
Senat
Rzeczypospolitej Polskiej

VIII kadencja

Odpowiedzi
na oświadczenia złożone przez senatorów

na 57. posiedzeniu Senatu

Warszawa 
2014 r.





SPIS TREŒCI

ODPOWIEDZI NA OŚWIADCZENIA 
złożone na 57. posiedzeniu Senatu:

senatora Grzegorza Biereckiego .............................................. 9
senatora Ryszarda Bonisławskiego........................................ 20
senator Alicji Chybickiej ....................................................... 22
senatora Roberta Dowhana ................................................... 28
senatora Stanisława Gorczycy ............................................... 31
senatora Piotra Gruszczyńskiego .......................................... 34
senatorów Jana Marii Jackowskiego,

Stanisława Koguta, Zdzisława Pupy,
Przemysława Błaszczyka, Marka Martynowskiego,
Stanisława Karczewskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Waldemara Kraski,
Andrzeja Matusiewicza, Bogdana Pęka,
Doroty Czudowskiej, Janiny Sagatowskiej,
Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego,
Henryka Ciocha, Stanisława Gogacza,
Jerzego Chróścikowskiego, Michała Seweryńskiego,
Wojciecha Skurkiewicza oraz Alicji Zając ...................... 37

senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Stanisława Koguta, Zdzisława Pupy,
Przemysława Błaszczyka, Marka Martynowskiego,
Stanisława Karczewskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Waldemara Kraski,
Andrzeja Matusiewicza, Macieja Klimy,
Bogdana Pęka, Doroty Czudowskiej,
Janiny Sagatowskiej, Mieczysława Gila,
Wiesława Dobkowskiego, Henryka Ciocha,
Stanisława Gogacza, Jerzego Chróścikowskiego,
Michała Seweryńskiego, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Alicji Zając ............................................................ 45

senatorów Jana Marii Jackowskiego, Michała Seweryńskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Alicji Zając,
Stanisława Koguta, Zdzisława Pupy,
Przemysława Błaszczyka, Marka Martynowskiego,
Stanisława Karczewskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Waldemara Kraski,
Andrzeja Matusiewicza, Bogdana Pęka,
Doroty Czudowskiej, Janiny Sagatowskiej,
Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego,
Henryka Ciocha, Stanisława Gogacza
oraz Jerzego Chróścikowskiego ..................................... 47

senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Stanisława Koguta, Zdzisława Pupy,



Przemysława Błaszczyka, Marka Martynowskiego,
Stanisława Karczewskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Waldemara Kraski,
Andrzeja Matusiewicza, Bogdana Pęka,
Doroty Czudowskiej, Janiny Sagatowskiej,
Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego,
Henryka Ciocha, Stanisława Gogacza,
Jerzego Chróścikowskiego, Michała Seweryńskiego,
Wojciecha Skurkiewicza oraz Alicji Zając ...................... 49

senatora Wiesława Kiliana .................................................... 52
senatora Macieja Klimy ......................................................... 54
senatora Ryszarda Knosali .................................................... 66
senatora Stanisława Koguta.................................................. 73
senatora Tadeusza Kopcia .................................................... 75
senatora Waldemara Kraski .................................................. 79
senatorów Roberta Mamątowa, Macieja Klimy,

Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka,
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Matusiewicza,
Henryka Ciocha, Waldemara Kraski, Janiny Sagatowskiej,
Grzegorza Biereckiego, Doroty Czudowskiej,
Michała Seweryńskiego, Stanisława Gogacza,
Przemysława Błaszczyka, Marka Martynowskiego,
Kazimierza Wiatra, Jana Filipa Libickiego,
Stanisława Iwana, Jana Marii Jackowskiego
oraz Wiesława Dobkowskiego ........................................ 82

senatora Marka Martynowskiego .......................................... 84
senatora Zbigniewa Meresa ................................................... 89
senatora Rafała Muchackiego ............................................... 92
senatorów Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego,

Jana Marii Jackowskiego oraz Bogdana Pęka ............. 105
senatora Leszka Piechoty .................................................... 111
senatora Sławomira Preissa ................................................ 114
senatora Marka Rockiego .................................................... 118
senatorów Wojciecha Skurkiewicza,

Grzegorza Wojciechowskiego, Zdzisława Pupy,
Andrzeja Pająka, Przemysława Błaszczyka,
Waldemara Kraski, Jana Marii Jackowskiego
oraz Bogdana Pęka ..................................................... 119

senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego, Zdzisława Pupy,
Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka,
Przemysława Błaszczyka,
Waldemara Kraski, Jana Marii Jackowskiego
oraz Bogdana Pęka ..................................................... 125

senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa,
Zdzisława Pupy, Przemysława Błaszczyka,
Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego
oraz Bogdana Pęka ..................................................... 128



57. POSIEDZENIE SENATU
(3 lipca 2014 r.)

senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa,
Zdzisława Pupy, Przemysława Błaszczyka,
Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego,
Bogdana Pęka oraz Andrzeja Pająka ........................... 132

senatorów Krzysztofa Słonia, Grzegorza Wojciechowskiego,
Zdzisława Pupy, Roberta Mamątowa,
Andrzeja Pająka, Przemysława Błaszczyka,
Waldemara Kraski, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Bogdana Pęka ..................................................... 134

senator Grażyny Sztark
oraz senatora Piotra Zientarskiego .............................. 139

senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,
Stanisława Karczewskiego, Wojciecha Skurkiewicza,
Przemysława Błaszczyka, Waldemara Kraski,
Krzysztofa Słonia, Jana Marii Jackowskiego,
Zdzisława Pupy, Roberta Mamątowa
oraz Andrzeja Pająka .................................................. 142

senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Macieja Klimy,
Zdzisława Pupy, Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka,
Przemysława Błaszczyka, Waldemara Kraski,
Jana Marii Jackowskiego, Bogdana Pęka
oraz Wojciecha Skurkiewicza ...................................... 150

senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego,
Bogdana Pęka, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Marka Martynowskiego ....................................... 154

senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Przemysława Błaszczyka, Zdzisława Pupy,
Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka,
Waldemara Kraski, Jana Marii Jackowskiego,
Bogdana Pęka oraz Wojciecha Skurkiewicza ............... 164

senatora Jana Wyrowińskiego ............................................. 166
senator Alicji Zając ............................................................. 170





57. POSIEDZENIE SENATU
(3 lipca 2014 r.)





57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r. 9

Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pojawiającymi się publicznie informacjami o tym, że już 

ponad 34% obligacji Skarbu Państwa (ich równowartość to obecnie ponad 
193 miliardy zł) znajduje się w rękach inwestorów zagranicznych, oraz po-
jawiającymi się bulwersującymi rynek finansowy w Polsce oraz opinię pub-
liczną informacjami o przebiegu kolejnych emisji obligacji Skarbu Państwa 
denominowanych w walutach obcych przez Ministerstwo Finansów oraz 
o tym, że w znacznym stopniu eliminowany lub blokowany jest udział w nich 
krajowych inwestorów finansowych i że zawyżane są spready walutowe, 
czym naraża się Skarb Państwa na dodatkowe znaczące koszty, zwracam 
się do Pana Ministra Finansów Mateusza Szczurka z następującymi pytania-
mi i prośbą o odpowiedź.

1. Dlaczego polscy obywatele i polskie instytucje finansowe są w znacz-
nym stopniu pozbawiani możliwości (lub ogranicza się im tę możliwość) na-
bywania od Skarbu Państwa obligacji denominowanych w walutach obcych 
mimo znaczącego popytu ze strony wspomnianych podmiotów?

2. Ile emisji i na jaką łączną kwotę euroobligacji, obligacji dolarowych 
oraz we franku szwajcarskim i jenie miało miejsce w latach 2007–2013? Ile 
jeszcze emisji tego typu jest planowanych do końca roku?

3. Czy przydział obligacji denominowanych w walutach obcych budził, 
w ocenie Ministerstwa Finansów, w minionych latach kontrowersje na pol-
skim rynku finansowym, a jeśli tak, to jakiego były one rodzaju?

4. Czy redukcja zapisów na emisje obligacji dolarowych oraz w innych 
walutach dla polskich podmiotów finansowych była często stosowana, a jeś-
li tak, to kiedy to miało miejsce?

5. Jakie banki w latach 2008–2014 przeprowadzały sprzedaż obligacji 
Skarbu Państwa denominowanych w walutach obcych i jaki był z tego tytułu 
koszt dla Skarbu Państwa?

6. Czy jest prawdą, że obecny minister finansów Mateusz Szczurek jesz-
cze jako główny ekonomista ING BSK uważał za bulwersujące, że dochodo-
wość obligacji dolarowych emitowanych przez Skarb Państwa, w których 
preferowano podmioty zagraniczne, ustalano na zbyt wysokim poziomie?

7. Czy nadal istnieje zjawisko dyskryminowania krajowych inwestorów 
finansowych w nabywaniu obligacji Skarbu Państwa w walutach obcych 
poprzez sposób przeprowadzenia zapisów na wspomniane obligacje oraz ich 
alokacji?

8. Czy stosowane obecnie procedury emisji obligacji walutowych uległy 
zmianie i czy nadal zdarzają się sytuacje, w których emisje obligacji de-
nominowanych w obecnych walutach są plasowane taniej ze względu na 
ograniczanie liczby chętnych ze strony podmiotów finansowych działających 
na polskim rynku?

9. Czy Ministerstwo Finansów planuje zaoferowanie na wielką skalę 
możliwości sprzedaży obligacji walutowych Skarbu Państwa obywatelom 
polskim i zaoferowanie im podobnych warunków finansowych, w tym opro-
centowania, jakie obecnie proponuje się grupom i instytucjom finansowym 
z zagranicy?

10. Czy Ministerstwo Finansów nie obawia się, że po obecnych zawiro-
waniach politycznych i wypowiedziach prezesa NBP Marka Belki związa-
nych z tak zwaną „aferą taśmową” mogą nam grozić działania spekulacyjne 
na polskich obligacjach, wzrost kosztów obsługi z tego tytułu, a w ostatecz-
nej konsekwencji – nawet gwałtowany odpływ kapitału zagranicznego z pol-
skiego rynku obligacji Skarbu Państwa?

Grzegorz Bierecki
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Odpowiedź

Warszawa, 8.08.2014 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Biereckiego, przekazane pis- 

mem z dnia 8.07.2014 r. (BPS-043-57-2451/14), przekazuję następujące stanowisko.
Ministerstwu Finansów nie są znane pojawiające się bulwersujące rynek finan-

sowy w Polsce oraz opinię publiczną informacje o przebiegu kolejnych emisji obligacji 
Skarbu Państwa denominowanych w walutach obcych przez Ministerstwo Finansów 
oraz o tym, że w znacznym stopniu eliminowany lub blokowany jest udział w nich kra-
jowych inwestorów finansowych i że zawyżane są spready walutowe. W ostatnich la-
tach Ministerstwo Finansów (MF) nie spotkało się z tego typu opiniami ani w krajowej 
i zagranicznej prasie finansowej, w ocenach agencji ratingowych, instytucji między-
narodowych, analizach bankowych, ani w bezpośrednich informacjach przekazywa-
nych przez uczestników rynku finansowego w Polsce. Ostatnie podnoszone publicznie 
kontrowersje dotyczyły emisji obligacji denominowanych w USD z 2009 r. Szerokie 
stanowisko MF w sprawie tej przełomowej dla Polski i całego naszego regionu sprze-
daży obligacji było prezentowane publicznie i jest dostępne w archiwach zarówno MF, 
jak i mediów publicznych.

Pojawiające się opinie dotyczące emisji obligacji na rynkach zagranicznych w okre-
sie ostatnich pięciu lat miały dobry lub bardzo dobry wydźwięk: polskie emisje na 
rynkach zagranicznych chwalone były za bardzo dobry timing umożliwiający osiągnię-
cie jak najlepszej wyceny poprzez wykorzystanie dobrej sytuacji rynkowej. Poniżej 
przestawiam kilka opinii sformułowanych po emisjach dokonanych na rynkach za-
granicznych w ostatnich latach:

EuroWeek, 15.01.2010
Europejscy inwestorzy pokazali duży apetyt na 15-letnie obligacje wyemitowane 

przez Polskę w tym tygodniu. Transakcja, ustanawiająca długoterminowy benchmark 
dla kraju z Europy Centralnej wywarła również wrażenie na bankierach niezwiąza-
nych z transakcją, próbujących znaleźć jej słabe strony. Bankierzy podkreślali osiąg- 
nięty rozmiar i wycenę.

Jako duża, płynna obligacja będzie znakomitym odniesieniem/benchmarkiem dla 
innych emitentów.

Agencja ratingowa Fitch (David Heslam), 16.09.2010
Obecne ratingi Polski mają stabilną perspektywę, są mało wrażliwe na okresowy 

wzrost długu rządowego i rosnący deficyt. Fiskalna wiarygodność jest wspierana przez 
elastyczność rządu w krajowym i zagranicznym finansowaniu.

Agencja ratingowa Fitch, 17.09.2010
Słabsze otoczenie gospodarcze ma negatywny wpływ na wyniki budżetu Polski, co 

zwiększa potrzeby pożyczkowe rządu. Jednak dotychczasowe emisje długu za granicą 
[…] są dowodem na silną i elastyczną pozycję Polski pod względem dostępu do między-
narodowych rynków kapitałowych.

EuroWeek, 3.10.2012
Premia za nową emisję była bardzo mała, zaledwie 3 bp. W porównaniu z niedaw-

ną transakcją Czech, Polska zapłaciła bardzo niewiele, premia za nową emisję była 
bardziej imponująca, robiła większe wrażenie.

Popyt był tak duży, że Polska zdecydowała się zwiększyć pierwotnie planowany 
rozmiar transakcji.

International Financing Review, 17.01.2013
Za  każdym razem Polska emituje obligacje, które mają coraz silniejszą grupę na-

bywców i coraz szerszą dystrybucję, co pozwala osiągnąć lepszą wycenę.
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EuroWeek, nr 1287, 11.01.2013
Transakcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród inwestorów z Azji i Bliskiego 

Wschodu, jak również banków centralnych i agencji rządowych.
Wycena z pewnością nie była postrzegana jako hojna, szczególnie przez  inwesto-

rów krajowych, którzy w dużym stopniu uczestniczyli w transakcji (17%).
Uzyskana rentowność obligacji było najniższa w historii transakcji na rynku euro, 

premia za nową emisję bardzo mała.
Bondradar, EMRD review, 09.01.2013
Bankierzy niezwiązani z transakcją: książka nabywców bardzo wysokiej jakości 

– duża ilość nabywców buy-and-hold, szczególnie banków centralnych  i agencji rzą-
dowych (26%), co pozwoliło Polsce osiągnąć najniższą rentowność wśród dotychczas 
wyemitowanych obligacji na rynku euro.

Strefainwestorow.pl (Paweł Biedrzycki), 22.11.2013
Emisje obligacji w walucie zagranicznej w okresach niskich notowań PLN i seria 

emisji obligacji skarbowych w pierwszej połowie 2013, kiedy stopy procentowe były 
bardzo niskie, to finansowy majstersztyk. Trudno powiedzieć jaki byłby dzisiaj dług 
Polski, gdyby nie świetny timing najważniejszych operacji MF.

W związku z tym, że Pan Senator w swoim oświadczeniu zawarł szereg pytań 
przedstawiam odpowiedzi na każde z nich.

1. Dlaczego polscy obywatele i polskie instytucje finansowe są w znacznym stop-
niu pozbawiani możliwości (lub ogranicza się im tę możliwość) nabywania od 
Skarbu Państwa obligacji denominowanych w walutach obcych mimo znaczące-
go popytu ze strony wspomnianych podmiotów?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania 
obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych z dnia 15.12.2010 r. na 
rynku pierwotnym obligacje mogą być nabywane przez osoby fizyczne, osoby prawne 
lub spółki nieposiadające osobowości prawnej. Obywatele polscy i polskie instytucje 
mogą uczestniczyć w emisjach obligacji skarbowych przeprowadzanych na rynkach 
zagranicznych i składać oferty na zakup obligacji na takich samych zasadach jak 
podmioty zagraniczne.

W ostatnich latach Polska przeprowadzała emisję na rynku EUR, USD, JPY i CHF. 
Polscy inwestorzy zgłaszali zainteresowanie jedynie obligacjami nominowanymi 
w EUR i USD.

Emisje obligacji na rynkach zagranicznych mają na celu pozyskanie środków po 
jak najniższym koszcie, zabezpieczenie finansowania krajowego oraz dywersyfikację 
bazy inwestorów. Dywersyfikacja bazy inwestorów oznacza dotarcie do jak najszer-
szego grona docelowych, długoterminowych inwestorów z różnych segmentów ryn-
ku i zróżnicowanej struktury geograficznej. Często zakup obligacji skarbowych de-
nominowanych w walutach obcych przez nowych inwestorów stanowi pierwszy krok 
w kierunku zainteresowania inwestorów zagranicznych również rynkiem obligacji 
złotowych. Przy emisjach zagranicznych emitent ma prawo uczestniczyć w wyborze 
ofert, które są akceptowane, przy czym wszyscy inwestorzy kupują obligację po jed-
nej, ustalonej w wyniku gry podaży i popytu cenie. W ramach jednej ceny preferowane 
są oferty podmiotów najbardziej pożądanych przez emitenta. Oznacza to, że redukcji 
w mniejszym stopniu podlegają długoterminowi inwestorzy docelowi, tacy jak banki 
centralne, fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowe czy emerytalne, a w większym lub 
czasem nawet całkowitym podmioty o nastawieniu na inwestycje krótkoterminowe, 
czy spekulacyjne typu fundusze hedgingowe i banki.

Wymienione uwarunkowania emisji obligacji na rynkach zagranicznych stoso-
wane były generalnie w ostatnich latach również w stosunku do inwestorów krajo-
wych, którym nie uniemożliwiano, ani nie ograniczano możliwości nabywania obli-
gacji nominowanych w walutach obcych. Wobec podmiotów polskich stosowano te 
same zasady co do pozostałych inwestorów, choć nie uzyskiwano efektu jakościowego 
w postaci dywersyfikacji bazy inwestorów (wszystkie podmioty krajowe kupowały już 
obligacje złotowe) – szerzej nt. redukcji ofert polskich inwestorów w odpowiedzi na 
pytanie nr 4.
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2. Ile emisji i na jaką łączną kwotę euroobligacji, obligacji dolarowych oraz we fran-
ku szwajcarskim i jenie miało miejsce w latach 2007-2013? Ile jeszcze emisji 
tego typu jest planowanych do końca roku?

Listę obligacji nominowanych w EUR, USD, CHF i JPY wyemitowanych w latach 
2007–2014 przedstawia tabela (informacje te dostępne są również na stronie interne-
towej MF):

Data emisji Termin zapadalności Waluta Wartość nominalna (mln) Oprocentowanie

2007-01-18 2022-01-18 EUR 1.500 4.500%
2007-05-15 2012-05-15 CHF 500 2.875%
2007-05-15 2019-05-15 CHF 1.000 3.250%
2007-11-16 2037-11-16 JPY 50.000 2.810%
2008-04-21 2012-05-15 CHF 225 2.875%
2008-04-21 2017-04-21 CHF 250 3.625%
2008-06-16 2038-06-16 JPY 25.000 3.300%
2008-06-20 2018-06-20 EUR 2.000 5.625%
2009-02-02 2014-02-03 EUR 1.000 5.875%
2009-05-14 2014-02-03 EUR 750 5.875%
2009-07-15 2019-07-15 USD 2.000 6.375%
2009-07-27 2019-07-15 USD 1.500 6.375%
2009-09-23 2014-09-23 CHF 750 3.000%
2009-10-15 2019-10-15 EUR 500 4.675%
2009-10-15 2024-10-15 EUR 410 5.125%
2009-11-13 2012-11-13 JPY 23.300 1.920%
2009-11-13 2014-11-13 JPY 21.500 2.340%
2010-01-20 2025-01-20 EUR 3.000 5.250%
2010-03-29 2017-03-29 EUR 1.250 3.750%
2010-03-31 2014-03-31 CHF 475 2.125%
2010-07-16 2015-07-16 USD 1.500 3.875%
2010-08-03 2014-03-31 CHF 150 2.125%
2010-09-23 2021-03-23 EUR 1.000 4.000%
2011-01-20 2021-03-23 EUR 1.000 4.000%
2011-01-26 2026-01-26 JPY 18.000 3.000%
2011-02-25 2016-02-25 CHF 350 2.750%
2011-04-21 2021-04-21 USD 1.000 5.125%
2011-06-08 2026-06-08 EUR 460 5.361%
2011-06-14 2021-04-21 USD 1.000 5.125%
2011-07-26 2026-01-26 JPY 10.000 3.000%
2011-07-29 2015-07-29 JPY 25.000 1.250%
2011-11-03 2022-03-23 USD 2.000 5.000%
2012-01-17 2017-03-29 EUR 750 3.750%
2012-02-02 2022-03-23 USD 1.000 5.000%
2012-02-24 2022-02-24 EUR 527 4.814%
2012-05-15 2015-08-14 CHF 375 3ML+1,25%
2012-05-15 2018-05-15 CHF 450 2.250%
2012-05-30 2017-05-30 JPY 25.000 1.490%
2012-06-18 2023-01-19 EUR 1.500 3.750%
2012-09-17 2023-03-17 USD 2.000 3.000%
2012-10-09 2024-07-09 EUR 1.750 3.375%
2012-11-08 2017-11-08 JPY 56.000 1.050%
2012-11-08 2027-11-08 JPY 10.000 2.500%
2012-11-26 2024-07-09 EUR 750 3.375%
2013-01-15 2019-01-15 EUR 1.000 1.625%
2013-02-04 2033-02-04 EUR 300 3.330%
2013-10-24 2019-01-15 EUR 700 1.625%
2013-11-15 2018-11-15 JPY 50.000 0.670%
2013-11-15 2020-11-13 JPY 10.000 0.910%
2014-01-15 2024-01-15 EUR 2.000 3.000%
2014-01-22 2024-01-22 USD 2.000 4.000%
2014-02-27 2034-02-27 EUR 300 3.272%
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Ewentualne przeprowadzenie emisji na rynkach zagranicznych do końca bieżące-
go roku uzależnione będzie od aktualnej i prognozowanej sytuacji rynkowej, chociaż 
w związku ze sfinansowaniem praktycznie całości potrzeb pożyczkowych i możliwoś-
cią zaciągnięcia zobowiązań w Banku Światowym i EBI na warunkach korzystniej-
szych niż finansowanie rynkowe, prawdopodobieństwo aktywności MF na rynkach 
zagranicznych jest niewielkie.

3. Czy przydział obligacji denominowanych w walutach obcych budził, w ocenie 
Ministerstwa Finansów, w minionych latach kontrowersje na polskim rynku fi-
nansowym, a jeśli tak, to jakiego były one rodzaju?

Odpowiedź na to pytanie zawarte jest w pierwszej części niniejszego stanowiska.
4. Czy redukcja zapisów na emisje obligacji dolarowych oraz w innych walutach 

dla polskich podmiotów finansowych była często stosowana, a jeśli tak, to kiedy 
to miało miejsce?

Rozszerzając wyjaśnienia zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 1 należy stwierdzić, 
że w ostatnich latach wobec polskich podmiotów stosowane były generalnie te same 
zasady, co wobec inwestorów zagranicznych. Przy przeprowadzaniu emisji obligacji 
na rynki zagraniczne wobec polskich inwestorów pozabankowych stosowano zasadę 
redukcji ich ofert wg współczynnika analogicznego lub wyższego w stosunku do śred-
niego współczynnika redukcji dla inwestorów zagranicznych. Takie podejście oznacza, 
że przy ocenie ofert od polskich podmiotów nie liczył się cel jakościowy przeprowadze-
nia emisji (dywersyfikacja bazy inwestorów), a główny cel finansowy (minimalizacja 
kosztów obsługi długu). W większości przypadków większej redukcji podlegały oferty 
zgłaszane przez banki mające siedziby w Polsce, z wyjątkiem sytuacji wskazujących 
na to, że banki składały oferty w imieniu docelowych inwestorów krajowych. W po-
jedynczych przypadkach większa redukcja dotknęła również krajowych podmiotów 
pozabankowych (np. w sytuacji dublowania się ofert lub braku możliwości zidentyfi-
kowania kraju pochodzenia podmiotu). Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość 
ofert inwestorów krajowych zgłaszana była od podmiotów, których właścicielem były 
podmioty zagraniczne.

Popyt i przydział obligacji z poszczególnych emisji publicznych nominowanych 
w EUR i USD w latach 2010–2014 dla wszystkich inwestorów oraz inwestorów z Pol-
ski, w tym inwestorów pozabankowych:
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1 2 3 4 5 6=(5)/(4) 7 8 9 10 11=(8)/(7) 12=(10)/(9) 13=(8)/(5)

2010-01-20 2025-01-20 EUR 7.44 3.00 40.3% 0.98 0.44 0.72 0.34 44.8% 47.1% 14.6%

2010-03-29 2017-03-29 EUR 2.00 1.25 62.5% 0.21 0.16 0.13 0.10 78.1% 81.6% 13.1%

2010-07-16 2015-07-16 USD 8.10 1.50 18.5% 0.88 0.15 0.68 0.13 17.2% 19.1% 10.0%
2010-09-23 2021-03-23 EUR 5.12 1.00 19.5% 1.44 0.27 0.98 0.18 18.7% 18.0% 26.8%
2011-01-20 2021-03-23 EUR 1.20 1.00 83.3% 0.14 0.13 0.10 0.10 95.7% 100.0% 13.5%

2011-04-21 2021-04-21 USD 1.85 1.00 54.1% 0.14 0.05 0.07 0.03 33.0% 42.3% 4.5%

2011-06-14 2021-04-21 USD 3.76 1.00 26.6% 0.86 0.21 0.58 0.15 25.0% 26.5% 21.5%
2011-11-03 2022-03-23 USD 8.00 2.00 25.0% 0.84 0.18 0.69 0.15 21.0% 22.0% 8.8%
2012-01-17 2017-03-29 EUR 1.30 0.75 57.7% 0.45 0.26 0.20 0.12 58.7% 59.1% 35.2%
2012-02-02 2022-03-23 USD 4.76 1.00 21.0% 0.62 0.11 0.49 0.09 18.0% 18.1% 11.1%
2012-06-18 2023-01-19 EUR 3.80 1.50 39.5% 0.56 0.20 0.39 0.15 36.8% 39.7% 13.6%

2012-09-17 2023-03-17 USD 8.00 2.00 25.0% 1.02 0.25 0.91 0.23 24.5% 25.0% 12.5%

2012-10-09 2024-07-09 EUR 3.50 1.75 50.0% 0.23 0.16 0.16 0.13 71.3% 84.5% 0.9%

2012-11-26 2024-07-09 EUR 1.10 0.75 68.2% 0.16 0.11 0.005 0.004 66.9% 80.0% 14.3%

2013-01-15 2019-01-15 EUR 1.90 1.00 52.6% 0.55 0.17 0.22 0.11 31.6% 50.0% 17.5%

2013-10-24 2019-01-15 EUR 1.00 0.70 70.0% 0.30 0.18 0.04 0.03 62.0% 75.0% 26.1%

2014-01-15 2024-01-15 EUR 4.10 2.00 48.8% 0.49 0.18 0.14 0.07 35.8% 50.4% 8.8%

2014-01-22 2024-01-22 USD 6.50 2.00 30.8% 0.59 0.17 0.28 0.09 29.0% 31.5% 8.5%



57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r.14

5. Jakie banki w latach 2008–2014 przeprowadzały sprzedaż obligacji Skarbu 
Państwa denominowanych w walutach obcych i jaki był z tego tytułu koszt dla 
Skarbu Państwa?

Banki organizujące emisje publiczne obligacji na rynkach zagranicznych w latach 
2008–2014

Rynek
Liczba 

emisji/otwarć
Liczba 

banków
Banki

EUR 9/5 11 ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Citibank, 
Commerzbank, Deutsche Bank, Erste, 
HSBC, ING, Societe Generale, UniCredit

USD 6/3 7 Barclays, Citibank, Deutsche Bank, 
Goldman Sachs, HSBC, Nomura, 
Royal Bank of Scotland

CHF 5/1 5 BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, 
UBS, UniCredit

JPY 5 4 Daiwa, Mizuho, Nomura, SMBC Nikko

Banki odpowiedzialne za przeprowadzenie emisji były i są wybierane na podstawie 
przyjętej procedury, która uwzględnia m.in. zasadę rotacji.

W plasowaniu emisji na rynek EUR i USD wybierane były banki, które pełniły 
funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych dla obligacji złotowych, a tym 
samym zobowiązane do wypełnienia szeregu wymogów związanych z działalnością na 
rynku pierwotnym oraz wtórnym papierów skarbowych (jeden wyjątek od tej reguły 
dotyczył banku japońskiego przy emisji na rynku amerykańskim w ramach działań 
zwiększających udział inwestorów japońskich w polskim długu).

Banki za udział w plasowaniu emisji otrzymywały wynagrodzenie, które zależało 
od wartości nominalnej emisji oraz terminu zapadalności obligacji. Stawki wynagro-
dzenia liczone jako procent wartości emisji były różne dla różnych rynków i podobne 
dla emitentów z danej grupy (np. państwa). Stawki wynagrodzenia płacone przez Pol-
skę bankom za prowadzenie publicznych emisji obligacji były niższe niż standardowe 
obowiązujące na rynku dla innych emitentów rządowych. Łączny koszt wynagrodze-
nia banków w latach 2008–2014 w przeliczeniu na złote wyniósł 206,3 mln zł, tj. śred-
nio 29,5 mln zł rocznie, i zwiększał rentowność obligacji sprzedanych w tym okresie 
o średnio 0,020%. W ramach tego wynagrodzenia banki zobowiązane były jednocześ- 
nie do finansowania działań informacyjnych i promocyjnych związanych z polskimi 
obligacjami emitowanymi zarówno na rynkach zagranicznych, jak i rynku krajowym.

6. Czy jest prawdą. że obecny minister finansów Mateusz Szczurek jeszcze jako 
główny ekonomista ING BSK uważał za bulwersujące, że dochodowość obligacji 
dolarowych emitowanych przez Skarb Państwa, w których preferowano podmio-
ty zagraniczne, ustalano na zbyt wysokim poziomie?

Ministerstwo Finansów nie spotkało się z merytorycznymi opiniami, jakoby przy 
emisjach obligacji na rynki zagraniczne w ostatnich latach dochodowość ustalana 
była na zbyt wysokim poziomie. Takie działania świadczyłyby bowiem o nieracjonal-
ności lub nieprofesjonalizmie emitenta. Ministerstwo Finansów,  jako podmiot zarzą-
dzający długiem, nie spotkało się do tej pory z tego typu merytorycznymi zarzutami, 
a wręcz przeciwnie – zarządzanie długiem w Polsce jest oceniane bardzo wysoko przez 
inwestorów, agencje ratingowe i instytucje międzynarodowe.

Pomimo kwerendy nie udało się również znaleźć negatywnych ocen w tym zakresie 
formułowanych przez obecnego Ministra Finansów, p. Mateusza Szczurka w czasach, 
gdy był głównym ekonomistą banku ING (p. M. Szczurek uczestniczył w dyskusji pub-
licznej dotyczącej wspomnianej wcześniej emisji z 2009 r.).

7. Czy nadal istnieje zjawisko dyskryminowania krajowych inwestorów finanso-
wych w nabywaniu obligacji Skarbu Państwa w walutach obcych poprzez spo-
sób przeprowadzenia zapisów na wspomniane obligacje oraz ich alokacji?
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W ostatnich latach nie istniało i nie istnieje zjawisko dyskryminowania krajowych 
inwestorów finansowych w nabywaniu obligacji Skarbu Państwa w walutach obcych 
poprzez sposób przeprowadzania zapisów na wspomniane obligacje oraz ich alokacji. 
Szersze wyjaśnienia w tym zakresie znajdują się w odpowiedziach na wcześniejsze 
pytania.

8. Czy stosowane obecnie procedury emisji obligacji walutowych uległy zmianie 
i czy nadal zdarzają się sytuacje, w których emisje obligacji denominowanych 
w obecnych walutach są plasowane taniej ze względu na ograniczanie liczby 
chętnych ze strony podmiotów finansowych działających na polskim rynku?

W ostatnich latach nie zdarzały się sytuacje, w których emisje obligacji denomi-
nowanych w obcych walutach są plasowane taniej ze względu na ograniczanie liczby 
chętnych ze strony podmiotów finansowych działających na polskim rynku. MF, oferu-
jąc obligacje na rynkach zagranicznych, dąży do uplasowania ich po jak najniższym 
koszcie, natomiast w interesie inwestorów leży osiągnięcie jak najwyższej rentowno-
ści. Cena sprzedaży jest wynikiem gry popytu i podaży, przy czym zazwyczaj poziom 
popytu uzależniony jest zarówno od podaży i oczekiwanej ceny, jak i innych elemen-
tów (bieżąca sytuacja rynkowa, całościowa ocena emitenta, struktura podmiotowa 
i geograficzna popytu).

W ostatnich latach oferty polskich inwestorów stanowiły uzupełnienie popytu inwe-
storów zagranicznych i nie miały istotnego wpływu na ostateczny poziom ceny sprze-
daży (popyt podmiotów krajowych zazwyczaj stanowił od kilku do kilkunastu procent 
całego popytu, a tylko przy mniejszych emisjach przekraczał dwadzieścia procent).

Dążenie do osiągania jak najniższej rentowności sprzedawanych obligacji oznacza, 
że w miarę zmian zachodzących na rynku finansowym sukcesywnie uzupełniane są 
również procedury i zasady postępowania stosowane przy emisjach zagranicznych. 
Przyczynia się to do uzyskiwania coraz lepszych warunków wyceny obligacji mierzo-
nych premią za nową emisję lub porównaniem do emisji innych emitentów.

Rentowności obligacji emitowanych na rynkach EUR, USD, JPY i CHF są niższe od 
rentowności obligacji na rynku krajowym, głównie z powodu niższych podstawowych 
stóp procentowych banków centralnych na rynku emisji. Niższa rentowność, a więc 
potencjalnie niższy koszt obsługi zaciąganych zobowiązań w walutach obcych jest jed-
nym z czynników branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze rynku.

9. Czy Ministerstwo Finansów planuje zaoferowanie na wielką skalę możliwości 
sprzedaży obligacji walutowych Skarbu Państwa obywatelom polskim i zaofe-
rowanie im podobnych warunków finansowych, w tym oprocentowania, jakie 
obecnie proponuje się grupom i instytucjom finansowym z zagranicy?

W celu ułatwienia dostępu polskich inwestorów do obligacji zagranicznych od 
stycznia 2013 r. obligacje denominowane w euro są przedmiotem obrotu na platfor-
mie elektronicznej prowadzonej przez BondSpot SA, tj. na rynku, do którego dostęp 
mają banki i na którym kwotowane są głównie obligacje emitowane w złotych.

MF przygotowuje również rozwiązania, które umożliwią nabywanie obligacji deno-
minowanych w euro przez osoby fizyczne w kwotach detalicznych. Od najbliższej emisji 
dokonanej na rynku euro obligacje te powinny być notowane na GPW w Warszawie.

Jednocześnie MF nie otrzymuje sygnałów potwierdzających duży popyt na obliga-
cje denominowane w walutach obcych ze strony obywateli polskich. Obywatele polscy 
(osoby fizyczne) mogą obecnie nabywać te obligacje zarówno na rynku pierwotnym 
i wtórnym (za pośrednictwem banków). Jednakże biorąc pod uwagę doświadczenia 
w sprzedaży obligacji oszczędnościowych na rynku krajowym, można przyjąć że więk-
sza dostępność obligacji zagranicznych nie wpłynie znacząco na ich sprzedaż wśród 
osób fizycznych.

Obecnie obligacje oszczędnościowe oferowane są nabywcom indywidualnym na 
znacznie lepszych warunkach niż mogą uzyskać inwestorzy hurtowi kupujący obli-
gacje na przetargach lub na rynku wtórnym (np. w lipcu oprocentowanie 2-letnich 
obligacji oszczędnościowych wynosiło 3,0%, a rentowność analogicznych obligacji ob-
racanych na rynku hurtowym spadła do poniżej 2,5%). Pomimo utrzymywania prefe-
rencji dla nabywców indywidualnych, w ostatnich miesiącach poziom sprzedaży obli-
gacji oszczędnościowych w całym I półroczu br. wyniósł poniżej 1,3 mld zł.
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10. Czy Ministerstwo Finansów nie obawia się, że po obecnych zawirowaniach po-
litycznych i wypowiedziach prezesa NBP Marka Belki związanych z tak zwaną 
„aferą taśmową” mogą nam grozić działania spekulacyjne na polskich obliga-
cjach, wzrost kosztów obsługi z tego tytułu, a w ostatecznej konsekwencji – 
nawet gwałtowny odpływ kapitału zagranicznego z polskiego rynku obligacji 
Skarbu Państwa?

MF nie widzi zagrożenia ani uzasadnienia dla pojawienia się działań spekulacyj-
nych na polskich obligacjach w kontekście ujawnienia nagrania rozmowy prezesa 
M. Belki. Popyt na ostatnich przetargach obligacji należał do największych w historii, 
rentowności spadły do najniższego poziomu od maja 2013 r., a w czerwcu miesięczny 
wzrost zaangażowania inwestorów zagranicznych w złotowe obligacje skarbowe był 
największy od sierpnia 2010 r. Zmiany na rynku papierów skarbowych i ruchy kapita-
łu zagranicznego zależą od szeregu różnych czynników, do których nie można zaliczyć 
ujawnionej rozmowy.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Dorota Podedworna-Tarnowska
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Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z szacunkami zarówno ekspertów, jak i rolników producentów 

zbóż czekają nas rekordowe plony. Niestety wyraźne ograniczenie produkcji 
trzody chlewnej w ostatnim czasie wywołane między innymi ASF, znaczne 
zmniejszenie produkcji wołowiny, a także błędna polityka rządu skutkująca 
tym, że Polska stała się importerem wielu produktów żywnościowych, stano-
wią poważne zagrożenie dla popytu na zboża.

Tak zwana klęska urodzaju już teraz wywołuje wśród rolników niepokój 
co do ceny, jaką zaproponują podmioty skupujące zboża. Obawę producen-
tów zbóż z województwa lubelskiego, ale nie tylko, co do godnej płacy za 
całoroczny trud potęguje wiadomość, że na rynek Unii Europejskiej ma trafić 
co najmniej 1,5 miliona t zbóż zza wschodniej granicy.

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

1. Czy w sytuacji prognozowanych rekordowych plonów jesteśmy przy-
gotowani do skupu płodów rolnych?

2. Jak napływ plonów z innych krajów oddziaływać będzie na ceny sku-
pu płodów rolnych?

3. Jakie kroki podjęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu sta-
bilizacji cen skupu płodów rolnych?

Grzegorz Bierecki

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 6.08.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

W odpowiedzi na pismo znak BPS/043-57-2452/14 z dnia 8 lipca br. przekazu-
jące oświadczenie złożone przez Senatora Grzegorza Biereckiego podczas 57. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 3 lipca br., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesyła 
poniższe wyjaśnienia.

Według meldunku GUS z 30 lipca br. zbiory zbóż podstawowych z mieszankami 
zbożowymi wstępnie szacuje się na 25,7–26,8 mln t, tj. o 6% do 10% więcej od zbio-
rów ubiegłorocznych i o 3% do ponad 7% więcej od średniej z lat 2006–2010. Zbiory 
rzepaku i rzepiku ocenia się na od 2,6 mln t do 2,7 mln t, tj. o 3% mniej od zbiorów 
ubiegłorocznych do poziomu ubiegłorocznego oraz więcej – o 22%–26% od średnich 
zbiorów z lat 2006–2010.

Krajowy rynek zbóż jest powiązany z rynkiem wspólnotowym i światowym, dlatego 
też oceniając obecną sytuację nie można pomijać uwarunkowań międzynarodowych. 
Wielkość popytu i podaży na unijnym i światowym rynku zbóż bezpośrednio wpływa 
na funkcjonowanie i kształtowanie się cen na polskim rynku. Odnosząc się do sytu-
acji cenowej należy podkreślić, że notowany obecnie spadek cen na rynku krajowym 
wynika z dużej podaży zbóż na rynek spowodowanej doniesieniami o wysokich zbio-
rach na świecie i w UE oraz dużej podaży zbóż z nowych zbiorów.
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Odnośnie do cen należy wskazać, że w okresie 21–27 lipca 2014 r. ceny zbóż na 
rynku krajowym kształtowały się następująco. Za tonę pszenicy konsumpcyjnej pła-
cono 678 zł, żyta konsumpcyjnego 486 zł, a kukurydzy 760 zł. Są to ceny nieco niższe 
od cen notowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego, niemniej jednak na-
leży podkreślić, że taka sytuacja dotyczy wszystkich głównych producentów zarówno 
w UE jak i na świecie. Ponadto należy podkreślić, że ceny m.in. pszenicy konsump-
cyjnej w drugiej połowie lipca br. w Polsce (180 euro/t) były wyższe w porównaniu 
do tych notowanych we Francji (177 euro/t), Niemczech (172 euro/t) czy Bułgarii 
(150 euro/t) oraz ogólnej średniej dla UE-28 (180 euro/t).

Na giełdach światowych ceny zbóż w ostatnim tygodniu wykazują tendencję 
spadkową. Na giełdzie w Paryżu pszenica potaniała o 5,5% do około 170,5 euro/t. 
Na giełdzie w USA notowania pszenicy SRW w kontrakcie sierpniowym nieznacznie 
wzrosły o 0,3% w porównaniu do ubiegłego tygodnia, kiedy cena wynosiła 194,8 $/t. 
Odnośnie do kukurydzy utrzymuje się tendencja spadkowa. Na giełdzie CBOT ku-
kurydza w kontrakcie wrześniowym potaniała o 1,2% do 140,5 $/t. Jest to najniższy 
poziom w historii tego kontraktu co jest spowodowane wysokimi zbiorami kukurydzy 
i soi w USA.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w celu stabilizacji sytuacji na rynkach 
rolnych Komisja Europejska dysponuje szeregiem instrumentów. Do takich instru-
mentów należy m.in. interwencyjny zakup zbóż wyprodukowanych we Wspólnocie. 
Działania interwencyjne prowadzone są przez agencje interwencyjne funkcjonujące 
w oparciu o ujednolicone dla całej Wspólnoty zasady od 1 listopada do 31 maja roku 
następnego. Zakupami interwencyjnymi są objęte pszenica zwyczajna, pszenica du-
rum, jęczmień, kukurydza. W Polsce zadania przewidziane dla agencji interwencyjnej 
realizuje Agencja Rynku Rolnego. W skupie interwencyjnym obowiązuje próg referen-
cyjny wynoszący 101,31 euro/t. Zakup zbóż wg ustalonej ceny interwencyjnej jest 
w ramach UE limitowany. W odniesieniu do zbóż w skali całej Unii Europejskiej limity 
wynoszą dla pszenicy – 3 mln ton, pszenica durum, jęczmień i kukurydza – 0 ton. 
Komisja Europejska może podjąć decyzję o kontynuowaniu mechanizmu interwencji 
publicznej wykraczającej poza ustalone limity, jeżeli wymaga tego sytuacja popytowo-
-podażowa na Wspólnotowym rynku zbóż. W przypadku przekroczenia limitu, KE po-
dejmuje decyzję o ustaleniu współczynnika redukcji ilości. Po wykorzystaniu limitu 
ilości pszenicy zaoferowanej do interwencji, decyzją KE może zostać uruchomiony 
zakup pszenicy w ramach procedury przetargowej, który zostanie ogłoszony w Dzien-
niku Urzędowym UE. W zależności od faktycznej jakości dostarczonego zboża, cena ta 
może być zwiększona lub obniżona.

W momencie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej nasz 
kraj został zobowiązany do przyjęcia i przestrzegania prawa unijnego. Zgodnie z nim, 
podstawowymi instrumentami służącymi stabilizacji rynkowej są m.in. instrumenty 
polityki handlowej, do których zalicza się cła. We wszystkich krajach Unii Europej-
skiej obowiązuje Wspólna Taryfa Celna, która ustala jednakowy poziom ochrony cel-
nej wspólnego rynku. W przypadku kukurydzy, żyta oraz pszenicy wysokiej jakości 
w ramach negocjacji WTO Wspólnota zobowiązała się, że ochrona rynku będzie zapo-
biegała importowi zboża tańszego niż 155% obowiązującej ceny interwencyjnej.

W ramach nowej WPR powstały tak zwane instrumenty zarządzania kryzysowego, 
które mogą być uruchamiane przez Komisję Europejską w sytuacjach kryzysowych 
zagrożeń na rynkach rolnych. Ich głównym celem jest szybkie i skuteczne reagowanie 
na zagrożenie wystąpieniem zakłóceń na rynku spowodowanych znaczącym wzrostem 
lub spadkiem cen na rynku wewnętrznym, rynkach zewnętrznych lub innymi zdarze-
niami i okolicznościami powodującymi poważne zakłócenia na rynku lub grożącymi 
wystąpieniem takich zakłóceń. Decyzja o zastosowaniu ww. mechanizmów, a także 
zakres, rodzaj działań i wysokość ewentualnego wsparcia (w tym finansowego), jakie 
mogą być zastosowane może być podjęta przez Komisję Europejską.

Agencja Rynku Rolnego jako agencja interwencyjna jest przygotowana do skupu 
interwencyjnego zbóż. Jednocześnie spółka ELEWARR, której właścicielem jest Skarb 
Państwa deklaruje gotowość do skupu zbóż i rzepaku z tegorocznych zbiorów. Działa-
nia powyższej spółki będą koncentrowały się na realizacji następujących zadań:
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– obrót handlowy zbóż konsumpcyjnych i paszowych
– obrót handlowy rzepakiem i kukurydzą
– świadczenie usług przechowywania
– obowiązku umownego odświeżania zasobów Agencji Rezerw Materiałowych.
Z informacji przekazanych przez ELEWARR, spółka zamierza skupić ze zbiorów 

2014 roku m.in. 155 tys. ton, w tym około 35 tys. ton rzepaku i 120 tys. ton zbóż, tj.:
– pszenicy  – ok. 55 tys. ton,
– żyta  – ok. 10 tys. ton,
– jęczmienia – ok. 10 tys. ton,
– zbóż paszowych – ok. 5 tys. ton,
– kukurydzy – ok. 40 tys. ton.
Dodatkowo spółka świadczy usługi w zakresie składowania zbóż i rzepaku. Jest to 

oferta skierowana głównie dla producentów i grup producenckich, którym brakuje po-
wierzchni magazynowej i będą oczekiwać wyższej ceny. W celu maksymalnego wyko-
rzystania powierzchni składowej, w tym udzielenia wsparcia w szczególności małym 
gospodarstwom rolnym, niedysponującym własną powierzchnią magazynową istnieje 
możliwość składowania zbóż w magazynach Spółki. Jak zapewnia ELEWARR oferowa-
ne producentom warunki składowania są konkurencyjne.

Odnosząc się do importu zbóż z Ukrainy na preferencyjnych zasadach obecnie obo-
wiązuje porozumienie, które będzie w mocy do 1 listopada br. Wielkości bezcłowych 
kontyngentów na import m.in. pszenicy, jęczmienia i kukurydzy dla Ukrainy zosta-
ły określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 
w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy. Dla pszenicy 
wysokość kontyngentu określono na poziomie 950 tys. ton, jęczmienia – 250 tys. ton 
i kukurydzy – 400 tys. ton. W okresie 25.04. – 14.07.2014 r., w ramach kontyngentu 
taryfowego numer 09.4306 (otwartego ww. rozporządzeniem), ARR wydała 3 pozwole-
nia na przywóz pszenicy zwyczajnej na łączną ilość 3 400 ton i 1 pozwolenie na przywóz 
kukurydzy w ilości 1 000 t, pochodzących z Ukrainy. W sytuacji możliwości wystąpienia 
destabilizacji rynku Komisja Europejska ma możliwość wprowadzenia instrumentów 
wsparcia rynku lub całkowitego zawieszenia realizacji kontyngentów. Należy podkreś-
lić, że podczas negocjacji zasad preferencyjnego importu towarów rolnych z Ukrainy na 
teren UE – 28, Polska zaznaczała w swoim stanowisku, iż liberalizacja w handlu może 
spowodować ograniczenie konkurencyjności unijnych towarów rolnych.

PODSEKRETARZ STANU 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatora Ryszarda Bonisławskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako parlamentarzysta ziemi łódzkiej zwracam się o pomoc w sprawie 

pana Józefa S., siedemdziesięciosześcioletniego emerytowanego pułkownika 
Wojska Polskiego, byłego pracownika naukowo-dydaktycznego Wojskowej 
Akademii Medycznej, autora blisko osiemdziesięciu prac naukowych i dwu-
krotnego laureata nagrody Ministra Obrony Narodowej.

Zainteresowany wraz z żoną oraz czworgiem dzieci zamieszkuje w służ-
bowym lokalu o powierzchni około 40 m2, które w jego ocenie nie zaspo-
kaja podstawowych potrzeb mieszkaniowych jego rodziny. Okoliczności te 
sprawiły, iż od 2002 r. bezskutecznie ubiegał się on w Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej najpierw o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w zamian za 
rezygnację z kwatery służbowej, a następnie o zamianę zajmowanego do-
tychczas lokalu na większy. Niestety, pierwszy wariant nie spotkał się z jego 
aprobatą z powodu zbyt niskiej kwoty, jaką zaoferowano mu za zajmowany 
lokal, zaś na zamianę nie zgodziła się Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

W 2009 r. do wnioskodawcy zgłosiła się osoba posiadająca duże włas- 
nościowe mieszkanie, która bez żadnych dopłat zgodziła się na zamianę obu 
lokali. Jedynym warunkiem dojścia do skutku przedmiotowej transakcji było 
to, by Józef S. stał się właścicielem zajmowanego dotychczas mieszkania. 
W odpowiedzi na złożone w tej sprawie pismo w 2011 r. otrzymał on zgo-
dę na wykup zajmowanego mieszkania, jednak problemem stała się kwota 
27 864,55 zł, należna za wykupienie mieszkania, która przekracza jego moż-
liwości finansowe.

Należy nadmienić, iż pan Józef S. ma na swoim utrzymaniu żonę, troje 
uczących się dzieci oraz dorosłego bezrobotnego syna, a jedynym źródłem 
utrzymania całej rodziny jest emerytura, jaką otrzymuje za czterdzieści lat 
służby w armii. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, iż najmłodsze z dzieci 
cierpi na poważne schorzenia kardiologiczne, których leczenie wymaga po-
noszenia znacznych środków finansowych.

W związku z tym, biorąc pod uwagę szczególną sytuację materialną i ro-
dzinną wnioskodawcy oraz jego najbliższych, proszę o rozważenie możliwo-
ści podjęcia działań mogących przyczynić się do rozwiązania wskazanego 
problemu oraz pomocy rodzinie pana Józefa S.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Bonisławski

Odpowiedź

Warszawa, 2014.07.22

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

skiego podczas 57. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 lipca br. 
dotyczące trudnej sytuacji mieszkaniowej Pana Józefa S. (BPS/043-57-2453/14), 
uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
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Na wstępie pragnę wskazać, że obowiązkiem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 
wynikającym z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm.), jest zabezpieczenie 
potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych. Dlatego też wszelkie działania orga-
nów Agencji w przedmiocie gospodarowania znajdującymi się w jej zasobie lokalami 
są podporządkowane realizacji uprawnień żołnierzy zawodowych pełniących służbę 
wojskową.

Odnosząc się do sytuacji Pana Józefa S. informuję, że do zamiany zajmowanego 
przez zainteresowanego lokalu mieszkalnego w Łodzi, nie doszło z uwagi na niezaspo-
kojone potrzeby mieszkaniowe żołnierzy zawodowych, a także ze względu na fakt, że 
Oddział Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Bydgoszczy nie posiadał w Łodzi lokalu 
odpowiadającego uprawnieniom zainteresowanego.

Ponadto informuję, że od dnia 5 września 2012 r. Pan Józef S. dysponuje tytułem 
prawnym do wskazanego lokalu w postaci aktu własności. Nabywca zadeklarował jego 
wykup w formie ratalnej.

W związku z powyższym należy wskazać, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa wy-
konuje, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, prawo własności i inne prawa rze-
czowe tylko w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Odnosząc się natomiast do wniosku Pana Józefa S. o poprawę warunków miesz-
kaniowych poprzez zamianę mieszkania w Łodzi na większe, informuję, że zgodnie 
z brzmieniem art. 48b ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, który reguluje kwestię możliwości zamiany lokali mieszkalnych – osobą inicju-
jącą zamianę może być tylko żołnierz zawodowy, a ponadto zamiana musi obejmować 
lokale mieszkalne o tym samym statusie, czyli obydwa lokale muszą należeć do zaso-
bów WAM.

W świetle powyższego Pan Józef S., jako właściciel lokalu, może nim dysponować 
wedle własnego uznania, dokonując jego zamiany na lokal o większej powierzchni 
użytkowej, ale poza zasobem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Z poważaniem 
 
z up. Maciej Jankowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura wpłynęło pismo Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów 

PAN z prośbą o interwencję w sprawie ujednolicenia systemu płac w Instytu-
tach PAN i na uczelniach wyższych.

Dorobek naukowy instytutów PAN stanowi istotny wkład w rozwój nau-
ki w Polsce, Europie i na świecie. Zasadniczą barierą, jeżeli chodzi o utrzy-
manie wysokiego poziomu badań naukowych, stało się silne ograniczenie 
poziomu finansowania badań prowadzonych w instytutach PAN w ramach 
ich statutowych obowiązków. Proponowana przez Inicjatywę Obywatelską 
Instytutów PAN zmiana w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk wprowadzałaby ujednolicenie systemu wynagradzania pra-
cowników instytutów PAN według zapisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Zmiana ta zagwarantuje jednakowy poziom 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla osób zatrudnionych 
na takich samych stanowiskach w jednostkach naukowych PAN i uczelniach 
wyższych. Według Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN zmiana za-
trzymałaby postępujące od kilku lat systematyczne obniżanie nakładów na 
statutowe badania naukowe prowadzone w instytutach PAN, umożliwiłaby 
przełamanie istotnych barier w rozwoju badań naukowych w Polsce, a także 
zastopowałaby proces odpływu kadry naukowej.

Zwracam się do Pani Minister z prośbą o zainteresowanie się przedsta-
wioną sprawą i przekazanie informacji o tym, czy możliwe jest wprowadze-
nie zaproponowanych przez Inicjatywę Obywatelską Instytutów PAN zmian 
w systemie wynagradzania pracowników naukowych instytutów PAN.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Odpowiedź

Warszawa, 21 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pani Senator Alicji Chybickiej z dnia 3 lipca 2014 r., 

przekazanym przy piśmie z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. BPS-043-57-2454/14), uprzej-
mie przedstawiam stanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczące po-
stulatu Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN w sprawie ujednolicenia systemu 
płac w instytutach PAN i uczelniach wyższych.

Stanowisko Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN, dotyczące zmian w ustawie 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. 
zm.), zostało przedstawione pismem z dnia 30 kwietnia 2014 r. i poddane analizie pod 
kątem prawnym i finansowym.
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Z analiz tych wynika, że w 2014 r. dotacja bazowa na utrzymanie potencjału 
badawczego dla jednostek naukowych PAN zwiększyła się o 7,65% w stosunku 
do 2013 r. i wyniosła 558,1 mln zł (w 2013 r. było to 518,5 mln zł). Trudno zatem 
mówić o silnym ograniczeniu finansowania jednostek naukowych PAN, jeśli dotacja 
bazowa w ostatnich 2 latach wzrosła o 18,5% (z kwoty 471,2 mln zł w 2012 r. do 
558,1 mln zł w 2014 r.).

Jednocześnie jednostki PAN w 2014 r. stanowiąc zaledwie 7,59% wszystkich 
beneficjentów dotacji bazowej na utrzymanie potencjału badawczego, otrzymały 
w 2014 r. najwięcej, bo ponad 35% wszystkich środków.

Typ
Dotacja bazowa 2014 Liczba jednostek 2014

Suma bazowa % całości Liczba % całości

PAN 558 198 110,0 35,70% 70 7,59%

Uczelnia 538 087 680,0 34,42% 719 77,98%

Instytut badawczy 450 525 140,0 28,82% 113 12,26%

Inna 16 697 430,0 1,07% 20 2,17%

Suma końcowa 1 563 508 360,0 922

Oprac.: Departament Nauki, MNiSW.

Także średnia dotacja bazowa na jednego zatrudnionego pracownika1 dla jed-
nostek PAN wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 8,33%, przy czym 
zatrudnienie w 2014 r. w jednostkach naukowych PAN stanowiło zaledwie 6,20% 
wszystkich wykazanych zatrudnionych we wszystkich jednostkach naukowych.

W ocenie resortu nauki zaproponowana zmiana art. 104 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk nie jest celowa, gdyż obecnie instytuty naukowe 
PAN mają ustawowo zagwarantowaną swobodę w kształtowaniu polityki wynagra-
dzania swoich pracowników. Konsekwencją ustawowego określenia minimalnego wy-
nagrodzenia mogłoby być szybsze wykorzystanie środków przewidzianych na ten cel 
w budżecie jednostki i konieczność redukcji zatrudnienia w sytuacji, gdy środki finan-
sowe, przekazywane jednostkom naukowym PAN na utrzymanie potencjału badaw-
czego przyznawane są na podstawie oceny ich efektywności naukowej i dodatkowo 
stanowią największy udział w kwocie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, 
przekazywanej jednostkom naukowym w Polsce.

Dodać również należy, że poza środkami przekazywanymi przez Ministerstwo Nau- 
ki i Szkolnictwa Wyższego w formie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, 
jednostki naukowe mają możliwość pozyskiwania środków zarówno budżetowych, jak 
i europejskich w systemie grantowym. Przeważająca większość instytutów Polskiej 
Akademii Nauk skutecznie wykorzystuje możliwości stworzone przez wprowadzoną 
w 2010 r. reformę systemu finansowania nauki.

Rozumiejąc jednakże trudną sytuację finansową niektórych jednostek naukowych 
PAN, które z uwagi na profil naukowy mają ograniczone możliwości pozyskiwania 
środków w systemie grantowym, prof. Marek Ratajczak, Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, spotkał się w dniu 2 lipca br. z przedstawicielami 
Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN, celem przedyskutowania zgłaszanych przez 
Inicjatywę Obywatelską problemów.

1 Wykazana we wnioskach o przyznanie dotacji na dany rok liczba osób w przeliczeniu na 
pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostkach na podstawie stosunku pracy przy 
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, ustalona na podstawie corocznie 
składanych przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do 
tej liczby.
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Uzgodniono, że kwestie związane z systemem wynagrodzeń w jednostkach na-
ukowych PAN powinny zostać przez reprezentantów instytutów wchodzących w skład 
Inicjatywy Obywatelskiej jeszcze skonsultowane zarówno z Kierownictwem Akademii, 
jak i Radą Dyrektorów Instytutów PAN, w celu wypracowania jednolitego stanowiska 
Polskiej Akademii Nauk, tak aby kierunek i konsekwencje, także finansowe, zmian 
w przepisach regulujących system finansowania nauki działały na korzyść wszystkich 
jednostek naukowych, a nie tylko ich niewielkiej grupy. Obie strony zadeklarowały 
kontynuację rozmów w poszerzonym składzie.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
prof. Marek Ratajczak
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wpłynęło bardzo wiele apeli i pism z prośbą o inter-

wencję w sprawie planowanych zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego i wygaszenia w roku szkolnym 2015/2016 kształcenia w za-
wodzie technika farmaceutycznego.

Z pisma przekazanego między innymi przez członków rady pedagogicz-
nej Szkoły Policealnej Medycznej we Wrocławiu wynika, że decyzja o za-
przestaniu kształcenia na kierunku technik farmacji została podjęta na pod-
stawie krzywdzących, nie do końca jasnych i pełnych informacji. W uza-
sadnieniu do ministerialnego wniosku można znaleźć między innymi zapis 
o zastrzeżeniach związanych z nieprawidłowym wykonywaniem zadań za-
wodowych przez techników farmaceutycznych zatrudnionych w aptekach. 
Jednak kontrole aptek prowadzone przez uprawnione organy, to jest nadzór 
farmaceutyczny i NFZ, nie potwierdzają tych zastrzeżeń do pracy techników 
farmaceutycznych.

Kolejną kwestią zawartą w uzasadnieniu jest informacja, że zawód 
technika farmaceutycznego należy do zawodów nadwyżkowych. Jak wy-
nika z przekazanych informacji, taka sytuacja nie znajduje potwierdzenia 
chociażby w dostępnych raportach MPiPS.

Możliwość zdobycia zawodu technika farmaceutycznego w ciągu dwóch 
lat nauki – w przeciwieństwie do pięcioletniego kształcenia magistrów far-
macji – zwłaszcza w szkołach publicznych, dla wielu rodzin jest dużym od-
ciążeniem. Technicy farmaceutyczni pracują nie tylko w ogólnodostępnych 
aptekach, ale także w aptekach szpitalnych i innych podmiotach leczniczych 
wykonujących stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne, hurtowniach 
farmaceutycznych, laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym czy sklepach 
zielarskich, pracują również w punktach aptecznych, które niejednokrotnie 
zlokalizowane są w małych miejscowościach i wsiach.

Technicy zwracają uwagę, że zamiast podejmować decyzję o likwidacji 
zawodu, można byłoby wprowadzić pewne regulacje, między innymi poprzez 
zwiększenie wymogów wobec kadry nauczycielskiej tego zawodu, wprowa-
dzenie zmian w programach kształcenia i dokształcania zawodowego techni-
ków farmaceutycznych i oczywiście wprowadzenie regulacji na rynku szkół, 
to jest wyeliminowanie tych, które nigdy nie powinny dostać zezwolenia, 
i wprowadzenie limitów kształcenia w zawodzie.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o ponowne przyjrzenie się spra-
wie i wysłuchanie stanowiska i propozycji techników farmaceutycznych. Być 
może zamiast decyzji o likwidacji zawodu technika farmaceutycznego uda się 
wypracować porozumienie, wprowadzając pewne regulacje tego zawodu.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka
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Odpowiedź

Warszawa, 2014.07.29

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie senator Alicji Chybickiej przekazane przy piśmie 

znak: BPS/043-57-2455/14 dotyczące zamknięcia kształcenia w zawodzie technik 
farmaceutyczny, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Pragnę zapewnić, iż wniosek w sprawie zamknięcia kształcenia w zawodzie tech-
nik farmaceutyczny poprzedzony był szczegółową analizą obowiązujących przepisów 
prawa, m.in. w kontekście zachodzących zmian w obszarze regulacji dotyczących 
systemu kształcenia oraz prowadzonego zadania związanego z deregulacją zawodów 
i obecnej sytuacji na rynku pracy. Należy również zauważyć, iż średnie szkolnictwo 
medyczne, podlega i nadal podlegać będzie zmianom wynikającym z konieczności 
spójnego powiązania kształcenia z krajowym rynkiem pracy. Jednocześnie zmiany 
w systemie kształcenia stanowią odzwierciedlenie prowadzonej polityki kształcenia 
kadr medycznych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wnikliwa analiza liczby absolwentów szkół poli-
cealnych realizujących kształcenie w zawodzie technika farmaceutycznego, wykazała, 
że ma ona tendencję wzrostową. Przy wzroście osób uzyskujących kwalifikacje do 
wykonywania ww. zawodu należy wziąć pod uwagę także problem bezrobocia w tej 
grupie zawodowej. Z danych uzyskanych z raportów Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej dotyczących zarejestrowanych bezrobotnych wynika, że w pierwszej połowie 
roku 2013 bezrobotnych techników farmaceutycznych było 1617, a w drugiej połowie 
2013 r. – już 2119. Jednocześnie zwracam uwagę na raporty publikowane przez resort 
pracy i polityki społecznej, dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych na kra-
jowym rynku pracy. Zgodnie z informacjami zawartymi w ww. opracowaniach, zawód 
technika farmaceutycznego jest zawodem nadwyżkowym. Poprzez zawód nadwyżkowy 
należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie 
niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zgodnie z danymi zawarty-
mi w ww. raportach w latach 2009–2013 nastąpiła przewaga napływu bezrobotnych 
techników farmaceutycznych nad napływem ofert pracy w tym zawodzie.

Zwiększająca się liczba osób kształcących się w przedmiotowym zawodzie może 
skutkować nie tylko problemami związanymi ze znalezieniem pracy w zawodzie, ale 
również z problemami dotyczącymi odbywania obowiązkowej 2-letniej praktyki w ap-
tece. Liczba aptek ogólnodostępnych na dzień 30 października 2013 r. wynosiła – 
12 678 (wg danych uzyskanych z wojewódzkich inspektoratów nadzoru farmaceutycz-
nego), podczas gdy z danych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, 
że w roku 2013 w aptekach i punktach aptecznych zatrudnionych było już 24 982 
techników farmaceutycznych (stan na dzień 20 czerwca 2013 r.).

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęta została decyzja o wygaszeniu kształcenia 
w zawodzie technik farmaceutyczny.

Ponadto informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.) to kurator oświaty, w imie-
niu wojewody, wykonuje zadania i posiada kompetencje w zakresie oświaty określone 
w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności, między 
innymi sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami. 
Minister Zdrowia posiada uprawnienie wyłącznie do wydawania szkołom niepublicz-
nym, chcącym uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, opinii o spełnianiu wymagań 
określonych w art. 7 ust. 3 tej ustawy, tj. dotyczących realizacji programu nauczania, 
realizacji zajęć edukacyjnych w odpowiednim wymiarze, stosowania zasad klasyfi-
kowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, 
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prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, zatrudniania nauczycieli obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych, posiadających określone kwalifikacje. Minister Zdrowia 
wydaje ww. opinie w oparciu o przesłane przez szkołę dokumenty i oświadczenia.

Mając na uwadze powyższe, pragnę podkreślić, iż decyzja o wygaszaniu kształce-
nia w zawodzie technik farmaceutyczny została podjęta po analizie wielu aspektów 
przedmiotowej sprawy i wyrażam nadzieję, że spotka się ona ze zrozumieniem.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 
oraz do ministra administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o przedstawienie przez 

ministerstwa możliwości prawnych wprowadzenia zwolnienia przedmioto-
wego z podatku od nieruchomości dla mienia gminnego oraz konsekwen-
cji z tego wynikających. Przepisy w zakresie opodatkowania nieruchomości 
stanowiących mienie gminne we wszystkich jednostkach samorządu gmin-
nego zawiera ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: DzU z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.). Projekt 
zmiany ustawy procedowany jest obecnie przez Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji, przedłożony został Radzie Ministrów 24 kwietnia 2014 r., druk 
KRM-10-27-14.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby 
fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiada-
jące osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części 
albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu 
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika 
z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych, lub z in-
nego tytułu prawnego, lub jeśli jest bez tytułu prawnego.

W związku z tą regulacją powstaje sytuacja, w której gminne jednostki 
samorządu terytorialnego muszą dokonywać samoopodatkowania podat-
kiem od nieruchomości. Sytuacja ta stwarza problem, ponieważ organy wła-
dzy samorządowej są organami podatkowymi, a przychody z tytułu podat-
ku od nieruchomości stanowią przychody właściwych gmin. Innymi słowy, 
gminy za własne spółki i jednostki organizacyjne naliczają podatek od nie-
ruchomości, a następnie wyposażają te podmioty w środki, które następnie 
wpłacają na gminne konto – gminy same sobie płacą podatek.

Mając to na uwadze, wnoszę o przedstawienie przez ministerstwa moż-
liwości prawnych wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego z podatku od 
nieruchomości dla mienia gminnego oraz konsekwencji z tego wynikających.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 7 sierpnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Roberta Dowhana, Senatora RP, z dnia 3 lip-

ca 2014 r., dotyczące możliwości wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego z podatku 
od nieruchomości dla mienia gminnego, przesłane pismem Marszałka Senatu z dnia 
8 lipca 2014 r., znak: BPS/043-57-2456-MF/14 – uprzejmie wyjaśniam.
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Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości przez gminy od nieruchomości 
stanowiących jej własność: nieprzekazanych w posiadanie innym podmiotom i nie-
podlegających ustawowemu wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania na podsta-
wie uchwał rad gmin – wynika z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849).

Art. 3 ust. 1 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustanawia bowiem re-
gułę, że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na właścicielu (po-
siadaczu samoistnym) nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkowniku 
wieczystym gruntów, niezależnie od tego, w czyim posiadaniu się to mienie znajduje. 
Reguła ta doznaje wyjątku w przypadku nieruchomości lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego – jeśli mienie to znajduje się w posiadaniu innych podmio-
tów, to zarówno gdy posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego 
tytułu prawnego, jak i wówczas, gdy jest bezumowne, podatnikami podatku od nieru-
chomości są posiadacze.

Ustawodawca zatem przewidział taką konstrukcję podatku od nieruchomości 
w przypadku nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialne-
go, że podatnikiem staje się ich aktualny posiadacz, natomiast jeśli nadal znajdują 
się one we władaniu właściciela, podatnikiem jest właściciel. Wynika to z faktu, że 
podatek od nieruchomości jest podatkiem o charakterze majątkowym, który co do 
zasady powinien obciążać posiadacza tego majątku, a więc podmiot czerpiący korzyści 
z majątku.

Powyższe reguły mają zastosowanie w przypadku opodatkowania mienia gmin-
nego niezależnie od jego typu i rodzaju przeznaczenia. Celem wprowadzenia takich 
rozwiązań było skłonienie gmin do racjonalnego i prawidłowego gospodarowania mie-
niem publicznym. Gmina bowiem, tak jak każdy właściciel jest podatnikiem podatku 
od nieruchomości, natomiast jeśli mienie to stało się zbędne dla gminy i jest nieprzy-
datne dla realizowanych zadań, to zasadnym jest przekazanie go w posiadanie innym 
podmiotom, bez jednoczesnego wyzbycia się własności w odniesieniu do takiego mie-
nia. W konsekwencji zatem celem istniejącego rozwiązania jest zapewnienie wpływów 
podatkowych dla gmin.

Należy podkreślić, że część majątku gminnego jest wykorzystywana do prowadze-
nia działalności gospodarczej (np. spółki komunalne), zatem zwolnienie wszelkich nie-
ruchomości gminnych z podatku od nieruchomości mogłoby spowodować naruszenie 
zasad wolnej konkurencji oraz przepisów o pomocy publicznej.

Odnosząc się do tożsamości gminy jako podatnika podatku od nieruchomości 
i organu podatkowego należy zauważyć, że w prawie podatkowym możliwa jest sy-
tuacja, aby gminny organ podatkowy występujący jako podmiot prawa publicznego 
pobierał podatek od gminy jako podmiotu cywilnoprawnego (właściciela nierucho-
mości). Pogląd ten potwierdza orzecznictwo sądowo-administracyjne. W wyrokach 
z dnia 15 listopada 2012 r. (sygn. akt: II FSK 1756/12 i 1755/12) Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny wskazał, że „gmina jest osobą prawną, której przysługuje własność 
i inne prawa rzeczowe (art. 165 ust. 1 Konstytucji RP, art. 2 ust. 2 ustawy o sa-
morządzie gminnym). Jest w związku z tym jednym z podatników, wymienionych 
w art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych”. Zgodnie ze stanowiskiem 
Sądu art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych „nie wyłącza gminy 
z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a jedynie wskazuje, kiedy obowią-
zek podatkowy może spoczywać na posiadaczu (także zależnym), władającym jej 
nieruchomościami”.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę Pana Senatora, że ustawa o podatkach i opła-
tach lokalnych w art. 2 ust. 3 pkt 4 tej ustawy przewiduje katalog wyłączeń z zakresu 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Na podstawie tego przepisu opodatko-
waniu nie podlegają m.in. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów 
jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych 
i urzędów marszałkowskich.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w projekcie ustawy o zmianie ustawy o sa-
morządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw nowelizującym ustawę 
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o podatkach i opłatach lokalnych, który został przekazany do Sejmu RP w dniu 25 lip-
ca 2014 r., nie przewiduje się wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości 
dla mienia gminnego.

Niemniej, ze względu na liczne sygnały w tej kwestii, zagadnienie wymaga ponow-
nego przeanalizowania.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Dorota Podedworna-Tarnowska

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 24 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 8 lipca 2014 r., dotyczącego oświadczenia złożonego 

przez Senatora RP Pana Roberta Dowhana podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 
3 lipca 2014 r., w sprawie możliwości prawnych wprowadzenia zwolnienia przedmio-
towego z podatku od nieruchomości dla mienia gminnego oraz konsekwencji z tego wy-
nikających (BPS/043-57-2456-MAC/14), uprzejmie informuję, że ww. problematyka 
pozostaje poza zakresem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Jednocześnie MAC pragnie zauważyć, że wskazany przez Pana Senatora projekt 
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw opracowany został na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 
11 czerwca 2013 r. założeń do projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organiza-
cji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt 
został poddany uzgodnieniom i konsultacjom społecznym, w ramach których można 
było zgłaszać uwagi i sugestie. W oparciu o założenia przygotowano projekt ustawy 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 
który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 czerwca 2014 r. i skierowany do 
Sejmu, gdzie będą prowadzone dalsze prace nad projektem.

Ponadto informuję, że założenia do ww. ustawy nie przewidywały zmian dotyczą-
cych problematyki wskazanej w wystąpieniu Pana Senatora.

Z poważaniem 
 
Stanisław Huskowski
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Oświadczenie senatora Stanisława Gorczycy

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Pod koniec czerwca w jednej z gazet ukazał się obszerny materiał poświę-

cony rakowi prostaty. Z przedstawionych danych wynika, że w 2008 r. zdia-
gnozowano około 900 tysięcy nowych przypadków raka prostaty, a zmarło 
około 260 tysięcy osób. W Polsce w 2010 r. odnotowano ponad 10 tysięcy 
zachorowań, a około 4 tysięcy mężczyzn zmarło z powodu tej choroby.

Czynnikami ryzyka raka prostaty są przede wszystkim wiek oraz fakt 
występowania tego nowotworu w rodzinie. Jest on rzadki przed czterdzie-
stym rokiem życia u mężczyzn nieobciążonych ryzykiem rodzinnym, ale czę-
stość jego występowania rośnie po pięćdziesiątce.

Niestety w Polsce nowotwór prostaty wykrywany jest zbyt późno, dlate-
go najczęściej ta choroba diagnozowana jest już w zaawansowanej postaci 
i oprócz tradycyjnych metod leczenia, takich jak radykalna prostatektomia, 
musi zostać włączona farmakoterapia. Jednak rak prostaty jest na tyle pod-
stępną chorobą, że zachodzi potrzeba stosowania sekwencyjności w lecze-
niu. Dlatego konieczne jest udostępnianie szerokiego wachlarza leków leka-
rzom, którzy ratują życie swoich pacjentów.

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

1. Z jakich terapii (farmakologii) obecnie mogą korzystać pacjenci z ra-
kiem prostaty?

2. Czy są inne dostępne metody leczenia farmakologicznego, które 
w znacznym stopniu przyczyniłyby się do poprawy jakości życia chorego? 
Jeśli tak, to czy są one refundowane, a jeśli nie, to jakie są tego powody?

Z poważaniem 
Stanisław Gorczyca

Odpowiedź

Warszawa, 2014.07.24

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Stanisława Gorczycy, Senatora Rzeczypospo-

litej Polskiej, złożone podczas 57. posiedzenia Senatu w dniu 3 lipca 2014 r., prze-
słane przy piśmie BPS/043-57-2457/14 z dnia 8 lipca 2014 r., w sprawie dostępu 
pacjentów do leków stosowanych w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu 
krokowego, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż wybór metody leczenia pacjentów z rakiem gru-
czołu krokowego jest uzależniony od zaawansowania choroby, stanu ogólnego i wie-
ku pacjenta i należy do kompetencji lekarza prowadzącego. Zgodnie bowiem z art. 2 
ust. 1 oraz art. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 136, poz. 857 t.j.) osoba posiadająca wymagane kwalifikacje, potwierdzo-
ne odpowiednimi dokumentami podejmuje decyzje o udzielaniu świadczeń zdrowot-
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nych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami 
i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej oraz z należytą starannością.

Zapobieganie i wczesne wykrywanie nowotworu jest udowodnionym i bardzo istot-
nym elementem w walce z chorobami nowotworowymi. Szczególne znaczenie ma za-
tem, kiedy pacjent zgłosi się do lekarza, często bowiem rozpoznanie choroby dokony-
wane jest na etapie jej wysokiego zaawansowania, co pogarsza rokowania pacjenta.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2014 r. w spra-
wie wykazu refundowanych leków,  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2014 r. w ramach produktów 
dostępnych w aptece na receptę refundowane są następujące substancje czynne:

∙ Leuprorelinum, Triptorelinum, Goserelinum, Triptorelinum we wskazaniu: „No-
wotwory złośliwe – Rak prostaty”,

∙ Degarelixum we wskazaniu: „Zaawansowany hormonozależny rak gruczołu 
krokowego”,

∙ Alfuzosinum, Tamsulosinum, Doxazosinum, Terazosinum, Finasteridum, De-
garelixum w leczeniu przerostu gruczołu krokowego,

∙ Acidum zoledronicum, uznany na całym świecie za standard leczenia u tych 
chorych, u których wystąpiły przerzuty do kości, refundowany we wszystkich 
zarejestrowanych wskazaniach, tj. „zapobieganie powikłaniom kostnym (złama-
nia patologiczne, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje 
kości, lub hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową) u dorosłych pacjen-
tów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości oraz leczenie 
hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową u dorosłych pacjentów”,

∙ Octan abirateronu – w ramach programu lekowego: „leczenie opornego na ka-
strację raka gruczołu krokowego” – lek stosowany w leczeniu paliatywnym, 
wpływający na wydłużenie czasu życia pacjenta i poprawę jakości życia.

Zgodnie z wytycznymi Polskiej Unii Onkologii u chorych na przerzutowego raka 
gruczołu krokowego opornego na kastrację (dawniej – hormonoopornego) stosuje się 
paliatywną chemioterapię oraz radioterapię przerzutów. Zalecane jest kontynuowanie 
leczenia hormonalnego analogiem LHRH (ang. luteinizing hormone – releasing hor-
mone) w trakcie chemioterapii. Lekami stosowanymi w Europie w ramach chemiote-
rapii paliatywnej są: mitoksantron, docetaksel i abirateron. W przypadku powikłań 
zaawansowanej choroby (np. złamania patologiczne, wodonercze, niedokrwistość, ból) 
podejmuje się staranne leczenie objawowe. Uprzejmie informuję, iż każda z ww. tech-
nologii jest w Polsce aktualnie finansowana, zarówno w przypadku przerostu gruczołu 
krokowego (który nieleczony, poza typowymi objawami wywołującymi dyskomfort pa-
cjenta, może w przyszłości przyczynić się do rozwoju raka prostaty), jak i w przypad-
ku zaawansowanej, rozsianej choroby, kiedy to stosowana terapia nie doprowadzi do 
wyleczenia, wpłynie jednak na poprawę jakości i wydłużenie życia pacjentów. Pragnę 
raz jeszcze podkreślić, iż wybór optymalnej dla danego pacjenta opcji leczenia należy 
wyłącznie do kompetencji lekarza, który już w chwili obecnej dysponuje szerokim za-
pleczem farmakologicznym finansowanym ze środków płatnika publicznego.

Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego innych dostępnych metod leczenia far-
makologicznego, które mogłyby przyczynić się do poprawy jakości życia chorego z opor-
nym na kastrację rakiem gruczołu krokowego, i czy są one refundowane, uprzejmie 
wyjaśniam, co następuje.

Od 2011 r. w Europie zarejestrowane zostały, poza refundowanym aktualnie octa-
nem abirateronu, trzy nowe leki – kabazytaksel, enzalutamid i dichlorek radu Ra-223, 
z czego najnowszy (dichlorek radu) zarejestrowano 13 listopada 2013 r.

Dla leków kabazytaksel (Jevtana) oraz enzalutamid (Xtandi) procedowane są wnio-
ski o objęcie refundacją w ramach programów lekowych, jednakże w chwili obecnej nie 
są prowadzone w tym zakresie żadne czynności administracyjne z uwagi na zawiesze-
nie postępowań na wniosek podmiotów odpowiedzialnych. W przypadku podjęcia po-
stępowań, wnioski będą dalej procedowane, zgodnie z wymogami ustawy o refundacji, 
w myśl której po formalno prawnej ocenie przedłożonej dokumentacji następuje ocena 
Agencji Oceny Technologii Medycznych (dalej „AOTM”) oraz negocjacje zespołu Ko-
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misji Ekonomicznej z wnioskodawcą. Ponadto, w przypadku wnioskowania o objęcie 
refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu w ramach programu lekowego, w trakcie 
postępowania ma miejsce uzgadnianie treści tego programu między Ministrem Zdro-
wia i wnioskodawcą co, zgodnie z art. 31 ustawy o refundacji, trwa nie dłużej niż 
60 dni. Podjęcie postępowań nie jest oczywiście jednoznaczne z objęciem tych leków 
refundacją. Wprowadzenie na wykazy refundacyjne danego leku wymaga zakończenia 
prowadzonego postępowania, skutkującego wydaniem pozytywnej decyzji, w oparciu 
o całość zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w tym z uwzględnieniem 
przez Ministra Zdrowia stanowisk podmiotów opiniodawczo-doradczych, w szcze-
gólności rekomendacji Prezesa AOTM oraz stanowiska Komisji Ekonomicznej i przy 
uwzględnieniu kryteriów z art. 12 ustawy o refundacji, których spełnienie Minister 
Zdrowia weryfikuje przed podjęciem decyzji refundacyjnej.

Dla ostatniego z wymienionych powyżej produktów (dichlorek radu-223) również 
wpłynął do Ministra Zdrowia (w kwietniu 2014 r.) wniosek o objęcie refundacją, jed-
nak z uwagi na ograniczenia formalnoprawne postępowanie zakończyło się decyzją od-
mowną, gdyż wnioskodawca nie był w stanie przedstawić dowodu dostępności w obro-
cie ww. leku w chwili składania wniosku, co oznacza, iż dalsze jego procedowanie jest 
niedopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów w obszarze refundacyjnym.

Pragnę nadmienić, iż zgodnie z zapisami ustawy o refundacji, procedura wprowa-
dzenia na wykazy refundacyjne nowych leków, zawierających nową substancję czyn-
ną trwa 180 dni, jednakże termin ten zwykle ulega wydłużeniu z uwagi na zawieszenie 
biegu terminu (np. na czas uzgadniania treści programu lekowego lub na czas uzupeł-
nienia dokumentacji w przypadku stwierdzenia braków formalnych) lub zawieszenie 
postępowania na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.

Pragnę zapewnić, iż Minister Zdrowia, realizując politykę zdrowotną państwa, kie-
ruje się zasadami medycyny opartej na najlepszych dostępnych dowodach nauko-
wych dotyczących skuteczności terapii i bezpieczeństwa oraz oceny technologii me-
dycznych. Powyższe zasady mają służyć dobru pacjentów i zmierzają do zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego, uzyskania efektów o największej wartości oraz opty-
malnego wykorzystania dostępnych środków. Tym samym Minister Zdrowia dokłada 
wszelkich starań, aby leczenie pacjentów onkologicznych, w tym osób z rakiem gru-
czołu krokowego, było na jak najwyższym poziomie, możliwym do osiągnięcia w ra-
mach ograniczonego budżetu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Pod koniec czerwca w prasie pojawił się wywiad z profesorem Piotrem 

Wysockim, kierownikiem Kliniki Onkologicznej w Centrum Onkologii w War-
szawie, na temat nowoczesnych terapii stosowanych u mężczyzn chorych na 
opornego na kastrację raka prostaty. Z informacji przytoczonych przez pana 
profesora wynika, że dla tych pacjentów jest szansa na poprawę, ponieważ 
w ostatnim czasie pojawiły się leki nowej generacji.

Do tej pory u pacjentów z opornym na kastrację rakiem prostaty, który 
przestał reagować na klasyczne leczenie hormonalne, lekarze mieli możli-
wość zastosowania tylko jednego aktywnego chemicznie leku. Najnowsze 
leki poprawiają rokowania chorych, żyją oni dłużej i lepsza jest jakość ich 
życia – mówi profesor Wysocki. Niestety pacjenci nie mają dostępu do pełne-
go wachlarza terapeutycznego, część leków wciąż oczekuje na ocenę Agencji 
Oceny Technologii Medycznych, a potem jeszcze długi etap negocjacji z re-
sortem – dodaje.

Zdaniem profesora wprowadzenie kolejnych leków na listę refundacyjną 
zwiększy możliwości terapeutyczne. Każdy kolejny aktywny lek, który dzia-
ła i ma niewielką toksyczność, wydłuża czas życia chorych na raka prostaty, 
a jednocześnie ma korzystny wpływ na jakość życia.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi 
na pytanie: kiedy pacjenci z opornym na kastrację rakiem prostaty będą 
mogli korzystać z leków nowej generacji, które są już obecne na polskim 
rynku?

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński

Odpowiedź

Warszawa, 2014.07.18

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Piotra Gruszczyńskiego, Senatora Rzeczy-

pospolitej Polskiej, złożone podczas 57. posiedzenia Senatu w dniu 3 lipca 2014 r., 
przesłane przy piśmie BPS/043-57-2458/14 z dnia 8 lipca 2014 r., w sprawie nowych 
leków stosowanych w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego, pro-
szę o przyjęcie poniższych informacji.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż wybór metody leczenia pacjentów z rakiem gru-
czołu krokowego jest uzależniony od zaawansowania choroby, stanu ogólnego i wieku 
pacjenta.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów me-
dycznych na dzień 1 lipca 2014 r. refundowane są następujące substancje czynne:
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∙ Leuprorelinum, Triptorelinum, Goserelinum, Triptorelinum we wskazaniu: „No-
wotwory złośliwe – Rak prostaty”,

∙ Degarelixum we wskazaniu: „Zaawansowany hormonozależny rak gruczołu kro-
kowego”,

∙ Alfuzosinum, Tamsulosinum, Doxazosinum, Terazosinum, Finasteridum, De-
garelixum w leczeniu przerostu gruczołu krokowego,

∙ Acidum zoledronicum – we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, tj. „Za-
pobieganie powikłaniom kostnym (złamania patologiczne, złamania kompre-
syjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, lub hiperkalcemia wywołana 
chorobą nowotworową) u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem no-
wotworowym z zajęciem kości oraz leczenie hiperkalcemii wywołanej chorobą 
nowotworową u dorosłych pacjentów” (uznany na całym świecie standard lecze-
nia u tych chorych, u których wystąpiły przerzuty do kości);

∙ Octan abirateronu – w ramach programu lekowego: „Leczenie opornego na 
kastrację raka gruczołu krokowego” – lek stosowany w leczeniu paliatywnym, 
wpływający na wydłużenie czasu życia pacjenta i poprawę jakości życia.

Zgodnie z wytycznymi Polskiej Unii Onkologii u chorych na przerzutowego raka 
gruczołu krokowego opornego na kastrację (dawniej – hormonoopornego) stosuje 
się paliatywną chemioterapię oraz radioterapię przerzutów. Zalecane jest kontynuo- 
wanie leczenia hormonalnego analogiem LHRH (ang. luteinizing hormone – releasing 
hormone) w trakcie chemioterapii. Lekami stosowanymi w Europie w ramach che-
mioterapii paliatywnej są: mitoksantron, docetaksel i abirateron. W przypadku po-
wikłań zaawansowanej choroby (np. złamania patologiczne, wodonercze, niedokrwi-
stość, ból) podejmuje się staranne leczenie objawowe. Uprzejmie informuję, iż każda 
z ww. technologii jest w Polsce aktualnie finansowana, łącznie z octanem abirate-
ronu, dla którego Minister Zdrowia wydał decyzję (z mocą obowiązywania od dnia 
1 stycznia 2014 r.) o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu w ramach 
ww. programu lekowego, a który uprzednio finansowany był wyłącznie w ramach 
świadczenia chemioterapii niestandardowej, na zasadach określających realizację 
tego świadczenia.

W ostatnich kilku latach obserwuje się intensywny rozwój nowych leków na za-
awansowanego raka prostaty. Do niedawna chorzy z tzw. rakiem prostaty opornym 
na kastrację, czyli tacy, u których przestała działać standardowa hormonoterapia, 
mieli do wyboru tylko jeden preparat w ramach chemioterapii (docetaksel). Od 2011 r. 
w Europie zarejestrowano cztery nowe leki (octan abirateronu, kabazytaksel, enzalu-
tamid i dichlorek radu Ra-223), z czego najnowszy (dichlorek radu) zarejestrowano 
13 listopada 2013 r.

Jak już wspomniałem uprzednio octan abirateronu jest dostępny dla polskich 
pacjentów w ramach świadczeń gwarantowanych, natomiast dla leków kabazytaksel 
(Jevtana) oraz enzalutamid (Xtandi) procedowane są wnioski o objęcie refundacją, 
również w ramach programów lekowych. Pragnę jednocześnie podkreślić, iż w oby-
dwu ww. przypadkach nie są aktualnie prowadzone żadne czynności administracyj-
ne z uwagi na zawieszenie postępowań na wniosek podmiotów odpowiedzialnych. 
W przypadku podjęcia postępowań, wnioski będą dalej procedowane, zgodnie z wy-
mogami ustawy o refundacji, w myśl której po formalnoprawnej ocenie przedłożonej 
dokumentacji następuje ocena Agencji Oceny Technologii Medycznych (dalej „AOTM”) 
oraz negocjacje zespołu Komisji Ekonomicznej z wnioskodawcą. Ponadto, w przypad-
ku wnioskowania o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu w ramach 
programu lekowego, w trakcie postępowania ma miejsce uzgadnianie treści tego pro-
gramu między Ministrem Zdrowia i wnioskodawcą co, zgodnie z art. 31 ustawy o re-
fundacji, trwa nie dłużej niż 60 dni.

Dla ostatniego z wymienionych powyżej produktów (dichlorek radu-223) również 
wpłynął do Ministra Zdrowia, w kwietniu br., wniosek o objęcie refundacją, jednak 
z uwagi na ograniczenia formalnoprawne postępowanie zakończyło się decyzją od-
mowną, gdyż wnioskodawca nie był w stanie przedstawić dowodu dostępności w ob-
rocie ww. leku w chwili składania wniosku, co oznacza, iż niedopuszczalne jest dalsze 
procedowanie w świetle obowiązujących przepisów w obszarze refundacyjnym.
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Reasumując, zgodnie z zapisami ustawy o refundacji, procedura wprowadzenia 
na wykazy refundacyjne nowych leków, zawierających nową substancję czynną, trwa 
180 dni, jednakże termin ten zwykle ulega wydłużeniu z uwagi na zawieszenie biegu 
terminu (np. na czas uzgadniania treści programu lekowego lub na czas uzupełnienia 
dokumentacji w przypadku stwierdzenia braków formalnych) lub zawieszenie postę-
powania na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.

Odnosząc się zatem do pytania, kiedy pacjenci będą mieli dostęp do nowych 
technologii lekowych stosowanych w leczeniu opornego na kastrację raka prostaty, 
uprzejmie informuję, iż nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na to pytanie z uwagi 
na ww. okoliczności. Wprowadzenie na wykazy refundacyjne danego leku wymaga 
zakończenia prowadzonego postępowania, skutkującego wydaniem pozytywnej de-
cyzji, w oparciu o całość zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w tym 
z uwzględnieniem przez Ministra Zdrowia stanowisk podmiotów opiniodawczo-do-
radczych, w szczególności rekomendacji Prezesa AOTM oraz stanowiska Komisji 
Ekonomicznej.

Podsumowując pragnę zapewnić, iż Minister Zdrowia prowadzi transparentną 
i racjonalną politykę lekową w oparciu o możliwości finansowe Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz rekomendacje Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych, dzięki którym decyzje refundacyjne podejmowane są w oparciu o przesłanki 
naukowe (Evidence Based Medicine), zgodnie z najlepszymi europejskimi standarda-
mi. Tym samym Minister Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby leczenie pacjentów 
onkologicznych, w tym osób z rakiem gruczołu krokowego, było na jak najwyższym 
poziomie, możliwym do osiągnięcia w ramach ograniczonego budżetu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Stanisława Koguta, Zdzisława Pupy, Przemysława Błaszczyka, 

Marka Martynowskiego, Stanisława Karczewskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, Waldemara Kraski, 

Andrzeja Matusiewicza, Bogdana Pęka, Doroty Czudowskiej, 
Janiny Sagatowskiej, Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego, 
Henryka Ciocha, Stanisława Gogacza, Jerzego Chróścikowskiego, 
Michała Seweryńskiego, Wojciecha Skurkiewicza oraz Alicji Zając

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W ostatnim czasie opinia publiczna została poinformowana o treści roz-

mów ministrów, jakie odbywały się w lokalach restauracyjnych. W związku 
z tym zwracamy się o interpretację inkryminowanej poniżej rozmowy.

Rozmowa Marka Belki z Bartłomiejem Sienkiewiczem. Marek Belka: „Kil-
ka miesięcy przed faktem – czyli wybuchem afery Amber Gold – zadzwoniłem 
do Donalda i powiedziałem mu, że sprawa Amber Gold jest dość poważna, 
że jest to piramida finansowa. Poważniejsza dlatego, że oni są właścicielami 
tego szybko rozwijającego się OLT Express, że będzie jakaś awantura z tym 
OLT Expressem, ale przeszło na tematy związane… Ja nie wiem…”.

Jan Maria Jackowski  Dorota Czudowska 
Stanisław Kogut  Janina Sagatowska 
Zdzisław Pupa   Mieczysław Gil 
Przemysław Błaszczyk  Wiesław Dobkowski 
Marek Martynowski  Henryk Cioch 
Stanisław Karczewski  Stanisław Gogacz 
Grzegorz Wojciechowski  Jerzy Chróścikowski 
Andrzej Pająk   Michał Seweryński 
Waldemar Kraska  Wojciech Skurkiewicz 
Andrzej Matusiewicz  Alicja Zając 
Bogdan Pęk

Odpowiedź 
RZECZNIKA PRASOWEGO RZĄDU

Warszawa, 31 lipca 2014 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana senatora Jana Marię Jackow-

skiego wspólnie z innymi senatorami podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lip-
ca 2014 r., przekazane przy piśmie z dnia 8 lipca 2014 r., znak BPS/043-57-2459/14, 
uprzejmie przedstawiam następującą informację.

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w dniu 16 czerwca 2014 r. od-
niósł się do wątku poruszonego podczas nielegalnie podsłuchanej rozmowy ministra 
spraw wewnętrznych z prezesem Narodowego Banku Polskiego dotyczącego sprawy 
Amber Gold. Szef rządu wyjaśnił m.in., że rozmawiał z prezesem Narodowego Banku 
Polskiego Markiem Belką o sprawie Amber Gold w czasie, kiedy sprawą zajmowała się 
już prokuratura.

Z poważaniem 
 
Małgorzata Kidawa-Błońska
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Stanisława Koguta, Zdzisława Pupy, Przemysława Błaszczyka, 

Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego, 
Stanisława Karczewskiego, Grzegorza Wojciechowskiego, 

Andrzeja Pająka, Waldemara Kraski, Andrzeja Matusiewicza, 
Bogdana Pęka, Doroty Czudowskiej, Janiny Sagatowskiej, 

Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego, Henryka Ciocha, 
Stanisława Gogacza, Jerzego Chróścikowskiego, 

Michała Seweryńskiego, Wojciecha Skurkiewicza oraz Alicji Zając

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W związku z ujawnianymi nagraniami polityków – ministrów rządu – 
zwracamy się o wyjaśnienie opinii publicznej tez i proponowanych zamie-
rzeń zawartych w rozmowie cytowanej poniżej.

Radosław Sikorski: Ty, ja uważam, że można zaj...ać PiS komisją spe-
cjalną w sprawie Macierewicza.

Jacek Rostowski: No a co innego jest dzisiaj?
Radosław Sikorski: No taaak. Kaczyński się przyspawał do Macierewi-

cza i teraz trzeba Macierewiczem ich obu na dno pociągnąć (…) Można zrobić 
dwuletni cyrk. I niech oni się tłumaczą (…)

Jacek Rostowski: Dobrze, tylko trzeba namówić. Musisz Donalda na-
mówić.

Radosław Sikorski: Robię, robię.

Jan Maria Jackowski  Bogdan Pęk 
Stanisław Kogut  Dorota Czudowska 
Zdzisław Pupa   Janina Sagatowska 
Przemysław Błaszczyk  Mieczysław Gil 
Robert Mamątow  Wiesław Dobkowski 
Marek Martynowski  Henryk Cioch 
Stanisław Karczewski  Stanisław Gogacz 
Grzegorz Wojciechowski  Jerzy Chróścikowski 
Andrzej Pająk   Michał Seweryński 
Waldemar Kraska  Wojciech Skurkiewicz 
Andrzej Matusiewicz  Alicja Zając

Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 6 sierpnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego złożonego 

wspólnie z innymi senatorami (BPS-043-57-2460/14) podczas 57. posiedzenia Se-
natu RP 3 lipca 2014 r. w sprawie zarejestrowanej i upublicznionej mojej rozmowy 
z byłym Ministrem Finansów Janem Vincentem-Rostowskim, uprzejmie informuję, co 
następuje.
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Odnosząc się do kwestii nagrania i upublicznienia treści rozmowy przez jeden 
z tygodników zauważyć należy, iż sprawa nielegalnych podsłuchów jest obecnie przed-
miotem dochodzenia prokuratury. Nagrywanie osób bez ich wiedzy i zgody jest w Pol-
sce zgodnie z przepisami prawa przestępstwem. Kodeks karny stanowi:

„Art. 267 §3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której 
nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizual-
nym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

§4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w §1–3 
ujawnia innej osobie”.

Ponadto należy zauważyć, że moje słowa były przeznaczone wyłącznie dla Jana 
Vincenta-Rostowskiego, a nie dla opinii publicznej. Publikacja tejże rozmowy w żad-
nym aspekcie nie służy obronie społecznie uzasadnionego interesu.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż osoby, które w trakcie swojej pracy działają na 
szkodę interesu publicznego powinny podlegać ocenie stosownych organów państwa. 
Sposób w jaki przeprowadzono proces likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych 
stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa w wyniku opublikowania informa-
cji o pracy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Dlatego też, uważam, że specjalna 
komisja sejmowa powinna zbadać nieprawidłowości i szkody jakie wyrządziła działal-
ność Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza.

Z wyrazami szacunku 
 
Radosław Sikorski 
MINISTER 
SPRAW ZAGRANICZNYCH



57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r.40

Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Alicji Zając, Stanisława Koguta, Zdzisława Pupy, 

Przemysława Błaszczyka, Marka Martynowskiego, 
Stanisława Karczewskiego, Grzegorza Wojciechowskiego, 

Andrzeja Pająka, Waldemara Kraski, Andrzeja Matusiewicza, 
Bogdana Pęka, Doroty Czudowskiej, Janiny Sagatowskiej, 

Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego, Henryka Ciocha, 
Stanisława Gogacza, Jerzego Chróścikowskiego, 

Michała Seweryńskiego oraz Wojciecha Skurkiewicza

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

Szanowna Pani Premier!
W związku z upublicznionymi wypowiedziami polityków sprawujących 

ważne funkcje państwowe zwracamy się o wyjaśnienie obywatelom kwestii 
kondycji finansowej opisywanego w cytowanej poniżej rozmowie przedsię-
wzięcia Polskie Inwestycje Rozwojowe.

Bartłomiej Sienkiewicz, szef MSW: „Bo przeciętny Kowalski patrzy na te 
autostrady, estakady, na ten dworzec, na cokolwiek innego… Bo jego pod-
stawowe pytanie jest: a co ja z tego kur…a mam?! Gdzie jest ten pieniądz 
u mnie w portfelu? Nie że ma wypier…lonego orlika przed oknami, bo on ma 
w dupie tego orlika, podobnie ma tę autostradę w dupie! (...) Polskie Inwesty-
cje Rozwojowe są, niestety, jak to się górnolotnie nazywa i bardzo eufemi-
stycznie… Ich po prostu nie ma. To ch…j, dupa i kamieni kupa”.

Jan Maria Jackowski  Bogdan Pęk 
Alicja Zając   Dorota Czudowska 
Stanisław Kogut  Janina Sagatowska 
Zdzisław Pupa   Mieczysław Gil 
Przemysław Błaszczyk  Wiesław Dobkowski 
Marek Martynowski  Henryk Cioch 
Stanisław Karczewski  Stanisław Gogacz 
Grzegorz Wojciechowski  Jerzy Chróścikowski 
Andrzej Pająk   Michał Seweryński 
Waldemar Kraska  Wojciech Skurkiewicz 
Andrzej Matusiewicz
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Odpowiedź

Warszawa, 24 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 8 lipca br. (znak: BPS/043-57-2461/14), przy któ-

rym zostało przesłane oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego oraz grupy 
senatorów, poniżej przedstawiam następujące stanowisko.

Z uwagi na fakt, iż w oświadczeniu nie zostały sformułowane pytania, a jedynie 
zacytowany fragment wypowiedzi, nie jest możliwe odniesienie się do niego w sposób 
merytoryczny.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Paweł Orłowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Stanisława Koguta, Zdzisława Pupy, Przemysława Błaszczyka, 

Marka Martynowskiego, Stanisława Karczewskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, Waldemara Kraski, 

Andrzeja Matusiewicza, Bogdana Pęka, Doroty Czudowskiej, 
Janiny Sagatowskiej, Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego, 
Henryka Ciocha, Stanisława Gogacza, Jerzego Chróścikowskiego, 
Michała Seweryńskiego, Wojciecha Skurkiewicza oraz Alicji Zając

skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego

W ostatnim czasie opinia publiczna została poinformowana o treści roz-
mów ministrów rządu, jakie odbywali w lokalach restauracyjnych. W związ-
ku z tym zwracamy się o niezwłoczne wyjaśnienie tez zawartych w cytowa-
nej poniżej rozmowie.

Marek Belka: „Natomiast wiesz, tu jest inna gra, np. moje lotnisko 
im. Reymonta, czyli w Łodzi, malutkie lotnisko ch… wie, komu potrzebne, ale 
jest. Ale jeszcze nie aż tak bardzo niepotrzebne jak lotnisko w Gdyni. Otóż to 
lotnisko, to lotnisko w Łodzi wisiało na tym OLT”.

Bartłomiej Sienkiewicz: „No tak, tak jak wisi na WizzAir, RyanAir, wisi 
przecież… Dlatego my ich dotujemy pod stołem, żeby w ogóle był jakiś ruch 
lotniczy”.

Jan Maria Jackowski  Janina Sagatowska 
Stanisław Kogut  Mieczysław Gil 
Zdzisław Pupa   Wiesław Dobkowski 
Przemysław Błaszczyk  Henryk Cioch 
Stanisław Karczewski  Stanisław Gogacz 
Grzegorz Wojciechowski  Jerzy Chróścikowski 
Andrzej Pająk   Michał Seweryński 
Waldemar Kraska  Wojciech Skurkiewicz 
Andrzej Matusiewicz  Alicja Zając 
Bogdan Pęk   Marek Martynowski 
Dorota Czudowska
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Stanowisko 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 16 lipca 2014 r.

Pani 
Elżbieta Bieńkowska 
Wicepremier 
Minister Infrastruktury i Rozwoju

Szanowna Pani Premier,
w załączeniu przekazuję według właściwości oświadczenie złożone przez Senato-

ra Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 57. posiedzenia 
Senatu RP w dn. 3 lipca 2014 r. z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na ręce 
Marszałka Senatu.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Sekretarz Stanu 
Zdzisław Gawlik

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 28 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Senatora Jana Marii Jackowskiego złożone 

wspólnie z innymi Senatorami na 57. posiedzeniu Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 r., 
(pismo Marszałka Senatu z dnia 8 lipca 2014 r., znak BPS/043-57-2462/14), prze-
kazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Ministra Skarbu Państwa 
(pismo z dnia 16 lipca 2014 r., znak BM-EW-0701-218/14) uprzejmie informuję, 
co następuje.

10 z 13 polskich portów lotniczych: w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Kato-
wicach, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Łodzi i Bydgoszczy należy do 
Transeuropejskiej Sieci Transportowej (ang. Trans-European Transport Networks, 
TEN-T). Porty, które znajdują się w sieci TEN-T realizowały lub wciąż realizują in-
westycje współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z:

1. Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 
(POIiŚ):
∙ Priorytet VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3.: Rozwój sieci lot-

niczej TEN-T,
∙ Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Dzia-

łanie 8.4.: Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego;
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2. Programem Wspólnotowym TEN-T;
3. 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi na lata 2007–2013.
Wartość nakładów poniesionych na realizację inwestycji na lotniskach należących 

do sieci TEN-T do 2015 r. to ok. 4,5 mld zł, w tym łączna wartość środków przyznanych 
przez UE wynosi ok. 1,8 mld zł (z czego ok. 1,5 mld zł w ramach POIiŚ, ok. 300 mln zł 
z Regionalnych Programów Operacyjnych). Ponadto wspomniane lotniska są także 
finansowane z budżetów samorządów (dokapitalizowania) i dochodów z działalności 
lotniczej i pozalotniczej.

Inwestycje w portach lotniczych, które nie są częścią sieci TEN-T są finansowa-
ne z: Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007–2013 (Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe 
sieci transportowe, Działanie 8.4.: Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego), 
budżetów samorządów (dokapitalizowania) i dochodów z działalności lotniczej i poza-
lotniczej.

Linie lotnicze zarówno w Polsce jak i na całym świecie zawierają umowy mar-
ketingowe z lotniskami, samorządami czy organizacjami turystycznymi. Środki fi-
nansowe na wspomniane cele pochodzą z zasobów własnych spółek lub z budżetów 
lokalnych, a więc Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie jest organem właściwym 
w tej kwestii.

Jednocześnie Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju nie są znane działania Mini-
sterstwa Skarbu Państwa mające na celu finansowe wsparcie portów lotniczych lub 
przewoźników lotniczych, z wyjątkiem przyznania pomocy publicznej Polskim Liniom 
Lotniczym „LOT”.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Klepacki 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Stanisława Koguta, Zdzisława Pupy, Przemysława Błaszczyka, 

Marka Martynowskiego, Stanisława Karczewskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, Waldemara Kraski, 

Andrzeja Matusiewicza, Macieja Klimy, Bogdana Pęka, 
Doroty Czudowskiej, Janiny Sagatowskiej, Mieczysława Gila, 

Wiesława Dobkowskiego, Henryka Ciocha, Stanisława Gogacza, 
Jerzego Chróścikowskiego, Michała Seweryńskiego, 

Wojciecha Skurkiewicza oraz Alicji Zając

skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

W związku z zarejestrowaną i upublicznioną rozmową, której był Pan 
uczestnikiem, zwracamy się o wyjaśnienie opinii publicznej tez w niej za-
wartych.

Radosław Sikorski, wiosna 2014 r., restauracja „Sowa & Przyjacie-
le”: „Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic niewarty. Jest wręcz 
szkodliwy, bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Bullshit 
kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że 
wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni 
frajerzy”.

Jan Maria Jackowski  Bogdan Pęk 
Stanisław Kogut  Dorota Czudowska 
Zdzisław Pupa   Janina Sagatowska 
Przemysław Błaszczyk  Mieczysław Gil 
Marek Martynowski  Wiesław Dobkowski 
Stanisław Karczewski  Henryk Cioch 
Grzegorz Wojciechowski  Stanisław Gogacz 
Andrzej Pająk   Jerzy Chróścikowski 
Waldemar Kraska  Michał Seweryński 
Andrzej Matusiewicz  Wojciech Skurkiewicz 
Maciej Klima   Alicja Zając

Odpowiedź

Warszawa, 30 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego złożone 

wspólnie z innymi senatorami (BPS-043-57-2463/14) podczas 57. posiedzenia Se-
natu RP 3 lipca 2014 r. w sprawie zarejestrowanej i upublicznionej mojej rozmowy 
z byłym Ministrem Finansów Janem Vincentem-Rostowskim, uprzejmie informuję, co 
następuje.

Odnosząc się do kwestii nagrania i upublicznienia treści rozmowy przez jeden 
z tygodników zauważyć należy, iż sprawa nielegalnych podsłuchów jest obecnie przed-
miotem dochodzenia prokuratury. Nagrywanie osób bez ich wiedzy i zgody jest w Pol-
sce zgodnie z przepisami prawa przestępstwem.
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W oświadczeniu senatorskim znalazły się informacje niemające pokrycia w fak-
tach. Otóż wiosną 2014 r. nie byłem gościem w restauracji „Sowa & Przyjaciele”, co 
więcej – nigdy w tejże restauracji nie byłem.

Ponadto, przedstawiony w oświadczeniu cytat pochodzący z publikacji w jednym 
z tygodników został zmanipulowany i nie ma odzwierciedlenia w nielegalnym nagra-
niu. Przedstawiony cytat jest „zbitką” słów wyjętych z kontekstu rozmowy.

Obecnie trwają prace na zlecenie prokuratury nad stworzeniem pełnego zapisu 
omawianej rozmowy przez wyspecjalizowany podmiot. Jednakże z nagrania wynika, iż 
fragment, o który zapytuje Pan Senator, miał faktycznie zupełnie inny kontekst i prze-
bieg niż ten przedstawiony w publikacji prasowej.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż wykładnią priorytetów polskiej polityki zagra-
nicznej są strategiczne dokumenty rządowe, a także prezentowana corocznie w Sejmie 
RP Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polityki zagranicznej w br. 
(ostatnia z nich miała miejsce 8 maja br.). Taką wykładnią nie są materiały uzyskane 
w wyniku działalności przestępczej. Polska niezmiennie i konsekwentnie dąży do rea-
lizacji jednego z głównych zadań w dziedzinie stosunków zagranicznych, jakim jest 
rozwój bliskich relacji sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi. Celem tej współpracy 
jest m.in. utrzymanie funkcji obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz gwa-
rancji sojuszniczych mających bezpośrednie przełożenie na warunki bezpieczeństwa 
naszego Kraju.

Nadmieniam ponadto, że rozważam podjęcie kroków prawnych wobec winnych 
przestępczej i zmanipulowanej publikacji.

Z wyrazami szacunku 
 
Radosław Sikorski



57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r. 47

Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Michała Seweryńskiego, Wojciecha Skurkiewicza, Alicji Zając, 
Stanisława Koguta, Zdzisława Pupy, Przemysława Błaszczyka, 

Marka Martynowskiego, Stanisława Karczewskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, Waldemara Kraski, 

Andrzeja Matusiewicza, Bogdana Pęka, Doroty Czudowskiej, 
Janiny Sagatowskiej, Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego, 

Henryka Ciocha, Stanisława Gogacza oraz Jerzego Chróścikowskiego

skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki

W związku z opublikowanymi rozmowami polityków sprawujących wy-
sokie funkcje państwowe prosimy o odniesienie się do treści cytowanej po-
niżej rozmowy.

Marek Belka: Natomiast przy okazji to jest o wiele ważniejsze. To jest 
ustawa o… jakby nowelizacja ustawy o NBP i żadnych cudów.

Bartłomiej Sienkiewicz: Macie projekt tej ustawy?
Marek Belka: No raczej. Wszystko jest w ministerstwie. Tam są wy-

trychy…
Sławomir Cytrycki: Tam nie ma wszystkiego…
Marek Belka: Dobrze, ale kurna, jak ja bym miał, po prostu wiesz, sygnał 

od premiera, że mogę tam wstawić to, co będzie trzeba, to wstawimy różne 
rzeczy, które umożliwiałyby mi…

Sławomir Cytrycki: Nie mamy partnera dziś do rozmowy…
Marek Belka: No nie mamy…
Bartłomiej Sienkiewicz: Czemu macie problem? Że Tusk…
Marek Belka: Nie, nie…
Bartłomiej Sienkiewicz: …zrzucił to na kontakty Rostowskiego doradców.

Jan Maria Jackowski  Waldemar Kraska 
Michał Seweryński  Andrzej Matusiewicz 
Wojciech Skurkiewicz  Bogdan Pęk 
Alicja Zając   Dorota Czudowska 
Stanisław Kogut  Janina Sagatowska 
Zdzisław Pupa   Mieczysław Gil 
Przemysław Błaszczyk  Wiesław Dobkowski 
Marek Martynowski  Henryk Cioch 
Stanisław Karczewski  Stanisław Gogacz 
Grzegorz Wojciechowski  Jerzy Chróścikowski 
Andrzej Pająk

Odpowiedź

Warszawa, 15 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym przy piśmie z dnia 8 lipca 2014 r. znak BPS/043-57- 

-2464/14 Oświadczeniem złożonym przez Senatorów podczas 57. posiedzenia Sena-
tu RP w dniu 3 lipca 2014 r., przedstawiam, co następuje.



57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r.48

Przekazane Oświadczenie Senatorów dotyczy treści mojej rozmowy z Panem Bar-
tłomiejem Sienkiewiczem Ministrem Spraw Wewnętrznych, która została nagra na, 
a następnie udostępniona, z naruszeniem art. 267 §3 i §4 k.k., a postępowanie karne 
w tej sprawie jest obecnie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga 
w Warszawie do Sygn. akt Ds./74/14. W sprawie tej, po złożeniu przeze mnie za-
wiadomienia o przestępstwie, występuję jako strona pokrzywdzona przestępstwem, 
w związku z czym nie mogę i nie zamierzam ustosunkowywać się bezpośrednio do 
treści nielegalnie podsłuchanej i udostępnionej rozmowy, o co wnoszą Senatorowie 
w swoim Oświadczeniu.

Pragnę jednakże zwrócić uwagę, że interesujące Państwa Senatorów sformuło-
wania, które padły w tej rozmowie, znajdują pełne wyjaśnienie w treści przygotowanej 
w NBP propozycji nowelizacji obowiązującej ustawy o Narodowym Banku Polskim, 
która została przekazana Ministrowi Finansów jeszcze w marcu 2013 r., a zatem po-
nad cztery miesiące przed rozmową, przytoczoną we fragmencie w przekaza nym mi 
Oświadczeniu z dnia 3 lipca 2014 r.

Przebieg prac nad wspomnianą nowelizacją był następujący.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim była dotychczas 

przedmiotem tylko jednej samodzielnej nowelizacji, dokonanej ustawą z dnia 18 grud-
nia 2003 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 2260). Doświadczenia zebrane w ciągu kilkunastolet-
niego okresu jej obowiązywania i stosowania wskazywały na potrzebę aktualizacji jej 
przepisów oraz wprowadzenia zmian i dodania nowych regulacji, w związku z czym 
w 2011 r. podjęte zostały w Narodowym Banku Polskim prace nad nowelizacją tej 
ustawy. Ponieważ bank centralny nie posiada inicjatywy ustawodawczej, opracowany 
w NBP roboczy tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim, 
przekazałem osobiście, w dniu 18 marca 2013 r., Ministrowi Finansów Panu Jackowi 
Rostowskiemu, z prośbą o podjęcie prac nad tym projektem w trybie właściwym dla 
rządowych inicjatyw ustawodawczych (kopia tego projektu w załączeniu).

Po dokonaniu analizy przekazanego projektu ustawy, Minister Finansów zdecydo-
wał, że przedmiotem prac w ramach rządowego procesu legislacyjnego nie będzie pro-
jekt ustawy opracowany przez bank centralny, lecz opracowany przez Ministerstwo 
Finansów Projekt Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Pol-
skim oraz niektórych innych ustaw, udostępniony i skierowany do uzgodnień, w tym 
także do Narodowego Banku Polskiego, w dniu 14 sierpnia 2013 r. – dalej jako „Projekt 
Założeń” (kopia Projektu Założeń w załączeniu).

Przedmiotowy Projekt Założeń był prze wiele miesięcy przedmiotem uzgodnień pro-
wadzonych przez Ministerstwo Finansów oraz Rządowe Centrum Legislacji z właści-
wymi podmiotami rządowego procesu legislacyjnego, w tym z Narodowym Bankiem 
Polskim, który zgłosił do niego uwagi w pismach z dnia 2 września 2013 r. oraz z dnia 
10 grudnia 2013 r. (pisma w załączeniu).

Informacje dotyczące przebiegu tego procesu i aktualnego stanu prac w pełnym 
zakresie były i są dostępne na oficjalnej rządowej stronie internetowej (http://bip.
kprm.gov.pl/kpr/form/r792.Zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-
Narodowym-Banku-Polskim-oraz-nie.html).

Projekt Założeń przyjęty został przez Komitet Stały Rady Ministrów na posiedzeniu 
w dniu 22 maja 2014 r., a następnie, bez zmian, przez Radę Ministrów na posiedzeniu 
w dniu 17 czerwca 2014 r. (ostateczny tekst Projektu Założeń w załączeniu).

Obetnie prace nad opracowaniem tekstu projektu ustawy o zmianie ustawy o Na-
rodowym Banku Polskim oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z przyję-
tym przez Radę Ministrów Projektem Założeń, prowadzi Rządowe Centrum Legislacji.

Gdyby Państwa Senatorów interesowały bardziej szczegółowe kwestie związane z prze-
biegiem prac nad Projektem Założeń, pozostają do Państwa dyspozycji Panowie Andrzej 
Raczko Członek Zarządu NBP i Aleksander Proksa Dyrektor Departamentu Prawnego 
NBP, którzy koordynowali w NBP prace nad przedmiotowym projektem nowelizacji.

Z szacunkiem 
 
Marek Belka



57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r. 49

Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Stanisława Koguta, Zdzisława Pupy, Przemysława Błaszczyka, 

Marka Martynowskiego, Stanisława Karczewskiego, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, Waldemara Kraski, 

Andrzeja Matusiewicza, Bogdana Pęka, Doroty Czudowskiej, 
Janiny Sagatowskiej, Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego, 
Henryka Ciocha, Stanisława Gogacza, Jerzego Chróścikowskiego, 
Michała Seweryńskiego, Wojciecha Skurkiewicza oraz Alicji Zając

skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka

W związku z treścią zarejestrowanych nagrań rozmów polityków pełnią-
cych wysokie funkcje państwowe, które zostały upublicznione, zwracamy 
się o wyjaśnienie obywatelom faktycznej sytuacji finansowej systemu eme-
rytalnego w ramach ZUS w perspektywie 30 lat.

Piotr Wawrzynowicz: „Za 30 lat będzie kompletnie rozj...any system 
emerytalny. Nie będzie istniał w takim sensie, jak dzisiaj istnieje. I wszy-
scy będziemy otrzymywać emeryturę 700 zł, 900, 1200, czyli taką, żeby 
przeżyć, natomiast absolutnie umożliwiającą wegetację. (...) Bo to jest ten 
problem taki właśnie, który ja mam z tymi emeryturami. Że ja nie wierzę, że 
to dojdzie”.

Jan Maria Jackowski  Dorota Czudowska 
Stanisław Kogut  Janina Sagatowska 
Zdzisław Pupa   Mieczysław Gil 
Przemysław Błaszczyk  Wiesław Dobkowski 
Marek Martynowski  Henryk Cioch 
Stanisław Karczewski  Stanisław Gogacz 
Grzegorz Wojciechowski  Jerzy Chróścikowski 
Andrzej Pająk   Michał Seweryński 
Waldemar Kraska  Wojciech Skurkiewicz 
Andrzej Matusiewicz  Alicja Zając 
Bogdan Pęk

Odpowiedź

Warszawa, 21.07.2014 r.

Pani Senator 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Senator, znak BPS/043-57-2465/14 w sprawie 

oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi 
senatorami podczas 57. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wypłacalność 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowana jest przez państwo. W 2013 r. do-
tacja z budżetu Państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosła 37,1 mld zł. 
Wszelkie dane nt. wydatków na świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz dotacji do FUS w ubiegłych latach publikowane są na stronie internetowej Zakła-
du, m.in. w opracowaniu „Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych”.



57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r.50

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych co 3 lata sporządza długoterminową prognozę wpływów i wydatków fundu-
szu emerytalnego. Ostatnia taka prognoza została sporządzona w 2013 r. i obejmu-
je horyzont czasowy do 2060 r. Publikacja ta również zamieszczona jest na stronie 
internetowej Zakładu. W załączeniu przekazuję dwa wykresy zawierające wyniki tej 
prognozy, obrazujące deficyt funduszu emerytalnego w kwotach zdyskontowanych 
inflacją na 2012 r. oraz w procencie Produktu Krajowego Brutto do 2060 r.

Ponadto uprzejmie informuję, że korzystając z Platformy Usług Elektronicznych 
ZUS (www.pue.zus.pl), mogą mieć Państwo dostęp do swojego indywidualnego konta 
emerytalnego i na podstawie zapisanych na nim informacji mogą Państwo wyliczyć 
swoją przyszłą emeryturę.

Jeśli wyrazicie Państwo takie życzenie, ZUS zorganizuje w gmachu Senatu spotka-
nie, na którym zaprezentujemy możliwości PUE, a Państwo będą mogli założyć swój 
zaufany profil.

Z poważaniem 
 
Zbigniew Derdziuk



57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r. 51

Wykresy prognozowanego salda rocznego funduszu emerytalnego 
w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2012 r. oraz w procencie PKB 

z „Prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku” 
(Warszawa, maj 2013 r.)



57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r.52

Oświadczenie senatora Wiesława Kiliana

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie z prośbą o zainteresowanie ich tematem pacjenci 

chorujący na raka jelita grubego. Jest to drugi najczęściej występujący no-
wotwór złośliwy. Sama choroba wciąż jest uznawana za wstydliwą i więk-
szość pacjentów trafia do specjalisty w zaawansowanym jej stadium.

Skalę problemu pokazują dane epidemiologiczne, z których jednoznacz-
nie wynika, że nowotwór jelita grubego jest drugim najczęściej występującym 
nowotworem złośliwym w Polsce ze wskazaniem zapadalności na poziomie 
15,5 tysiąca nowych zachorowań rocznie. Niepokojące są również parame-
try śmiertelności – w 2013 r. liczba zgonów wyniosła prawie 11 tysięcy.

Nowotwór jelita grubego występuje przed czterdziestym rokiem życia. 
Zwykle rozwija się z niezłośliwych zmian, a rozpoznany na wczesnym etapie 
jest całkowicie wyleczalny. Jednym z podstawowych badań jest kolonosko-
pia, która jest całkowicie bezpłatna, ponieważ realizowana jest w ramach 
populacyjnego programu przesiewowego realizowanego przez Ministerstwo 
Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworo-
wych. Niestety to badanie, tak jak badanie per rectum w przypadku raka 
prostaty, wciąż uznawane jest za wstydliwe.

Niewątpliwie o wiele tańsza jest wczesna profilaktyka, o której trzeba 
mówić w ramach edukacji, jednak to wciąż za mało. Dla osób, które muszą 
zmagać się z tym nowotworem (szczególnie w zaawansowanym stadium cho-
roby), jedynym ratunkiem jest farmakoterapia. To w lekach pokładana jest 
nadzieja uzyskania remisji choroby czy też wydłużenia życia chorego. Ponie-
waż każdy pacjent, który usłyszy diagnozę „rak jelita grubego” chciałby być 
leczony jak najszybciej i najskuteczniej, konieczne wydaje się zwiększenie 
liczby dostępnych leków stosowanych w przypadku raka jelita grubego.

W ostatnim czasie pojawiły się trzy nowe produkty, które mają wska-
zanie do leczenia zaawansowanego raka jelita grubego. Co ważne, zosta-
ły one pozytywnie ocenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. 
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: kiedy zostaną 
udostępnione pacjentom leki, które zostały pozytywnie zarekomendowane 
przez AOTM?

Z poważaniem 
Wiesław Kilian

Odpowiedź

Warszawa, 2014.07.25

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Wiesława Kiliana, Senatora Rzeczypospolitej 

Polskiej, przesłane przy piśmie z dnia 8 lipca 2014 r. (BPS-043-57-2466/14), w spra-
wie leczenia raka jelita grubego, uprzejmie informuję co następuje.



57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r. 53

Na wstępie pragnę podkreślić, iż zgodnie z aktualnymi danymi epidemiologiczny-
mi szczyt zapadalności na nowotwór jelita grubego przypada w populacji na 75 rok 
życia, zaś przypadki zachorowania przed 40 rokiem życia są sporadyczne i dotyczą 
osób, u których stwierdza się zwiększone ryzyko zachorowania np. z uwagi na wystę-
powanie choroby wśród najbliższych krewnych lub predyspozycje genetyczne. Powyż-
sze znajduje odzwierciedlenie również w zasadach prowadzenia badań przesiewowych 
w ramach Narodowego Programu zwalczania Chorób Nowotworowych, który obejmuje 
wykonanie badania u osób bez objawów:

– w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
– w wieku 40–65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpo-

znano raka jelita grubego,
– w wieku 25–65 lat z rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiąza-

nego z polipowatością).
Jednocześnie pragnę podkreślić, iż zasadniczą rolę w terapii raka jelita grube-

go (w większości przypadków raka okrężnicy czy raka odbytnicy) odgrywa leczenie 
chirurgiczne, które uznaje się również za metodę radykalną u wybranych chorych 
z obecnością przerzutów odległych zaś chemioterapia uzupełniająca zwiększa odsetek 
wyleczeń u chorych z nowotworem niepooperacyjnym, charakteryzujących się dużym 
ryzykiem nawrotu lub w przypadku postępowania paliatywnego, w ramach którego 
wydłuża czas życia chorych.

Pragnę poinformować, iż w chwili obecnej leczenie nieresekcyjnego raka jelita 
grubego z przerzutami opiera się na stosowaniu chemioterapii z wykorzystaniem: 
5-fluorouracylu z kwasem folinowym, kapecytabiny oraz schematów wielolekowych 
FOLFIRI i FOLFOX. Refundacją objęte są również, w ramach programu lekowego Le-
czenie zaawansowanego raka jelita grubego, terapie ukierunkowane molekularnie 
z zastosowaniem bewacyzumabu (w drugiej linii leczenia w skojarzeniu ze schematem 
FOLFOX) oraz cetuksymabu i panitumumabu (w monoterapii w trzeciej linii leczenia).

W odniesieniu zaś do kwestii udostępnienia pacjentom leczenia z zastosowaniem 
cetuksymabu, panitumumabu oraz afliberceptu w związku z wpłynięciem do Ministra 
Zdrowia wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny, pragnę poinfor-
mować, iż dla ww. produktów leczniczych zakończony został przewidziany zapisa-
mi art. 35 ust. 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych etap oceny przez Agencję Oceny 
Technologii Medycznych. W chwili obecnej w stosunku do wszystkich ww. produk-
tów leczniczych prowadzone są przez Komisję Ekonomiczną działającą przy Ministrze 
Zdrowia negocjacje cenowe odnośnie do warunków finansowych objęcia refundacją. 
Po zakończeniu procesu negocjacji cenowych, Minister Zdrowia wyda decyzję pozy-
tywną lub negatywną w przedmiocie zasadności objęcia refundacją ww. leków, biorąc 
pod uwagę kryteria wskazane w art. 12 ustawy o refundacji leków.

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



57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r.54

Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Rzeczpospolita Polska jest jednym z bardziej dynamicznie zadłużają-

cych się krajów Unii Europejskiej. Zwracam się do Pana Premiera z prośbą 
o udzielenie informacji o zakresie zobowiązań finansowych sektora finansów 
publicznych RP w latach 2008–2013 w stosunku do instytucji finansowych 
Federacji Rosyjskiej.

Jak kształtowało się zadłużenie polskich podmiotów gospodarczych i fi-
nansowych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w stosun-
ku do instytucji finansowych Federacji Rosyjskiej w latach 2008–2013?

Czy zobowiązania finansowe Rzeczypospolitej z okresu przed 1989 r. 
w stosunku do ZSRR zostały uregulowane? Czy istnieją w tym zakresie ja-
kieś kwestie sporne, a jeśli tak, to jakiej wielkości dotyczą i na jakim etapie 
są negocjacje?

Jakie jest zadłużenie (długi) instytucji państwowych, gospodarczych i fi-
nansowych Federacji Rosyjskiej w stosunku do Skarbu Państwa, podmiotów 
finansowych i gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej?

Jakim majątkiem (nieruchomościami) w milionach złotych z okresu przed 
1989 r. dysponuje skarb państwa Federacji Rosyjskiej lub podmioty gospo-
darcze i finansowe rosyjskie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej? Jak we-
szły w posiadanie tego majątku?

Uprzejmie proszę o odpowiedzi na wszystkie postawione pytania.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima

Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 7 sierpnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Macieja Klimę podczas 

57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca br. (BPS/043-57-2467/14) w sprawie za-
dłużenia kraju, przesyłam następujące wyjaśnienia.

Ad 1.
Rzeczpospolita Polska jest jednym z bardziej dynamicznie zadłużających się krajów 

Unii Europejskiej. Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o udzielenie informacji o za-
kresie zobowiązań finansowych sektora finansów publicznych RP w latach 2008–2013 
w stosunku do instytucji finansowych Federacji Rosyjskiej.

W latach 2008–2013 Polska miała czwarty najniższy wzrost długu w Unii Euro-
pejskiej – dług sektora general government (sektor instytucji rządowych i samorządo-
wych, definicja UE) wzrósł o 12,1 pkt proc., podczas gdy średnia dla całej Unii Euro-
pejskiej zwiększyła się o 28,2 pkt. proc., a dla strefy euro o 26,3 pkt proc. W okresie 
2008–2014 Polska będzie miała drugi najniższy przyrost długu w Unii Europejskiej.
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Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej łączny przyrost długu sektora general 
government w latach 2008–2014 wyniesie 4,2 pkt proc. Niższy przyrost będzie miała 
jedynie Szwecja.

Zgodnie z informacjami Narodowego Banku Polskiego w latach 2008–2013 sektor 
instytucji rządowych i samorządowych nie posiadał zadłużenia z tytułu instrumentów 
dłużnych wobec Federacji Rosyjskiej (por. Tabela 1).

Ad 2.
Jak kształtowało się zadłużenie polskich podmiotów gospodarczych i finansowych 

zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do instytucji finan-
sowych Federacji Rosyjskiej?

W poniższej tabeli przedstawione zostały przekazane przez Narodowy Bank Polski 
informacje na temat zadłużenia polskich podmiotów wobec podmiotów Federacji Ro-
syjskiej z tytułu instrumentów dłużnych w latach 2008–2013.

Tabela 1. Zadłużenie polskich podmiotów wobec podmiotów Federacji Rosyjskiej z tytu-
łu instrumentów dłużnych w mln PLN.

Rok*
Zadłużenie 

razem
NBP

Monetarne 
Instytucje Finansowe

Sektor rządowy 
i samorządowy

Pozostałe 
sektory

2008 4 072 0 0 0 4 072

2009 3 521 0 0 0 3 521

2010 1 249 0 219 0 1 030

2011 1 495 0 270 0 1 225

2012 1 218 0 198 0 1 020

2013 3 938 0 217 0 3 720

* W 2008 i 2009 r. dane prezentowane w ujęciu nominalnym. Od 2010 dane są prezentowane 
w ujęciu memoriałowym (nominał + naliczone odsetki)

Ad 3.
Czy zobowiązania finansowe Rzeczypospolitej Polskiej z okresu przed 1989 r. 

w stosunku do ZSRR zostały uregulowane? Czy istnieją w tym zakresie jakieś kwestie 
sporne, a jeśli tak, to jakiej wielkości dotyczą i na jakim etapie są negocjacje?

Wszystkie zobowiązania Skarbu Państwa sprzed 1989 r. zostały uregulowane za-
równo wobec ZSRR jak i innych wierzycieli. Obecnie (wg stanu na dzień 31 maja 
2014 r.) w długu zagranicznym (wobec nierezydentów) Skarbu Państwa dominują 
skarbowe papiery wartościowe (86%), pozostałą część stanowią kredyty zagraniczne, 
głównie wobec międzynarodowych instytucji finansowych (Europejskiego Banku In-
westycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Banku Światowego).

Ad 4.
Jakie jest zadłużenie (długi) instytucji państwowych, gospodarczych i finansowych 

Federacji Rosyjskiej w stosunku do Skarbu Państwa, podmiotów finansowych i gospo-
darczych Rzeczypospolitej Polskiej?

Tabela poniżej przedstawia przekazane przez Narodowy Bank Polski informacje na 
temat należności polskich podmiotów wobec podmiotów Federacji Rosyjskiej z tytułu 
instrumentów dłużnych w latach 2008–2013.



57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r.56

Tabela 2. Należności polskich podmiotów od podmiotów Federacji Rosyjskiej z tytułu 
instrumentów dłużnych w mln PLN.

Rok*
Należności 

razem
NBP

Monetarne 
Instytucje Finansowe

Sektor rządowy 
i samorządowy

Pozostałe 
sektory

2008 5 678 0 869 0 4 809

2009 5 210 0 747 0 4 463

2010 4 302 0 783 0 3 519

2011 5 148 0 1 219 0 3 929

2012 6 049 0 1 095 0 4 955

2013 5 530 0 877 0 4 653

* W 2008 i 2009 r. dane prezentowane w ujęciu nominalnym. Od 2010 dane są prezentowane 
w ujęciu memoriałowym (nominał + naliczone odsetki)

Ad 5.
Jakim majątkiem (nieruchomościami) w milionach złotych z okresu przed 1989 r. 

dysponuje skarb państwa Federacji Rosyjskiej lub podmioty gospodarcze i finansowe 
rosyjskie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej? Jak weszły w posiadanie tego majątku?

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych przed 1989 r. b. ZSRR wszedł w posiadanie 19 nieruchomości w Polsce na po-
trzeby dyplomatyczno-konsularne oraz dla potrzeb tzw. ośrodków technicznych ZSRR 
w Polsce, których celem było współdziałanie w obsłudze maszyn, urządzeń i aparatury 
dostarczanych we wzajemnej wymianie handlowej, w oparciu o następujące podstawy 
prawne:

1) porozumienia międzyrządowe z 1972 r., 1974 r., 1978 i porozumienie w formie 
wymiany not z lat 1985/1986 – łącznie 8 nieruchomości;

2) cywilnoprawne umowy notarialne, na podstawie których b. ZSRR nabył 
w 1946 r. i w 1960 r. 5 nieruchomości;

3) porozumienia typu administracyjnego między Ambasadą b. ZSRR a polskimi 
organami administracyjnymi w latach 1951 i 1953 – 3 nieruchomości;

4) umowy najmu – 3 nieruchomości.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, że wobec niewykonania przez 

b. ZSRR i FR zasady wzajemności, ustalonej w porozumieniach wymienionych wyżej 
w p. 1., które zobowiązywały stronę rosyjską, na zasadzie wzajemności, do przekaza-
nia na rzecz RP nieruchomości na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycz-
no-konsularnych na terenie ZSRR/Federacji Rosyjskiej, doszło do powstania dyspa-
rytetu w nieruchomościach na niekorzyść strony polskiej.

Pomimo kilkunastoletnich polsko-rosyjskich konsultacji w sprawie nieruchomo-
ści oraz wielokrotnych przyrzeczeń, FR nie przekazała RP ani jednej nieruchomości. 
Strona rosyjska zmierza jedynie do załatwienia jej spraw w Polsce, tzn. uregulowania 
stanu prawnego wszystkich posiadanych nieruchomości i ich wpisu do polskich ksiąg 
wieczystych.

Ze strony polskiej zostały podjęte interwencje w sprawie nieruchomości na szcze-
blu Prezydenta B. Komorowskiego, Premiera D. Tuska i Ministra R. Sikorskiego.

Wobec bezskuteczności dotychczasowych starań o pozyskanie na terenie FR nie-
ruchomości dla potrzeb polskich przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych zo-
stała podjęta decyzja o wzmożeniu jednostronnych wewnątrzkrajowych działań praw-
nych i procesowych zmierzających w szczególności do odzyskania na drodze sądowej/
administracyjnej niektórych nieruchomości, którymi strona rosyjska włada bez ure-
gulowanego tytułu prawnego, w celu zmniejszenia dysparytetu.

W wyniku dotychczasowych działań Skarb Państwa odzyskał 4 nieruchomości, 
w tym: 3 nieruchomości na skutek wypowiedzenia przez Rząd RP Umowy z 1974 r. 
i Porozumienia z 1978 r. o tzw. ośrodkach technicznych (czwartej nieruchomości do-
tąd nie wydała FR) oraz 1 nieruchomość w wyniku postępowania sądowego.



57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r. 57

Wskutek tego stan posiadania FR zmniejszył się do 14 nieruchomości (jedna nie-
ruchomość w Warszawie przy Al. Szucha 7 pozostaje w użytkowaniu Ambasady Ukrai- 
ny, do której roszczenie zgłasza FR).

Aktualnie są kontynuowane postępowania sądowe o wydanie przez FR dwu dal-
szych nieruchomości położonych w Warszawie, których stan prawny na to pozwala 
(w przygotowywaniu znajduje się pozew o wydanie przez FR trzeciej nieruchomości). 
Z wynikiem pozytywnym zakończyło się postępowanie sądowe o zasiedzenie przez 
Skarb Państwa jednej z dwu nieruchomości w Gdańsku użytkowanych przez Konsu-
lat Generalny FR.

Równolegle z powyższymi działaniami procesowymi kontynuowane są działania 
o opłacanie przez FR opłat z tytułu tzw. bezumownego użytkowania nieruchomości 
(wszystkie nieruchomości rosyjskie, z wyjątkiem trzech, posiadają nieuregulowany 
stan prawny i zgodnie z prawem polskim podlegają powyższym opłatom).

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

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Inwestycje w infrastrukturę drogową są jednym z najważniejszych ce-

lów rządu Rzeczypospolitej Polskiej ostatnich lat. Na inwestycje drogowe 
przeznacza się dziesiątki miliardów złotych. Nadzór, monitoring, kontrola 
postępu prac oraz sposób wydatkowania funduszy ze środków unijnych 
oraz własnych powinny być priorytetem każdego rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej.

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

1. Czy występują opóźnienia, jeśli tak, to jakie, w realizacji inwestycji dro-
gowych realizowanych przez GDDKiA w latach 2007–2013 i na jaką sumę?

2. Jakie środki finansowe zostały wypłacone inwestorom w latach 
2007–2013?

3. Czy GDDKiA zalega z płatnościami za wykonane inwestycje drogowe 
w latach 2007–2013, ewentualnie na jaką kwotę?

4. Ile spraw sądowych, sporów, arbitrażów toczy się między GDDKiA 
a inwestorami i na jaką sumę łącznie na dzień 31 grudnia 2013 r.?

5. Czy istnieje szansa odzyskania środków finansowych w związku 
z zerwaniem kontraktu z chińską firmą Covec? Na jakim etapie jest obecnie 
postępowanie?

Zwracam się do Pana Premiera o informacje i odpowiedź na przedsta-
wione pytania.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 11 sierpnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Macieja Klimy w sprawie inwestycji w in-

frastrukturę drogową (znak: BPS/043-57-2468/14), przekazane przez Kancelarię Pre-
zesa Rady Ministrów pismem z dnia 11 lipca 2014 r. (znak: SPRM-4813-443-(1)/14) 
przedstawiam poniższe stanowisko.

Odnosząc się do pytania 1 należy wskazać, iż okres finansowania projektów z po-
przedniej perspektywy UE, tj. w latach 2007–2013 nie skończył się z dniem 31 grud-
nia 2013 r. Realizacja tych projektów trwa. 100% alokacji przeznaczonej na drogi zo-
stało zakontraktowane (a nawet ponad, licząc z nadkontratacją). Pieniądze z funduszy 
unijnych z tej perspektywy mogą być wydawane do 31 grudnia 2015 r. Zdarzające się 
opóźnienia nie zagrażają wykorzystaniu środków UE przeznaczonych na drogi.

Odpowiadając na pytanie nr 2 informuję, iż w latach 2007–2013 na inwestycje 
związane z budową, GDDKiA wydała ponad 97,38 mld zł. Dodatkowo na prace przy-
gotowawcze przeznaczono w tym czasie środki w wysokości 4,84 mld zł.
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Odnosząc się do pytania nr 3 należy wskazać, iż GDDKiA na bieżąco reguluje 
należności na rzecz wykonawców i podwykonawców kontraktów na podstawie prze-
pisów prawa i zgodnie z warunkami kontraktowymi. Zasadą jest, że GDDKiA jest 
bezpośrednio związana kontraktem z generalnym wykonawcą. Zgodnie z art. 647(1) 
Kodeksu Cywilnego, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, GDDKiA jest 
zobowiązana solidarnie z Wykonawcą uregulować zobowiązania wykonawcy wobec 
podwykonawców. Natomiast w przypadku, gdy należności usługodawców i dostaw-
ców nie mogą być zaspokojone w tym trybie, zastosowanie może mieć ustawa z dnia 
28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców 
wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Każdy przypadek zgła-
szanych do GDDKiA roszczeń jest badany indywidualnie i oceniany w świetle istnie-
jącego stanu faktycznego.

Warto podkreślić, iż GDDKiA będąc inwestorem publicznym, dysponentem środ-
ków publicznych, nie może doprowadzić do zaniechań rozliczania inwestycji, stanowi-
łoby to bowiem literalną podstawę odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych państwa.

W kwestii poruszonej w pytaniu nr 4 informuję, iż przed sądem arbitrażowym przy 
Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie prowadzone są aktualnie 2 sprawy.

W zakresie sporów spraw sądowych z powództwa:
a) wykonawców – prowadzone są aktualnie 93 sprawy,
b) podwykonawców – prowadzonych jest aktualnie 58 spraw.
Odnosząc się do pytania 5 w zakresie dochodzenia roszczeń wobec konsorcjum 

COVEC informuję, iż obecnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie prowadzone jest 
postępowanie (sygn. akt XXV C 1339/11) przeciwko China Overseas Engineering Gro-
up Co. Ltd. oraz Decoma Sp. z o.o. w przedmiocie zapłaty kwoty 128 913 670,98 zło-
tych tytułem kar umownych przysługujących GDDKiA w związku z odstąpieniem od 
kontraktów na odc. A i C autostrady A2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Termin kolejnej rozprawy został odroczony do dnia 16 września 2014 r.

We wrześniu 2013 r. GDDKiA została pozwana przez COVEC o zapłatę kar umow-
nych z tytułu odstąpienia od kontraktów na Projekt i budowę autostrady A2 Stryków 
– Konotopa na odc. A i C (sygn. akt I C 1215/13). W dniu 23 września 2013 r. do 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa został doręczony nakaz zapłaty Sądu Okrę-
gowego w Szczecinie na kwotę 128 913 670,98 zł wraz z ustawowymi odsetkami li-
czonymi od dnia 30 czerwca 2011 r. W związku z zarzutem podniesionym przez PGSP 
w sprzeciwie od nakazu zapłaty sprawa została przekazana do rozpoznania zgodnie 
z właściwością przez Sąd Okręgowy w Warszawie (postanowienie w tym zakresie jest 
prawomocne). W chwili obecnej akta sprawy znajdują się w SO w Warszawie. Sprawa 
została zarejestrowana pod sygn. akt XXV C 357/14. Nie został jeszcze wyznaczony 
termin rozprawy.

Należy przy tym wskazać, iż GDDKiA podejmuje wszelkie możliwe działania, aby 
wyegzekwować środki finansowe należne Skarbowi Państwa.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z upoważnienia 
Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia i odpowiedzi na następu-

jące pytania.
1. Jak kształtują się wydatki na diagnostykę onkologiczną w latach 

2010–2013 w Rzeczypospolitej Polskiej (z podziałem na województwa)?
2. Jak kształtują się wydatki na terapię onkologiczną w latach 2010–2013 

(z podziałem na radioterapię, chemioterapię i inne) w Polsce (z podziałem na 
województwa)?

3. Ile środków przeznaczono na badania diagnostyczne w zakresie pro-
filaktyki przeciwnowotworowej w latach 2010–2013 w Polsce (z podziałem 
na województwa)?

4. Ile środków z NFZ przeznaczono na diagnostykę i leczenie obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej w ośrodkach poza granicami Polski i ilu pacjentów 
korzystało z diagnostyki i leczenia w latach 2010–2013?

5. Jakie środki finansowe spoza NFZ przeznaczono na profilaktykę, diag- 
nostykę, leczenie onkologiczne w latach 2010–2013 (z podziałem na woje-
wództwa)?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima

Stanowisko

Warszawa, 2014.07.29

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 8 lip-

ca 2014 r. (znak: BPS/043-57-2469/14), przy którym przesłano oświadczenie Pana 
Macieja Klimy, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, złożone podczas 57. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 r., w sprawie „wydatków na świadczenia z zakresu 
onkologii w latach 2010–2013”, uprzejmie proszę o przedłużenie terminu odpowiedzi 
na ww. oświadczenie do dnia 18 sierpnia 2014 r.

Uprzejmie informuję, że opóźnienie w udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi wynika 
z konieczności pozyskania pełnej informacji niezbędnej do jej przygotowania.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Odpowiedź

Warszawa, 2014.08.13

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Macieja Klimy, Senatora Rzeczypospolitej Pol-

skiej, złożonym podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 r., w spra-
wie „wydatków na świadczenia z zakresu onkologii w latach 2010–2013”, przesłanym 
przy piśmie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 8 lipca 2014 r. (znak: 
BPS/043-57-2469/14), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Pragnę poinformować, że zadania z zakresu określania jakości i dostępności 
oraz analizy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla pra-
widłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowa-
dzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem 
art. 97 ust. 3 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.) należą do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia. Uwzględniając powyż-
sze, w związku z oświadczeniem Pana Senatora, Minister Zdrowia wystąpił do Na-
rodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska do powyższego 
oświadczenia.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej wydatków na świadczenia z zakresu onkologii 
w latach 2010–2013 z podziałem na województwa, w zakresie:

– diagnostyki onkologicznej,
– badań diagnostycznych w zakresie profilaktyki przeciwnowotworowej,
– terapii onkologicznej,
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił dane tabelaryczne, które stanowią załącz-

niki nr 1–3 do niniejszego pisma.
W odniesieniu do kwestii ilości środków, jakie NFZ przeznaczył na diagnostykę 

i leczenie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w ośrodkach poza granicami Polski oraz 
liczby pacjentów, którzy korzystali z diagnostyki i leczenia w latach 2010–2013, Na-
rodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że niżej przedstawione dane dotyczą wszyst-
kich roszczeń zgłoszonych przez instytucje zagraniczne wobec Polski z tytułu świad-
czeń opieki zdrowotnej udzielonych obywatelom RP na terenie innych państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, ponieważ zakres informacyjny stosowanych formularzy 
rozliczeniowych nie pozwala na przypisywanie kosztów do poszczególnych rodzajów 
świadczeń medycznych, bowiem do formularzy rozliczeniowych nie dołącza się doku-
mentacji medycznej.

I tak:
– formularz E 125 zawiera podział rodzajowy kosztów na pięć kategorii: lecze-

nie medyczne, leki, hospitalizacja, leczenie dentystyczne oraz inne świadczenia. 
Mając na uwadze niedookreślenie poszczególnych kategorii (różne instytucje 
różnie kwalifikują te same świadczenia) nie można wykluczyć, że świadczenia 
wskazane w pytaniu mogą być przypisane do każdej z ww. kategorii;

– formularz E 127 służy do rozliczeń kosztów przedstawianych w ujęciu ryczałto-
wym bez powiązania z konkretnym świadczeniem (ustalona stawka miesięczna 
niezależnie od sposobu korzystania ze świadczeń);

– formularz E 126 dotyczy ustalenia stawki zwrotu kosztów poniesionych przez 
polskich ubezpieczonych i również w swojej warstwie informacyjnej nie umożli-
wia ustalenia konkretnego rodzaju świadczenia.
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Lata

Liczba formularzy 
rozliczeniowych

Łączna liczba 
formularzy 

rozliczeniowych

Rezerwa na koszty 
realizacji zadań 

wynikających z przepisów 
o koordynacji [w tys. zł]E125 E126 E127

2010 r. 74 330 4 596 2 628 81 554 228 082

2011 r. 85 926 4 834 6161 96 921 320 351

2012 r. 92 644 4 185 904 97 733 265 361

2013 r. 105 090 4 909 780 110 779 341 821

Odnosząc się do kwestii dotyczącej wydatków spoza NFZ na świadczenia z zakre-
su onkologii w latach 2010–2013 z podziałem na województwa, uprzejmie informuję, 
że na świadczenia z zakresu onkologii w ramach Narodowego programu zwalcza-
nia chorób nowotworowych w latach 2010–2013 przeznaczono 116,2 mln zł, w tym 
w 2010 r. 24,3 mln zł, w 2011 r. – 31,1 mln zł, w 2012 r. – 29,2 mln zł, a w 2013 r. 
– 31,6 mln zł. Szczegółowe informacje przedstawione zostały w załączniku nr 4 do 
niniejszego pisma.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Cezary Rzemek

Załącznik nr 1

Wydatki na diagnostykę onkologiczną w Polsce (w podziale na OW NFZ) w latach 
2010–2013 (w zł)

grupy Nazwa Oddziału NFZ 2010 2011 2012 2013

diagnostyka Dolnośląski OW NFZ 11 036 901 8 696 700 11 867 292 15 264 471

Kujawsko-Pomorski OW NFZ 23 422 159 21 728 947 22 737 654 23 104 020

Lubelski OW NFZ 1 655 609 1 489 339 2 575 390 5 605 792

Lubuski OW NFZ 582 769 642 642 625 218 1 092 162

Łódzki OW NFZ 1 435 405 3 347 301 6 148 442 6 983 043

Małopolski OW NFZ 2 139 422 4 243 065 11 811 327 18 333 351

Mazowiecki OW NFZ 34 650 216 35 743 285 35 749 528 39 250 820

Opolski OW NFZ 525 210 484 020 454 068 1 119 772

Podkarpacki OW NFZ 799 944 926 688 1 153 068 1 983 870

Podlaski OW NFZ 1 207 972 1 350 755 1 454 819 2 006 104

Pomorski OW NFZ 2 897 795 3 634 226 5 473 506 8 127 814

Śląski OW NFZ 16 812 366 23 073 404 24 505 520 29 509 571

Świętokrzyski OW NFZ 10 293 068 11 119 515 9 706 969 12 445 067

Warmińsko-Mazurski OW NFZ 1 173 491 2 901 217 4 486 049 5 886 329

Wielkopolski OW NFZ 13 955 236 7 043 764 11 565 616 16 577 202

Zachodniopomorski OW NFZ 1 107 540 1 044 918 991 830 2 067 625

diagnostyka
Suma 123 695 101 127 469 786 151 306 297 189 357 011
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Załącznik nr 2

Wydatki na badania diagnostyczne w zakresie profilaktyki przeciwnowotworowej 
w Polsce (w podziale na OW NFZ) w latach 2010–2013 (w zł)

grupy Nazwa Oddziału NFZ 2010 2011 2012 2013

profilaktyka Dolnośląski OW NFZ 10 301 724 11834 332 12 142 797 10 333 559

Kujawsko-Pomorski OW NFZ 5 506 791 6 063 173 6 457 124 7 608 454

Lubelski OW NFZ 6 779 034 6 015 398 6 621 167 5 914 076

Lubuski OW NFZ 3 077 970 3 997 229 3 582 008 4 102 116

Łódzki OW NFZ 7 501 255 8 658 856 7 756 506 8 387 952

Małopolski OW NFZ 7 569 948 8 150 467 8 611 096 8 217 723

Mazowiecki OW NFZ 12 097 581 12 664 749 15 543 324 14 014 094

Opolski OW NFZ 2 952 938 3 386 321 3 075 626 2 938 579

Podkarpacki OW NFZ 4 712 135 5 279 252 5 356 349 5 190 832

Podlaski OW NFZ 3 203 986 3 438 684 3 557 055 3 537 747

Pomorski OW NFZ 8 344 973 5 987 857 6 203 048 6 119 791

Śląski OW NFZ 12 431 258 17 179 953 14 467 765 15 950 495

Świętokrzyski OW NFZ 2 610 310 4 040 217 3 607 159 3 951 264

Warmińsko-Mazurski OW NFZ 4 534 281 4 734 788 4 374 805 4 582 149

Wielkopolski OW NFZ 10 157 407 10 246 763 11 208 035 10 734 136

Zachodniopomorski OW NFZ 5 775 570 5 816 716 6 273 949 5 970 241

profilaktyka
Suma 107 557 160 117 494 755 118 837 812 117 553 206

Załącznik nr 3

Wydatki na terapię onkologiczną w Polsce (w podziale na OW NFZ) w latach 
2010–2013 (w zł)

grupy Nazwa Oddziału NFZ 2010 2011 2012 2013

terapia
– chemioterapia

Dolnośląski OW NFZ 57 235 780 54 769 053 66 556 828 70 384 652

Kujawsko-Pomorski OW NFZ 31 499 318 25 580 192 34 689 238 39 311 662

Lubelski OW NFZ 31 883 844 38 045 765 40 562 16S 41 550 729

Lubuski OW NFZ 17 367 183 16 230 954 17 449 796 19 277 232

Łódzki OW NFZ 37 545 534 38 320 219 40 815 451 43 166 240

Małopolski OW NFZ 42 746 262 41 263 879 43 563 124 44 963 983

Mazowiecki OW NFZ 137 692 337 121 458 542 132 890 201 152 338 084

Opolski OW NFZ 12 611 484 11 119 594 12 759 869 12 980 916

Podkarpacki OW NFZ 23 718 825 25 311 606 29 408 820 30 590 092

Podlaski OW NFZ 17 796 754 21 085 949 22 424 418 22 081 428

Pomorski OW NFZ 33 584 518 32 956 564 34 984 008 37 562 765

Śląski OW NFZ 85 206 006 82 069 353 92 549 332 100 623 028

Świętokrzyski OW NFZ 21 544 991 23 318 895 26 719 784 29 470 116

Warmińsko-Mazurski OW NFZ 19 746 491 18 756 208 19 502 853 21 611 127

Wielkopolski OW NFZ 41 297 209 40 981 254 63 473 715 63 951 888

Zachodniopomorski OW NFZ 26 420 244 27 225 567 29 366 584 29 352 960

terapia
– chemioterapia
Suma 637 896 779 618 493 592 707 716 188 759 216 903
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terapia – inne Dolnośląski OW NFZ 110 564 485 112 216 885 102 590 268 105 445 144

Kujawsko-Pomorski OW NFZ 66 363 335 68 988 872 76 280 278 75 222 301

Lubelski OW NFZ 49 026 870 48 713 437 53 425 232 60 594 225

Lubuski OW NFZ 24 755 116 26 731422 30 046 969 28 982 859

Łódzki OW NFZ 48 433 612 46 683 918 56 874 158 56 740 965

Małopolski OW NFZ 83 123 273 77 606 710 84 386 438 98 452 183

Mazowiecki OW NFZ 188 858 137 190 510 332 214 089 565 211 760 488

Opolski OW NFZ 23 894 868 24 455 755 25 772 538 26 977 072

Podkarpacki OW NFZ 30 068 947 35 339 773 39 848 439 44 297 812

Podlaski OW NFZ 35 205 137 37 804 001 41 095 712 43 769 823

Pomorski OW NFZ 87 803 795 87 333 780 101 889 254 104 046 017

Śląski OW NFZ 103 222 379 109 369 182 119 793 445 122 835 455

Świętokrzyski OW NFZ 34 196 403 25 504 103 27 538 816 32 061 396

Warmińsko-Mazurski OW NFZ 30 628 563 30 064 135 33 887 966 37 948 197

Wielkopolski OWNFZ 109 541 980 112 981 917 126 992 022 127 114 249

Zachodniopomorski OW NFZ 33 773 195 35 813 896 37 838 322 40 416 635

terapia 
– inne Suma 1 059 460 096 1 070 118 116 1 172 349 422 1 216 664 820

terapia 
– programy 
lekowe

Dolnośląski OW NFZ 107 135 851 125 496 476 123 287 170 131 989 270

Kujawsko-Pomorski OW NFZ 76 246 740 74 863 520 96 892 421 93 316 106

Lubelski OW NFZ 85 222 873 90 001 047 89 935 003 84 697 625

Lubuski OW NFZ 26 174 131 25 961 855 25 835 977 25 721108

Łódzki OW NFZ 83 432 778 83 422 248 76 681 016 86 390 066

Małopolski OW NFZ 106 045 008 116 773 483 112 803 662 122 369 420

Mazowiecki OW NFZ 253 675 832 268 126 127 295 460 166 283 510 836

Opolski OW NFZ 28 211 201 26 782 257 30 470 711 32 077 256

Podkarpacki OW NFZ 48 296 310 58 024 329 57 429 043 56 539 951

Podlaski OW NFZ 49 117 412 59 083 063 50 412 621 49 805 945

Pomorski OW NFZ 76 582 052 86 648 237 90 357 923 85 953 417

Śląski OW NFZ 158 443 394 175 526 086 171 254 928 188 689 697

Świętokrzyski OW NFZ 49 630 884 51 978 447 51 163 851 55 049 290

Warmińsko-Mazurski OW NFZ 44 479 756 52 621 700 55 470 843 56 016 306

Wielkopolski OW NFZ 111 511 789 121 052 067 125 279 740 136 815 034

Zachodniopomorski OW NFZ 55 206 340 60 688 005 56 496 919 59 430 799

terapia 
– programy 
lekowe Suma 1 359 412 350 1 477 048 947 1 509 231 994 1 548 372 125

terapia 
– radioterapia

Dolnośląski OW NFZ 38 569 515 41 744 724 60 876 972 71 214 166

Kujawsko-Pomorski OW NFZ 41 490 693 33 389 496 50 115 130 49 599 160

Lubelski OW NFZ 27 305 400 25 582 671 30 743 544 34 974 888

Lubuski OW NFZ 8 007 408 9 397 209 10 412 480 12 756 692

Łódzki OW NFZ 33 382 932 33 279 785 38 331 644 42 173 872

Małopolski OW NFZ 48 648 493 47 886 317 55 413 693 57 323 656

Mazowiecki OW NFZ 99 850 078 109 958 632 116 700 948 127 361 461

Opolski OW NFZ 9 588 000 9 403 992 9 737 156 11 092 640

Podkarpacki OW NFZ 18 822 468 20 176 110 23 313 680 24 557 624

Podlaski OW NFZ 14 394 240 16 142 461 15 779 281 18 614 804

Pomorski OW NFZ 27 815 655 29 358 558 32 217 239 32 247 176

Śląski OW NFZ 132 360 963 139 653 657 145 106 884 152 158 084

Świętokrzyski OW NFZ 22 693 623 35 038 751 36 924 108 44 314 088

Warmińsko-Mazurski OW NFZ 24 879 197 23 239 872 24 117 673 28 904 673

Wielkopolski OW NFZ 69 093 525 67 907 979 67 889 224 70 821 244

Zachodniopomorski OW NFZ 43 772 688 43 719 648 52 071 240 53 696 604

terapia 
– radioterapia 
Suma 660 674 879 685 879 862 769 750 897 831 810 832
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Załącznik nr 4

Wydatki na świadczenia z zakresu onkologii w ramach Narodowego programu zwal-
czania chorób nowotworowych w latach 2010–2013 (spoza NFZ) (w zł)

województwo 2010–2013 2010 2011 2012 2013

dolnośląskie 8 393 207,00 1 879 916,00 2 256 891,00 2 057 620,00 2 198 780,00

kujawsko-pomorskie 3 553 187,00 725 237,00 1 085 350,00 649 430,00 1 093 170,00

lubelskie 6 327 494,00 1 546 344,00 1 502 610,00 1 591 710,00 1 686 830,00

lubuskie 3 913 221,00 735 506,00 974 825,00 965 439,00 1 237 451,00

łódzkie 6 925 595,00 1 303 535,00 1 845 250,00 1 685 640,00 2 091 170,00

mafopolskie 9 419 034,00 1 938 694,00 1 998 505,00 1 996 925,00 3 484 910,00

mazowieckie 31 522 600,56 6 262 019,99 9 700 873,72 8 879 829,95 6 679 876,90

opolskie 2 150 135,00 522 270,00 641 800,00 468 705,00 517 360,00

podkarpackie 3 661 490,00 704 660,00 964 290,00 1 008 310,00 984 230,00

podlaskie 2 338 210,00 686 020,00 433 950,00 607 700,00 610 540,00

pomorskie 4 213 400,00 647 420,00 1 147 350,00 1 116 680,00 1 301 950,00

śląskie 7 371 440,00 1 900 330,00 1 965 990,00 1 593 390,00 1 911 730,00

świętokrzyskie 2 357 880,00 522 110,00 628 750,00 595 740,00 611 280,00

warmińsko-mazurskie 4 693 760,00 897 060,00 1 362 110,00 1 136 540,00 1 298 050,00

wielkopolskie 8 746 630,16 1 681 196,00 2 038 859,09 2 114 808,25 2 911 766,82

zachodniopomorskie 10 620 126,15 2 358 322,00 2 566 872,00 2 725 752,15 2 969 180,00

razem 116 207 409,87 24 310 639,99 31 114 275,81 29 194 219,35 31 588 274,72
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Jednym z elementów prowadzenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego jest wybór najkorzystniejszej oferty, która co do zasa-
dy powinna być niezmienna. Prawo zamówień publicznych, na mocy art. 87 
ust. 2, przewiduje jednak wiele uprawnień dla zamawiającego, który w toku 
badania i oceny ofert może dokonywać w niej poprawek poprzez korektę 
oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek po-
legających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków za-
mówienia i nie powodują istotnych zmian w treści oferty. Należy podkreślić, 
iż zamawiający dokonuje tych zmian samodzielnie, informując o dokonanych 
zmianach wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Mimo istnienia pewnych uregulowań obowiązujące przepisy, w mojej 
ocenie, nie wskazują wystarczająco precyzyjnie, jaki zakres błędów w ofer-
cie może zostać objęty korektą, co w konsekwencji może być źródłem wątpli-
wości interpretacyjnych. Korygowanie szerokiego wachlarza omyłek budzi 
kontrowersje wśród oferentów, przyczyniając się do powszechnej praktyki 
występowania przez nich na drogę sądową. Na kanwie omawianego prze-
pisu zapadło wiele orzeczeń, które interpretują omawianą normę prawną 
w sposób niejednolity. Obowiązujące uregulowania prawne przyczyniają się 
ponadto do licznych nadużyć zarówno po stronie zamawiających, jak i po 
stronie wykonawców, bowiem ustawodawca przewidział w zakresie kory-
gowania omyłek szerokie uprawnienia, które w praktyce mogą obejmować 
także essentialia negotii składanych ofert.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy zasygnalizowane-
go problemu i o ewentualne podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu doprecy-
zowania przepisów w przedmiotowym zakresie.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź 
WICEPREZESA 
URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Warszawa, 5.08.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Ryszarda Knosalę podczas 

57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 r., przekazane przez Kancelarię Pre-
zesa Rady Ministrów pismem z dnia 11 lipca 2014 r. (znak: SPRM-4813-444-(1)/14), 
w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej 
„ustawą Pzp” w zakresie poprawiania omyłek i błędów w ofertach wykonawców, pro-
szę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
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Zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warun-

ków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Powyższy katalog omyłek, podlegających poprawieniu w złożonych ofertach, zo-
stał wprowadzony na mocy nowelizacji ustawy Pzp z dnia 4 września 2008 r. (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Ze względu na złożoność sytuacji, które mogą pro-
wadzić do konieczności poprawienia omyłek wynikłych na tle praktyki stosowania 
art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, przedmiotową nowelizacją zrezygnowano z zamkniętego 
katalogu sytuacji umożliwiających poprawianie omyłek rachunkowych, a w to miej-
sce wprowadzono uregulowanie bardziej elastyczne i o większym zakresie zastoso-
wania. Obowiązujący obecnie przepis art. 87 ust. 2 ustawy Pzp dopuszcza możliwość 
poprawienia omyłek w ofertach wykonawców w szerokim zakresie, gdyż nie wyznacza 
zamkniętego katalogu ani co do ich rodzaju, ani co do sposobu ich poprawienia. Jest 
to szczególnie istotne w kontekście zamówień na roboty budowlane, w których oferty 
wykonawców, niezwykle obszerne i szczegółowe, liczące nieraz po kilkadziesiąt to-
mów, często podlegały przed ww. nowelizacją odrzuceniu ze względu na drobne błędy 
w ich treści, których nie można byłoby poprawić w oparciu o sztywno zakreślony 
katalog sytuacji uprawniających zamawiających do poprawienia oferty, co w kon-
sekwencji przekładało się na konieczność wyboru droższych ofert oraz zwiększało 
wydatki na realizację zadań publicznych. Jednocześnie, wdrożone rozwiązanie nie 
stoi na przeszkodzie temu, aby zamawiający samodzielnie precyzował w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przykładowe okoliczności, w których będzie doko-
nywał poprawy omyłek w ofertach. Termin „inne omyłki”, o którym mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest na tyle szeroki, że może objąć swoim zakresem wiele róż-
norodnych przypadków, zaś zaniechanie wyspecyfikowania ich w ustawie pozwoliło 
na ograniczenie jej kazuistyki.

Powyższy cel nowelizacji Prawa zamówień publicznych został potwierdzony 
w orzecznictwie dotyczącym zamówień publicznych, z którego wynika, że wprowa-
dzenie przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, miało na celu wyeliminowanie sytuacji, 
w których stwierdzone w ofertach niedokładności, rozbieżności, niespójności pro-
wadziłyby do odrzucenia oferty, a ustawodawca wprowadzając powołany przepis dał 
prymat obowiązkowi korygowania ofert wykonawców, w granicach określonych przez 
prawo, na dalszy plan przesuwając formalizm postępowania (por. wyrok Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 27 maja 2013 r., sygn. akt: KIO 1152/13). Z analizy orzecznictwa 
wynika, że cel powyższej regulacji został osiągnięty, bowiem liczba ofert odrzucanych 
z powodu omyłek w ich treści, uległa znacznemu zmniejszeniu.

Słuszność zaprezentowanego uregulowania ustawy Pzp potwierdza również wy-
rok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak wynika bowiem z wyroku 
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie SAG ELV Slovensko a.s., FELA Management 
AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe a.s., TESLA Stropkov a.s., Au-
tostrade per l’Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA v. Úrad pre verejné 
obstarávanie (sygn. akt: C-599/10), art. 2 dyrektywy 2004/18 nie stoi na przeszko-
dzie, by w ustawodawstwie krajowym w drodze wyjątku dane oferty składane w trak-
cie procedury przetargu ograniczonego mogły zostać skorygowane lub uzupełnione 
w pojedynczych aspektach, w szczególności w związku z tym, że wymagają zwykłego 
wyjaśnienia, lub by usunąć oczywiste błędy rzeczowe, pod warunkiem, że owe zmiany 
nie doprowadzą do przedstawienia w rzeczywistości nowej oferty.

Jednocześnie należy podkreślić, że instytucja korygowania przez zamawiające-
go ofert wykonawców służy przywróceniu prawidłowego kształtu oświadczenia woli 
wykonawcy, które z różnych przyczyn wadliwie zostało wyrażone w ofercie przez wy-
konawcę, jak też zapewnieniu jego zgodności z SIWZ. Przy czym, instytucja ta nie 
powinna stanowić narzędzia do weryfikowania rzeczywistego zamiaru wykonawcy. 
Chodzi o oddanie intencji wykonawcy, które zostały w błędny sposób wyrażone w tre-
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ści oferty lub wynikały z niedostatecznego odczytania wymagań zamawiającego. Po-
nieważ dotyczy błędów, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, a więc uchybień 
o charakterze niedopatrzeń, błędów niezamierzonych, drobnych różnic itp., popra-
wienie ich w żadnym wypadku nie może prowadzić do merytorycznej zmiany oferty. 
A zatem, korekta omyłek ma charakter deklaratywny w tym sensie, że nie prowadzi 
do żadnych zmian w oświadczeniu woli, a jedynie usuwa niepewności i ewentualne 
nieporozumienia na przyszłość. Poprawek można dokonać na podstawie informacji 
zawartych w ofercie i pozostałej dokumentacji postępowania. Orzecznictwo Krajowej 
Izby Odwoławczej jest zasadniczo jednolite w tym zakresie (por. przykładowo wyrok 
KIO z dnia 10 kwietnia 2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 265/08, wyrok KIO z dnia 16 li-
stopada 2008 r., sygn. akt KIO 1326/08, wyrok KIO z dnia 3 lutego 2009 r., sygn. akt: 
KIO/UZP 88/09, 89/09).

Reasumując, z uwagi na różnorodność sytuacji, w których może dojść do omy-
łek, skonstruowanie kazuistycznego ich katalogu nie jest celowe, gdyż nie obejmie 
wszystkich przypadków, uzasadniających wprowadzenie takich zmian. Tym bardziej, 
iż w zależności od okoliczności danej sprawy ta sama omyłka może być zakwalifiko-
wana jako omyłka istotna i skutkująca odrzuceniem oferty, zaś w innej sprawie – jako 
błaha i możliwa do poprawienia. Z powyższych względów, zgodnie z intencją usta-
wodawcy,  wyrażoną w nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w 2008 r., 
przepis regulujący poprawianie omyłek w ofertach wykonawców powinien być odpo-
wiednio elastyczny oraz przyznawać zamawiającym możliwość poprawiania omyłek 
w ofertach, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem merytorycznym, 
a nie tylko prawidłowej pod względem formalnym, co w konsekwencji służy także efek-
tywnemu wydatkowaniu środków publicznych oraz zapewnieniu rzeczywistej konku-
rencji pomiędzy wykonawcami ubiegającymi się o zamówienia publiczne.

W świetle powyższych wyjaśnień, zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych, nie za-
chodzi potrzeba dokonania zmian legislacyjnych przepisów ustawy Pzp we wskaza-
nym zakresie.

Z poważaniem 
 
Dariusz Piasta
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

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

Jak wynika z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku 
o kierujących pojazdami, wtórnik prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie 
pojazdem wydaje się na wniosek osoby uprawnionej w przypadku utraty 
dokumentu lub zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność. Jeś- 
li natomiast nastąpi zmiana stanu faktycznego, powodująca konieczność 
zmiany danych w dokumencie, to – zgodnie z artykułem 18 ust. 2 pkt 2 wy-
mienionej ustawy – wydawany jest nowy dokument.

Tymczasem §8 ust. 1 pkt 3 lit. d i lit. e rozporządzenia ministra trans-
portu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie 
wydania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojaz-
dem w istocie dopuszcza wydanie wtórnika także w przypadku zmiany da-
nych w pierwotnym dokumencie. Wskazane przepisy stanowią bowiem, że 
od osoby ubiegającej się o wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia na 
kierowanie pojazdem można wymagać, po pierwsze, orzeczenia lekarskiego 
stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojaz-
dem lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicz-
nych do kierowania pojazdem, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzy-
skanego uprawnienia wynikającej z posiadanego orzeczenia (lit. d), oraz, po 
drugie, kserokopii posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia, jeżeli wydanie 
dokumentu następuje w wyniku zmiany danych (lit. e). Wydaje się zatem, 
że w tym zakresie cytowane przepisy wykonawcze nie są spójne z zasadą 
przyjętą na gruncie ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z którą w przy-
padku zmiany danych zawsze wydawany jest nowy dokument.

Proszę zatem o przeanalizowanie sygnalizowanego problemu i o ewentu-
alne podjęcie kroków legislacyjnych w celu dostosowania przepisów rozpo-
rządzenia do wytycznych ustawowych.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 28 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 

3 lipca br. przez senatora Ryszarda Knosalę, w sprawie wydawania wtórnika prawa 
jazdy, przekazane pismem z dnia 8 lipca br. (znak: BPS/043-57-2471/14), przedsta-
wiam następującą informację.

W dniu 26 czerwca 2014 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kierują-
cych pojazdami. W dniu 17 lipca 2014 r. Prezydent RP podpisał przedmiotową ustawę. 
Obecnie ustawa ta oczekuje na publikację w Rządowym Centrum Legislacji. W związ-
ku ze zmianami wprowadzanymi wymienioną ustawą Minister Infrastruktury i Roz-
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woju podjął prace nad nowym tekstem rozporządzenia w sprawie wydawania doku-
mentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Nowe rozporządzenie 
uwzględnia wskazaną przez pana senatora zmianę dotyczącą procedury wydawania 
wtórnika prawa jazdy, a w szczególności wskazuje, że wtórnik wydaje się wyłącznie 
w przypadkach określonych w przepisie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 
2013 r., o kierujących pojazdami. Przedmiotowy projekt rozporządzenia zostanie prze-
kazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych po opublikowaniu 
ww. ustawy w Dzienniku Ustaw.

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

skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka

W rozporządzeniu ministra obrony narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. 
w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego określono kwoty i wskaź-
niki niezbędne do obliczenia wysokości tego świadczenia. Ustalono tam mię-
dzy innymi – w załączniku do wspomnianego aktu – wartość współczynnika 
świadczenia mieszkaniowego dla poszczególnych garnizonów.

Jak wynika z art. 48d ust. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi dele-
gację ustawową do przyjęcia tego rozporządzenia, minister obrony naro-
dowej, określając w akcie wykonawczym wysokość stawki podstawowej 
oraz współczynnik świadczenia mieszkaniowego dla każdego garnizonu, 
powinien uwzględnić „cenę rynkową najmu lokali mieszkalnych w garnizo-
nie oraz uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania, a także 
koszty utrzymania obiektów koszarowych kompleksów wojskowych obliczo-
ne według danych z roku poprzedniego”. Nadmienić tu wypada, że zgodnie 
z art. 21 ust. 2 pkt 3 wypłata świadczenia mieszkaniowego jest jedną z form 
realizacji prawa żołnierza zawodowego do zakwaterowania na czas pełnie-
nia służby wojskowej.

Uważam, że w tym kontekście istotną rolę odgrywa okresowa weryfika-
cja przyjętych współczynników pod kątem ich adekwatności do aktualnych 
warunków rynkowych. Działanie to stanowiłoby gwarancję właściwego 
wykonania prawa do zakwaterowania żołnierza zawodowego. Tymczasem 
w przepisach cytowanych aktów nie określono mechanizmu, który taką we-
ryfikację by zakładał. Świadczy o tym chociażby fakt, że rozporządzenie to 
od momentu jego przyjęcia w 2010 r. do dzisiaj zmieniane było tylko raz, 
przy czym istota tej zmiany nie dotyczyła wysokości współczynników świad-
czenia mieszkaniowego. 

Proszę zatem Pana Ministra o rozważenie potrzeby zapisania w prze-
pisach prawa procedury wymuszającej okresową weryfikację przyjętych 
wskaźników.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 2014.07.28

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 57. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 lipca br. dotyczące 
rozważenia potrzeby zapisania w przepisach prawa procedury obligującej do okreso-
wej weryfikacji wskaźników do obliczenia świadczenia mieszkaniowego dla żołnierzy 
(BPS/043-57-2472/14), uprzejmie informuję, że w ocenie resortu obrony narodowej 
działanie takie nie jest konieczne. Obecnie bowiem, w przypadku wystąpienia zmian 
istotnych czynników mających wpływ na wysokość kosztów wynajmu mieszkań, Mi-
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nisterstwo Obrony Narodowej może samodzielnie zainicjować zmianę rozporządzenia 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia 
mieszkaniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 255).

Brzmienie art. 48d ust. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm.) – na 
podstawie którego zostało wydane wskazane rozporządzenie – przewiduje możliwość 
weryfikacji wskaźnika świadczenia mieszkaniowego w dowolnym czasie.

Pragnę poinformować, iż resort obrony narodowej monitoruje i nadal będzie moni-
torował rynek nieruchomości w kontekście wysokości cen najmu lokali mieszkalnych. 
Dokonane obserwacje wskazują na tendencję spadkową tych cen w ostatnich latach. 
W związku z powyższym obowiązująca wysokość świadczenia mieszkaniowego otrzy-
mywanego przez żołnierzy nie wymaga obecnie modyfikacji.

Jednocześnie należy zapewnić, że w przypadku powstania istotnych zmian w oma-
wianym zakresie Ministerstwo Obrony Narodowej podejmie działania zmierzające do 
nowelizacji wspomnianego rozporządzenia.

Z poważaniem 
 
z up. Maciej Jankowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
Protesty środowisk katolickich doprowadziły do zdjęcia z afisza sztuki 

„Golgota Picnic”. To normalne w demokratycznym kraju, że szanuje się uczu-
cia religijne obywateli. Niestety wiele teatrów w proteście przeciwko temu, iż 
katolicy mogli upomnieć się o szacunek dla ich wyznania, zorganizowało tak 
zwane czytania czy projekcje nagrania tej sztuki. 

Czy Pani resort uczestniczył w zorganizowaniu i finansowaniu tej akcji, 
a jeśli tak, to dlaczego? Czy zbyt mało mamy w kraju konfliktów i rządowi 
potrzeba jeszcze walki politycznej z katolikami?

Czytania sztuki spotkały się z protestami, co było oczywistą konsekwen-
cją tego pomysłu. Według doniesień mediów w proteście w Białymstoku 
uczestniczyła urzędniczka państwowa ze służby ochrony zabytków, która 
w prywatnej rozmowie z inną uczestniczką wydarzeń wyraziła swoją opinię 
na ten temat. Opinię tę podsłuchał i nagrał dziennikarz z gazety i podobno 
na tej tylko podstawie ta kobieta straciła pracę. 

Czy Pani Minister jako osoba odpowiedzialna za nadzór nad ochroną 
zabytków w Polsce, a więc i nad jednostką w Białymstoku, potwierdza, że 
takie wydarzenie miało miejsce? Jaka jest Pani opinia na ten temat?

Stanisław Kogut

Odpowiedź

Warszawa, 18 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
pragnę uprzejmie przedstawić stanowisko w sprawie oświadczenia z dnia 3 lipca 

2014 r. złożonego przez senatora Stanisława Koguta (sygn. BPS/043-57-2473/14) 
dotyczącego prezentacji w Polsce spektaklu pt. „Golgota Picnic”.

Odbywające się na terenie całego kraju wydarzenia, obejmujące publiczne czyta-
nie scenariusza spektaklu pt. „Golgota Picnic” oraz projekcję audiowizualnego zapisu 
przedstawienia, były reakcją polskich artystów na naciski środowisk krytycznych wo-
bec spektaklu, które stały się bezpośrednim powodem odwołania jego pełnej prezen-
tacji w ramach Festiwalu Malta w Poznaniu. We wspomnianych wydarzeniach brali 
udział zarówno przedstawiciele państwowych i samorządowych instytucji kultury, jak 
i artyści działający poza sektorem finansów publicznych.

Pomimo faktu, iż resort kultury nie był zaangażowany w finansowanie i organi-
zację tych przedsięwzięć, należy podkreślić, iż nie ma żadnych podstaw do ingerencji 
w swobodę wypowiedzi artystycznej i wolność głoszenia własnych poglądów, które 
były istotą wspomnianych prezentacji.
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Odnosząc się do pytania dotyczącego zastępcy wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków w Białymstoku uprzejmie informuję, iż kwestia zatrudnienia określonych osób 
na tym stanowisku nie leży w gestii Ministerstwa. Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568, z późn. zm.) organem sprawującym bezpośredni nadzór nad działalnością 
wojewódzkiego konserwatora zabytków jest wojewoda.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Małgorzata Omilanowska
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Oświadczenie senatora Tadeusza Kopcia

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z dostarczoną do mojego biura prośbą o interwencję i złoże-

nie zapytania dotyczącego zagadnień związanych z pracami nad zmianą 
ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i banków zrzeszających 
w związku z wprowadzeniem pakietu CRDIV/CRR w wersji, w skład które-
go wchodzi:

— rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 
z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla in-
stytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 648/2012,

— dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 
26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredyto-
wych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kre-
dytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE 
i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE,

oraz w związku z obawami finansowymi grupy BPS zrzeszającej po-
nad trzysta sześćdziesiąt banków spółdzielczych na terenie kraju, w tym 
ponad pięćdziesiąt na terenie województwa śląskiego, przedkładam poniż-
sze uwagi i zapytania, zwracając się jednocześnie z prośbą o rozważenie 
przedstawionych zagadnień i problemów nurtujących środowisko banków 
spółdzielczych.

Należy wspomnieć, iż w świetle zwiększenia udziału sektora bankowo-
ści spółdzielczej w rynku bankowym, a także systematycznego rozwoju ban-
ków spółdzielczych oraz wzrastającej liczby placówek tych banków nowe 
regulacje mają znaczenie nie tylko dla środowiska bankowego, ale także 
dla znacznej grupy obywateli. Co więcej, bankowość spółdzielcza cieszy się 
w naszym kraju długotrwałą, stupięćdziesięcioletnią tradycją, a jej szeroko 
pojęta działalność, nie tylko w zakresie bankowości i finansów, ale także 
różnorodna działalność społeczna na rzecz lokalnych środowisk, jest dobrze 
znana i powszechnie ceniona.

Obecna sytuacja związana z implementacją unijnych regulacji wymusza 
zmianę sposobu funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce.

W ramach swojej działalności środowisko banków spółdzielczych, śle-
dząc propozycje ustawodawcze dotyczące zmiany ustawy o funkcjonowaniu 
banków spółdzielczych i banków zrzeszających, optowało za wprowadze-
niem do ustawy rozdziału dotyczącego instytucji zrzeszenia zintegrowanego. 
Banki z grupy BPS powzięły jednak informację o planowanym wykreśleniu 
z projektu przedmiotowej ustawy rozdziału dotyczącego zrzeszenia zintegro-
wanego. W rozumieniu wyżej wskazanych banków spółdzielczych z grupy 
BPS instytucja zrzeszenia zintegrowanego stanowić będzie ochronę i zabez-
pieczenie ich prawnych interesów oraz zmniejszy ryzyko finansowe.

Skreślenie z projektu zmiany wyżej wymienionej ustawy rozdziału doty-
czącego zrzeszenia zintegrowanego z jednoczesnym zobowiązaniem banków 
spółdzielczych oraz ich zrzeszenia BPS do ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, to jest opłaty 
rocznej oraz opłaty ostrożnościowej, a także na rzecz Komisji Nadzoru Finan-
sowego, wywołuje uzasadnione obawy i niepokoje.

Poziom obciążeń finansowych z uwzględnieniem obciążeń dla zrzeszo-
nych banków i banku BPS SA w 2014 r. będzie kształtował się następująco:

— 98 milionów zł – opłata roczna i ostrożnościowa na rzecz Bankowe-
go Funduszu Gwarancyjnego, w tym wnoszona przez banki spółdzielcze – 
56 milionów zł,

— 400 milionów zł – wpłata na rzecz Funduszu Ochrony Środków Gwa-
rantowanych, w tym zgromadzony przez banki spółdzielcze – 273 miliony zł,

— około 2 miliardów zł – rezerwa obowiązkowa, w tym 1,3 miliarda zł – 
utrzymywana przez banki spółdzielcze,

— 30 milionów zł – opłata na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, w tym 
wnoszona przez banki spółdzielcze – 15 milionów zł.
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Zwiększający się udział w gromadzeniu wskazanych środków, wywoła-
ny implementacją przepisów pakietu CRR/CRDIV, spowoduje ogromne wy-
zwanie i obciążenie dla banków spółdzielczych, w szczególności tych małych 
i średnich.

Co więcej, wynikające z tego pakietu normy i obowiązki sprawozdawcze 
oraz raportowe zwiększą wydatki o kosztowne modyfikacje systemów infor-
matycznych oraz spowodują wzrost wydatków na administrację bankową.

W związku z tym banki spółdzielcze zwracają uwagę na konieczność na-
leżytego uwzględnienia w pracach nad wyżej wymienioną ustawą interesów 
i stanowiska reprezentowanego przez nie środowiska.

Ponadto zwracają uwagę na zagrożenie wprowadzenia na mocy przed-
miotowej ustawy zbyt restrykcyjnych przepisów, godzących w istotę ban-
kowości spółdzielczej, jednocześnie ograniczających samodzielność banków 
spółdzielczych oraz kompetencje ich statutowych organów.

W ocenie banków spółdzielczych, zwracających się do mojego biura 
z prośbą o interwencję, uregulowania projektu zmiany ustawy o funkcjono-
waniu banków spółdzielczych i banków zrzeszających wykraczają poza ko-
nieczne do realizacji założenia pakietu CRR/CRDIV, naruszając tym samym 
zasadę proporcjonalności, pomocniczości i bezpośredniego stosowania prze-
pisów stanowionych przez organy Unii Europejskiej.

Co więcej, środowisko banków spółdzielczych obawia się także nakła-
dania na banki spółdzielcze kolejnych, w ich ocenie nieuzasadnionych, ob-
ciążeń finansowych oraz sprawozdawczych, co negatywnie wpłynie na wy-
niki finansowe tychże banków, równocześnie hamując ich rozwój kapitało-
wy, a w konsekwencji doprowadzi do wyeliminowania tych banków z rynku 
finansowego, co bez wątpienia przyniosłoby szkodę gospodarce kraju.

W związku z tym nasuwa się pytanie dotyczące rozwiązań systemowych, 
wspierających banki spółdzielcze w realizacji postanowień pakietu CRR/
CRDIV, które winny być przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Środo-
wisko banków spółdzielczych wnosi o przedstawienie takich propozycji.

Reasumując, należy z całą stanowczością stwierdzić, iż polskie banki 
spółdzielcze nie powinny ponosić negatywnych konsekwencji kryzysu finan-
sowego, do którego się nie przyczyniły, a który stanowi podstawę opracowa-
nia unijnych regulacji, zawartych w pakiecie CRR/CRDIV.

W związku z tym wnoszę o wzięcie pod rozwagę przedstawionych pro-
blemów oraz podjęcie stosownych działań w celu ochrony interesów pol-
skiej bankowości spółdzielczej, a w konsekwencji obywateli korzystających 
z usług tychże banków.

Z poważaniem 
Tadeusz Kopeć
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Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE FINANSÓW

Warszawa, 7 sierpnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. BPS/043- 

-57-2474/14) oświadczenia Pana Senatora Tadeusza Kopcia dotyczącego zagadnień 
związanych z pracami nad zmianą ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych 
i banków zrzeszających w związku z wprowadzeniem tzw. pakietu CRDIV/CRR, Mini-
sterstwo Finansów pragnie udzielić następujących wyjaśnień.

Ministerstwo Finansów prowadzi aktualnie prace nad nowelizacją ustawy o funk-
cjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (dalej: 
„ustawa o bankach spółdzielczych”), której istotą jest dostosowanie prawa polskiego 
do bezpośrednio stosowalnych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 575/2013/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościo-
wych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 648/2012/UE (dalej: „rozporządzenie CRR”)1. Przedmiotowy projekt ma na 
celu wprowadzenie zmian, które pozwolą nadal zaliczać fundusz udziałowy do fundu-
szy własnych banków spółdzielczych (CET I) oraz wprowadzenie do polskiego porząd-
ku prawnego ram umożliwiających bankom spółdzielczym i zrzeszającym ułatwienie 
dostosowania się do spełniania nowych norm płynnościowych.

Należy wskazać, że prace nad przedmiotowym projektem ustawy Ministerstwo 
Finansów prowadzi od początku 2013 r., kiedy to zdecydowało się powołać Grupę 
Roboczą ds. Banków Spółdzielczych, której zadaniem było opracowanie ostatecznego 
kształtu projektu ustawy nowelizującej m.in. ustawę o bankach spółdzielczych, który 
to projekt miał uwzględniać istotne postulaty środowiska bankowości spółdzielczej. 
Członkami powołanej Grupy Roboczej byli zarówno przedstawiciele dwóch działają-
cych w Polsce zrzeszeń banków spółdzielczych, jak również reprezentanci Związku 
Banków Polskich i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Ponadto w posiedze-
niach Grupy uczestniczyli, obok wyznaczonych pracowników MF, także przedstawi-
ciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
i Narodowego Banku Polskiego. Należy podkreślić, że koncepcja zrzeszenia zintegro-
wanego nie była dyskutowana na przedmiotowej Grupie Roboczej, gdyż pojawiła się 
dopiero pod koniec 2013 r., a więc tuż przed rozpoczęciem oficjalnej procedury le-
gislacyjnej. Mimo to Ministerstwo Finansów zdecydowało się uwzględnić propozycję 
zapisów rozdziału dotyczącego zrzeszenia zintegrowanego w procedowanym projekcie 
ustawy, jako odpowiedź na pojawiające się postulaty części środowiska banków spół-
dzielczych podzielonego w ocenie celowości przekształcania obecnych zrzeszeń w sys-
tem ochrony instytucjonalnej.

Należy zaznaczyć, że w dniach 7 oraz 15 kwietnia br. odbyła się konferencja uzgod-
nieniowa dotycząca przedmiotowego projektu ustawy, w wyniku której uzgodniono 
większość zgłoszonych uwag, jednak część z nich, z powodu braku konsensusu, po-
zostawiono do decyzji Kierownictwa MF. Jedną z kwestii pozostawionych do decyzji 
Kierownictwa MF było ewentualne utrzymanie w projekcie ustawy przepisów dotyczą-
cych zrzeszenia zintegrowanego.

W tym miejscu należy wskazać, że w trakcie prac nad ustawą o usunięcie z pro-
jektu przepisów zrzeszenia zintegrowanego postulował Urząd Komisja Nadzoru Fi-
nansowego, w ocenie którego środowisko bankowości spółdzielczej nie przeprowadziło 

1 Dz.Urz. UE.L 2013 Nr 176, str. 1.
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rzetelnej analizy kosztów i korzyści ekonomicznych związanych z zastosowaniem roz-
wiązań przewidzianych w przepisach rozporządzenia CRR. Ponadto w ocenie Urzędu 
Komisji model zrzeszenia zintegrowanego, bez przebudowy struktury bilansu, jest roz-
wiązaniem tymczasowym, które nie zapewni w sposób trwały możliwości spełnienia 
wymogu pokrycia płynności przez banki zrzeszające. Ponadto UKNF zwracał uwagę na 
niską efektywność działalności banków zrzeszających, która nie stanowi odpowied-
niego wsparcia dla budowy kapitału i rozwoju działalności, co determinuje koniecz-
ność ustalenia kwestii przyszłego modelu organizacji bankowego sektora spółdzielcze-
go nie tylko z punktu widzenia możliwości spełnienia wymogu pokrycia płynności, ale 
także w aspekcie możliwości zasilenia kapitałowego banków zrzeszających i wymogu 
kapitałowego z tytułu wzajemnych zaangażowań. W tym kontekście, w ocenie UKNF, 
jednym z nadrzędnych celów zmiany formalnoprawnych zasad funkcjonowania ban-
kowego sektora spółdzielczego jest zapewnienie możliwości zasilenia kapitałowego 
banków zrzeszających przede wszystkim przez ich właścicieli, na co nacisk kładzie 
także Komisja Europejska w stanowiskach dotyczących sanacji podmiotów finanso-
wych, w tym z udziałem pomocy publicznej. W związku z tym zdaniem UKNF należy 
dołożyć wszelkich starań, aby ewentualne dokapitalizowanie banków zrzeszających 
przez banki zrzeszone odbywało się w sposób jak najmniej dla nich uciążliwy, tj. bez 
konieczności pomniejszania ich funduszy własnych. W świetle przepisów rozporzą-
dzenia CRR, jedynym rozwiązaniem organizacyjnym, poza konsolidacją przewidzianą 
w art. 10 i art. 113 ust. 6, które to zapewnia, jest model zrzeszenia spełniający warun-
ki określone w art. 113 ust. 7, czyli tzw. instytucjonalny system ochrony.

Analogiczne stanowisko w tym względzie prezentuje Narodowy Bank Polski, który 
w Raporcie o Stabilności Systemu Finansowego z grudnia 2013 r. wskazuje, że wpro-
wadzenie instytucjonalnego systemu ochrony, „po akceptacji przez organ nadzoru, 
umożliwi zaliczenie lokat banków spółdzielczych w bankach zrzeszających do akty-
wów płynnych, pozwoli na uznawanie za stabilne środków przyjętych od banków spół-
dzielczych przez banki zrzeszające, a spełnienie zasad IPS pozwoli bankom zrzeszają-
cym i bankom spółdzielczym skorzystać z innych rozwiązań dostępnych dla instytucji 
funkcjonujących w zintegrowanych grupach, takich jak możliwość stosowania 0% 
wagi ryzyka kredytowego w odniesieniu do wzajemnych ekspozycji, czy też możliwość 
zwiększenia limitu zaangażowania kapitałowego wobec podmiotów tworzących IPS”.

Mając na uwadze powyższe należy zaznaczyć, że rozporządzenie CRR przewiduje 
możliwość powołania grupy płynnościowej, która zwolni banki z obowiązku spełniania 
nowej normy płynności LCR na bazie indywidualnej i umożliwi jej spełnienie na pozio-
mie grupy lub systemu ochrony instytucjonalnej (IPS). W celu umożliwienia bankom 
zrzeszającym i bankom spółdzielczym skorzystania z tego rozwiązania przedmiotowy 
projekt ustawy, oprócz wspomnianej w Oświadczeniu instytucji zrzeszenia zintegro-
wanego, zawiera rozdział umożliwiający przekształcenie zrzeszenia w system ochrony 
instytucjonalnej. Warunki, jakie musi spełniać taki system określone są w art. 113 
ust. 7 rozporządzenia CRR i wiążą się m.in. z koniecznością wzajemnego gwarantowa-
nia zobowiązań przez członków systemu, powołaniem funduszu pomocowego, zorga-
nizowaniem mechanizmów monitorowania ryzyka w całym systemie oraz zatwierdze-
niem systemu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jednocześnie pragnę poinformować, że przedmiotowy projekt ustawy, na żadnym 
etapie prac, nie przewidywał zobowiązania banków spółdzielczych i ich zrzeszeń (nie 
tylko BPS) do ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłat na rzecz Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Z poważaniem 
 
Dorota Podedworna-Tarnowska
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 
oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka

W warunkach przedstawianych przez NFZ dotyczących funkcjonowania 
oddziałów pediatrycznych w szpitalach powiatowych zapisany jest nastę-
pujący wymóg: aby taki oddział mógł istnieć, muszą być tam zatrudnieni 
przynajmniej dwaj lekarze specjaliści pediatrii w wymiarze dwóch pełnych 
etatów lub ich równoważnika. Coraz częściej pojawiają się sygnały, że dy-
rektorzy, chcąc ograniczyć koszty funkcjonowania oddziałów, zmniejszają 
czas zatrudnienia wyżej wymienionych specjalistów.

W jaki sposób NFZ na bieżąco kontroluje takie sytuacje i czy znane mu 
są takie przypadki? Czy zamiast specjalisty pediatry może być tam zatrud-
niony lekarz pediatra z pierwszym stopniem specjalizacji lub lekarz specjali-
sta neonatolog? Czy to wypełnia wymogi NFZ dotyczące funkcjonowania od-
działu pediatrycznego, a także wymogi kontraktowania takiego oddziału?

Waldemar Kraska

Odpowiedź 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2014.08.07

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 8 lipca 2014 r. (znak: BPS/043- 

-57-2475-MZ/14) oświadczenie Pana Waldemara Kraski, Senatora RP, złożone pod-
czas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 roku, w części dotyczącej wyma-
gań dla oddziałów pediatrycznych, uprzejmie wyjaśniam, iż warunki realizacji świad-
czeń na oddziale szpitalnym o profilu pediatria określone zostały w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520) w lp. 36 załącznika nr 3.

W części dotyczącej wymagań dla lekarzy zobowiązano świadczeniodawców do za-
pewnienia lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii w wymiarze równoważnika co 
najmniej 2 etatów w przypadku realizacji świadczeń w ramach hospitalizacji, oraz 
odpowiednio w wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu – w przypadku realizacji 
świadczeń w ramach hospitalizacji planowej. W obu sytuacjach ww. wymagania nie 
dotyczą dyżuru medycznego.

Pragnę także poinformować, iż aktualnie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją 
przedmiotowego rozporządzenia, w ramach których rozważane jest m.in. alternatywne 
umożliwienie spełnienia ww. wymogu również przez lekarza posiadającego I stopień 
specjalizacji z odpowiednim doświadczeniem. Przedmiotowy projekt zostanie w naj-
bliższym czasie przekazany do uzgodnień i konsultacji publicznych.
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Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie z przekazanym do wiadomości Mi-
nistra Zdrowia pismem Prezesa NFZ z dnia 24 lipca (znak: NFZ/CF/DSOZ/ 
2014/073/0528/W/JSy), udzielił on bezpośrednio Panu Marszałkowi informacji na 
temat sposobu weryfikacji prawidłowości realizacji umów zawartych przez NFZ ze 
świadczeniodawcami, w tym również weryfikacji wymaganych kwalifikacji personelu 
czy harmonogramu pracy.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Piotr Warczyński

Odpowiedź 
PREZESA 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Warszawa, 24 lipca 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma z dnia 8 lipca 2014 r., znak: BPS/043-57-2475-NFZ/14, 

przy którym przekazane zostało wystąpienie Senatora Waldemara Kraski, złożone pod-
czas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 r., dotyczące funkcjonowania 
oddziałów pediatrycznych w szpitalach powiatowych, uprzejmie przekazuję poniższe 
stanowisko w odniesieniu do zagadnień poruszonych w przedmiotowym wystąpieniu.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że wymagania stawiane świadczeniodawcom przez 
Fundusz, warunkujące zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w danym zakresie, wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 li-
stopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 
(Dz. U. poz. 1520).

Stosownie do przepisów ww. rozporządzenia, określonych w lp. 36 załącznika nr 3, 
Fundusz do realizacji świadczeń w zakresie pediatria (w ramach hospitalizacji), wy-
maga zapewnienia lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii, w wymiarze równoważ-
nik co najmniej 2 etatów oraz zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie 
dni tygodnia, która może być łączona z innymi oddziałami dziecięcymi o profilu za-
chowawczym lub konsultacją realizowaną w ramach świadczeń nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej, o ile świadczenia te realizowane są w miejscu udzielania przez ten 
sam podmiot leczniczy.

Zaznaczyć przy tym należy, że personel medyczny, wymagany do realizacji świad-
czeń w omawianym zakresie, wykazywany jest przez świadczeniodawcę w harmono-
gramie pracy personelu – „Harmonogram – zasoby”, stanowiącym załącznik nr 2 do 
umowy, w wymiarze czasu, zapewniającym zarówno wymagany równoważnik lekarzy 
specjalistów jak i ogólną dostępność godzinową lekarzy tygodniowo. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami świadczeniodawca ma dowolność w kształtowaniu stosunku 
prawnego z lekarzami. Świadczeniodawca kształtując te stosunki prawne z poszcze-
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gólnymi lekarzami, ma obowiązek uwzględniania wymagań, dotyczących personelu 
określonych w ww. rozporządzeniu, jako niezbędnych dla prawidłowej realizacji tych 
świadczeń. Przy czym wykazany w ofercie personel w czasie wyznaczonym harmono-
gramem do udzielania świadczeń, nie może udzielać świadczeń w innej jednostce or-
ganizacyjnej u tego samego świadczeniodawcy, a także u innego świadczeniodawcy.

Powyższe wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 
2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81 poz. 484).

W odniesieniu zaś do postawionych w oświadczeniu Pana Senatora pytań, uprzej-
mie informuję, że w świetle powyższych przepisów, warunkiem udzielania świadczeń 
w przedmiotowym zakresie, jest zapewnienie lekarzy posiadających tytuł specjalisty 
w dziedzinie pediatrii, a co za tym idzie świadczeniodawca nie może wykazać do reali-
zacji umowy w tym zakresie, lekarza pediatry z I0 specjalizacji lub lekarza neonatologa 
zamiast lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii. Lekarze posiadający inne kwalifi-
kacje niż określone w ww. rozporządzeniu mogą udzielać przedmiotowych świadczeń 
dodatkowo.

W związku z powyższym, w sytuacji niespełnienia przez świadczeniodawcę wa-
runków wymaganych do realizacji omawianych świadczeń, m.in. w zakresie persone-
lu lekarskiego w danej dziedzinie medycyny, zdefiniowanego jako: „równoważnik co 
najmniej 2 etatów” (nie dotyczy dyżuru medycznego), nie jest możliwe zawarcie przez 
Fundusz umowy z tym świadczeniodawcą.

Natomiast świadczeniodawcy, którzy posiadają zawartą z Funduszem umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązani są wykonywać tę umowę zgod-
nie z warunkami udzielania świadczeń, określonymi w ogólnych warunkach, odręb-
nych przepisach oraz zgodnie z warunkami wymaganymi od świadczeniodawców, 
określonymi w rozporządzeniu i zarządzeniu Prezesa NFZ. W tym przypadku ozna-
cza to udzielanie świadczeń zgodnie z określonym w umowie harmonogramem pracy. 
Wszelkie zmiany w organizacji udzielania świadczeń dotyczące personelu wymagają 
zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umów zawartych przez Fundusz ze świad-
czeniodawcami, w tym również weryfikacja wymaganych kwalifikacji personelu czy 
harmonogramu pracy, odbywa się między innymi poprzez prowadzone przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia kontrole, w trybie art. 64 ustawy z dnia 17 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U 
z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Mogą to być zarówno kontrole planowe – 
kontrole ujęte w rocznym planie kontroli oddziału wojewódzkiego NFZ, jak również 
kontrole doraźne – kontrole prowadzone poza planem kontroli OW NFZ np. skargowe, 
sprawdzające, rozpoznawcze. W sytuacji stwierdzenia w toku przeprowadzonej kon-
troli nieprawidłowości w realizacji przez świadczeniodawcę zawartej umowy o udzie-
lenie świadczeń opieki zdrowotnej, Fundusz ma prawo zastosowania odpowiednich 
sankcji wobec świadczeniodawcy, w tym między innymi nałożenia kary umownej.

Jednocześnie pozwolę sobie zauważyć, że za prawidłowe funkcjonowanie podmiotu 
leczniczego, w tym za właściwą organizację udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność ponosi kie-
rownik podmiotu leczniczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217).

Z poważaniem 
 
PREZES 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 
Tadeusz Jędrzejczyk
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Oświadczenie senatorów Roberta Mamątowa, 
Macieja Klimy, Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka, 
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego, 

Andrzeja Matusiewicza, Henryka Ciocha, Waldemara Kraski, 
Janiny Sagatowskiej, Grzegorza Biereckiego, Doroty Czudowskiej, 

Michała Seweryńskiego, Stanisława Gogacza, 
Przemysława Błaszczyka, Marka Martynowskiego, 

Kazimierza Wiatra, Jana Filipa Libickiego, Stanisława Iwana, 
Jana Marii Jackowskiego oraz Wiesława Dobkowskiego

skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
Jako członkowie Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świe-

cie pragniemy wyrazić nasze ogromne oburzenie spowodowane powszechną 
aprobatą spektaklu „Golgota Picnic”, jaką władze państwowe, a w szczegól-
ności Pani resort, zdają się wyrażać wobec obecności tejże sztuki w naszym 
kraju. Chcemy zwrócić uwagę na to, że wspomniany pseudospektakl nie tyl-
ko godzi w uczucia religijne chrześcijan w naszym kraju, lecz także wyśmie-
wa Chrystusa i przyczynia się do kpienia z wiary katolickiej. Z ogromnym 
zbulwersowaniem przyglądamy się temu, jak spektakl „Golgota Picnic” jest 
pokazywany bez zważania na to, że przyczynia się on do profanacji krzyża, 
czyli symbolu istotnego dla każdego katolika.

Pseudointelektualny bełkot, jakim jesteśmy faszerowani przez autora 
sztuki i osoby odpowiedzialne za organizację jej pokazów w Polsce, czyli 
wmawianie nam, że sztuka zawiera krytykę społeczeństwa konsumpcyjne-
go i porusza temat natury ludzkiej, to nic innego jak zasłona, pod którą kry-
je się zamiar obrazy naszej religii. Ponadto uważamy, że zamiarem autora 
wspomnianej „sztuki” było nie tylko sprofanowanie wiary katolickiej oraz jej 
symboli, lecz także obrażenie wszystkich wierzących w śmierć Chrystusa na 
krzyżu oraz w jego zmartwychwstanie.

Jako osoby wierzące i praktykujące stanowczo protestujemy przeciwko 
publicznemu czytaniu sztuki lub pokazywaniu jej filmowego zapisu. Żyjemy 
w państwie szanującym prawa wszystkich obywateli i nie potrafimy sobie 
wyobrazić, że podobny spektakl mógłby być pokazywany wśród społeczno-
ści żydowskiej lub muzułmańskiej. Tym bardziej domagamy się stanowczej 
reakcji ze strony zarówno Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
jak i samej Pani Minister.

Z wyrazami szacunku  Grzegorz Bierecki 
Robert Mamątow  Dorota Czudowska 
Maciej Klima   Michał Seweryński 
Krzysztof Słoń   Stanisław Gogacz 
Bogdan Pęk   Przemysław Błaszczyk 
Andrzej Pająk   Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski  Kazimierz Wiatr 
Andrzej Matusiewicz  Jan Filip Libicki 
Henryk Cioch   Stanisław Iwan 
Waldemar Kraska  Jan Maria Jackowski 
Janina Sagatowska  Wiesław Dobkowski
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Odpowiedź

Warszawa, 18 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
pragnę uprzejmie przedstawić stanowisko w sprawie oświadczenia z dnia 3 lipca 

2014 r. złożonego przez senatora Roberta Mamątowa oraz senatorów z Parlamentar-
nego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie (sygn. BPS/043-57-2476/14) dotyczą-
cego prezentacji w Polsce spektaklu pt. „Golgota Picnic”.

Odbywające się na terenie całego kraju wydarzenia, obejmujące publiczne czyta-
nie scenariusza spektaklu pt. „Golgota Picnic” oraz projekcję audiowizualnego zapisu 
przedstawienia, były reakcją polskich artystów na naciski środowisk krytycznych wo-
bec spektaklu, które stały się bezpośrednim powodem odwołania jego pełnej prezen-
tacji w ramach Festiwalu Malta w Poznaniu. We wspomnianych wydarzeniach brali 
udział zarówno przedstawiciele państwowych i samorządowych instytucji kultury, jak 
i artyści działający poza sektorem finansów publicznych.

Pomimo faktu, iż resort kultury nie był zaangażowany w finansowanie i organi-
zację tych przedsięwzięć, należy podkreślić, iż nie ma żadnych podstaw do ingerencji 
w swobodę wypowiedzi artystycznej i wolność głoszenia własnych poglądów, które 
były istotą wspomnianych prezentacji.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Małgorzata Omilanowska
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Oświadczenie senatora Marka Martynowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W 2005 r. Prokuratura Okręgowa w Płocku wszczęła śledztwo w spra-

wie podejrzenia o działanie na szkodę PKN Orlen w związku z przyznaniem 
wysokiej odprawy byłemu prezesowi tej spółki Jackowi Walczykowskiemu. 
Postępowanie to było związane z wcześniejszym zawiadomieniem zgłoszo-
nym przez lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. („»Śledztwo zo-
stało wszczęte. Będą w tej sprawie prowadzone dalsze czynności« – powie-
dział prokurator Jan Sadowski z wydziału śledczego płockiej prokuratury, 
gdzie 27 lipca wpłynęło wysłane przez Tuska listem poleconym zawiado-
mienie dotyczące przyznania odprawy Walczykowskiemu” – źródło: PAP, 
2005.08.29).

Walczykowski był prezesem PKN Orlen przez dziewiętnaście dni, najkró-
cej w historii tej spółki – zastąpił na tym stanowisku Zbigniewa Wróbla, który 
złożył rezygnację. Łączna kwota wynagrodzenia i odprawy dla Walczykow-
skiego, który stanowisko szefa płockiego koncernu zajmował od 29 lipca do 
16 sierpnia 2004 r., to około 6 milionów zł.

Z kolejnej afery („taśmy prawdy”) mogliśmy się dowiedzieć – mówił o tym 
były rzecznik rządu Paweł Graś – że „Donald po to wsadził tam na chwilę Ki-
liana, żeby tam wziął odprawę” (źródło: „Wprost”). Krzysztof Kilian w marcu 
2012 r. został prezesem zarządu Polskiej Grupy Energetycznej i funkcję tę 
pełnił do listopada 2013 r. Na pożegnanie on i jego współpracownicy dostali 
aż 6,9 miliona zł odprawy.

W związku z powyższym zadaję pytanie: czy prezes Rady Ministrów 
zamierza złożyć doniesienie do prokuratury również w sprawie odprawy 
byłego prezesa PGE oraz zawieszonego wiceprezesa PGNiG Andrzeja Pa-
rafianowicza, który w związku z odejściem z pewnością dostanie niemałą 
odprawę?

Z poważaniem 
Marek Martynowski

Odpowiedź 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 4.08.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w związku z Oświadczeniem i zapytaniem 

złożonym przez Pana Senatora Marka Martynowskiego na 57. posiedzeniu Senatu 
w dniu 3 lipca 2014 r.: „czy Prezes Rady Ministrów zamierza złożyć doniesienie do 
prokuratury również w sprawie odprawy byłego prezesa PGE oraz zawieszonego wi-
ceprezesa PGNiG Andrzeja Parafianowicza, który w związku z odejściem z pewnością 
dostanie niemałą odprawę”, informuję, co następuje.



57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r. 85

Przedstawione przez Pana Senatora w Oświadczeniu sytuacje dotyczące odpraw 
członków Zarządów Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA i PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej SA są krańcowo różne.

Zgodnie z art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego, każdy dowiedziawszy się o po-
pełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym 
prokuratora lub Policję. Obowiązek ten ciąży również na instytucjach państwowych 
i samorządowych, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu 
przestępstwa ściganego z urzędu.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa w sprawie odprawy dla Pre-
zesa ORLEN w 2005 roku zostało złożone w związku z obowiązującą wówczas treścią 
art. 585 ksh. Powodem zawiadomienia Prokuratury o możliwości popełnienia prze-
stępstwa była wysokość odprawy dla Pana Jacka Walczykowskiego, niewspółmiernie 
wysoka do okresu zatrudnienia (19 dni) na stanowisku Prezesa Zarządu tej Spółki.

Prokuratura Okręgowa w Płocku w 2006 roku umorzyła postępowanie stwierdza-
jąc, iż nie dopatrzyła się w postępowaniu Rady Nadzorczej znamion przestępstwa. 
Na gruncie cywilnoprawnym jednak, Spółka zakwestionowała żądania byłego Prezesa 
odnośnie do kwoty odprawy. Po wieloletnim sporze, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej 
Izbie Gospodarczej, rozstrzygnął spór na korzyść Spółki, nie przyznając odprawy Panu 
Walczykowskiemu.

Natomiast w przypadku PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, Pan Krzysztof 
Kilian pełnił obowiązki Prezesa Zarządu PGE przez ponad 1,5 roku tj. od 5 marca 
2012 r. do 18 listopada 2013 r. Dotychczas Spółka nie zakończyła analizy dotyczącej 
rozwiązania umowy łączącej Spółkę z Prezesem.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w umowie między Spółką a Członkiem Za-
rządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza (art. 379 ksh). 
Za treść tej umowy, przyjęty system wynagradzania oraz sposób oceniania wykonania 
stosunku korporacyjnego i obowiązków umownych odpowiada Rada Nadzorcza (zgod-
nie z art. 378 w związku z art. 382 ksh). Dotychczas Spółka nie zakończyła analizy 
dotyczącej rozwiązania umowy łączącej Spółkę z Prezesem.

Odnośnie do przewidywanej przez Pana Senatora odprawy dla Wiceprezesa Zarzą-
du PGNiG SA uprzejmie informuję, iż Pan Andrzej Parafianowicz jest nadal członkiem 
Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza PGNiG zawiesiła w czynnościach Pana Andrzeja Pa-
rafianowicza w związku z koniecznością wyjaśnienia kwestii związanych z jego opubli-
kowanymi wypowiedziami dotyczącymi Spółki.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą satysfakcjonujące dla Pana Senatora.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Wojciech Kowalczyk
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Oświadczenie senatora Marka Martynowskiego

skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej 
oraz do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Kunerta

W czerwcu 2013 r. podczas rajdu rowerowego Gostynin – Płock – Dział-
dowo zbulwersował mnie fakt, iż w miejscu niemieckiego obozu w Działdo-
wie, w którym zostało zamordowanych od kilku do kilkudziesięciu tysięcy 
osób (w zależności od źródeł) w tym błogosławieni: arcybiskup Antoni Ju-
lian Nowowiejski, biskup Leon Wetmański, siostra Mieczysława Kowalska, 
tablica pamiątkowa jest z orłem bez korony. Ten fakt opisałem w oświad-
czeniu z 6 czerwca 2013 r. skierowanym do ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego.

W odpowiedzi pani minister dr hab. Małgorzata Omilanowska odpisała, 
że Biuro Rady OPWiM zadeklarowało „niezwłoczne wystąpienie do Urzędu 
Miasta w Działdowie w celu uzyskania kompletnego materiału informujące-
go o stanie miejsca pamięci”. Według pani minister biuro miało podjąć dalsze 
czynności i poinformować mnie o „sposobie rozwiązania problemu”.

Miesiąc temu ponownie grupa osób z Gostynina i Płocka, chcąc uhono-
rować męczeńską śmierć arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, 
biskupa Leona Wetmańskiego oraz wszystkich, którzy zostali zamordowani 
w obozie, wybrała się do Działdowa. Po dwudziestu pięciu latach „wolności” 
naszym oczom ukazał się ponownie orzeł bez korony i rozwalające się bu-
dynki, na których rosną brzozy.

Po raz kolejny proszę o pochylenie się nad godnym upamiętnieniem ty-
sięcy ofiar tego obozu.

Z poważaniem 
Marek Martynowski

Stanowisko 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 7 sierpnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem senatora Marka Martynowskiego, przesłanym w pi-

śmie o sygn. BPS/043-57-2478/14, zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę do 
20 sierpnia 2014 r. terminu odpowiedzi na oświadczenie. Prośba spowodowana jest 
przedłużeniem się konsultacji z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, niezbęd-
nych do sformułowania ostatecznego stanowiska Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Z wyrazami szacunku 
 
Małgorzata Omilanowska
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Odpowiedź 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 27 sierpnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Marka Martynowskiego 

na 57. posiedzeniu Senatu w dniu 3 lipca 2014 roku, przesłanym w piśmie o sygn. 
BPS/043-57-2478/14, w sprawie pomnika upamiętniającego ofiary niemieckiego 
obozu przejściowego w Działdowie, uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi 
wyjaśnieniami.

W świetle uzyskanych od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa informacji 
wynika, że bezpośrednio po oświadczeniu Posła Marka Martynowskiego oraz Jana 
Marii Jackowskiego złożonym w 2013 roku, w tej samej sprawie, ROPWiM wystoso-
wała pismo do Burmistrza Działdowa. W odpowiedzi władze Działdowa poinformowały 
o faktycznie złym stanie budynków oraz braku środków na ich konserwację.

ROPWiM w świetle obowiązującego prawa, nie ma formalnej możliwości wspar-
cia renowacji wymienionych wyżej obiektów. Możliwość dofinansowania tej renowacji, 
w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pojawi się dopiero 
po wpisaniu wspomnianych nieruchomości do rejestru zabytków.

W odniesieniu zaś do remontu pomnika przy ul. Grunwaldzkiej 7, ROPWiM wyra-
ziła w roku ubiegłym możliwość wsparcia renowacji, natomiast wobec braku ze strony 
władz Działdowa wiadomości o takiej potrzebie, działanie to zostało odłożone na termin 
późniejszy. W tym przypadku renowacja zostałaby oczywiście połączona z uzupełnie-
niem wizerunku orła w godle Polski o koronę. W obecnej chwili Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa nawiązała powtórny kontakt z władzami lokalnymi w sprawie tego 
upamiętnienia i będzie na bieżąco monitorować sytuację.

Z wyrazami szacunku 
 
Małgorzata Omilanowska

Odpowiedź 
SEKRETARZA RADY OCHRONY 
PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA

Warszawa, 5 sierpnia 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek!
W nawiązaniu do pisma znak: BPS/043-57-2478-ROPWM/14 z dnia 8 lipca br. 

dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora Marka Martynowskiego w sprawie 
pomnika upamiętniającego ofiary niemieckiego obozu przejściowego w Działdowie, zlo-
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kalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 7, a także przyszłości budynków poobozowych, 
uprzejmie informuję o stanowisku Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W dniu 21 sierpnia 2013 r. wystosowaliśmy pismo do Burmistrza Działdowa z proś-
bą o nadesłanie bliższych informacji na temat rzeczonego upamiętnienia i przyszłości 
budynków poobozowych. W odpowiedzi z dnia 20 września zostaliśmy poinformowa-
ni, iż co do nieruchomości to posesja przy ul. Grunwaldzkiej 5 faktycznie jest w złym 
stanie i potrzebuje znacznych nakładów finansowych, lecz Gmina Miasto Działdowo 
nie ma odpowiednich funduszy na remont i pozostaje otwarta na wszelkie propozycje 
ze strony potencjalnych inwestorów. Natomiast w gmachu przy ul. Grunwaldzkiej 7 
znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, gdzie mają siedzibę m.in. Straż Miejska 
i Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna. Chciałbym zauważyć, iż Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa działając na podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U. z 1988 r. Nr 2, poz. 2 z późniejszymi zmia-
nami), nie ma możliwości administracyjnych ani tym bardziej finansowych, pozwala-
jących jej wpłynąć na przyszłość obiektów kubaturowych związanych z martyrologią 
narodu polskiego. W tej sprawie Pan Senator winien wystąpić do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków.

Wystrój pomnika przy ul. Grunwaldzkiej 7 podyktowany jest datą jego wykonania 
tj. w 1953 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w ww. piśmie z 21 sierp-
nia wspomniała o możliwości wsparcia finansowego dla jego ewentualnego remontu 
w 2014 r., ale z przesłanego przez Miasto Działdowo materiału nie wynikało, iżby po-
mnik był w złym stanie. Tym samym mając na uwadze napięty budżet, który musimy 
przeznaczać na budowę i utrzymanie obiektów upamiętniających walkę i męczeństwo 
w kraju i za granicą, nie zdecydowaliśmy się na włączenie renowacji upamiętnienia 
na bieżący rok. Ponadto chciałbym zauważyć, że za utrzymanie miejsc pamięci odpo-
wiada samorząd lokalny, dlatego proponujemy, by w tej sprawie Pan Senator wystąpił 
osobiście do władz miejskich Działdowa.

Z wyrazami należnego poważania 
 
SEKRETARZ 
dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert
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Oświadczenie senatora Zbigniewa Meresa

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim tygodniu w mediach pojawiło się wiele publikacji na temat 

raka jelita grubego. Pisano na ten temat przede wszystkim w kontekście pro-
cedowanego obecnie w Sejmie tak zwanego pakietu onkologicznego, ja zaś 
pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na trochę inną kwestię.

W Polsce nowotwory jelita grubego zajmują drugie miejsce, jeżeli chodzi 
o częstość występowania u obu płci, a zachorowalność na ten nowotwór sys-
tematycznie wzrasta. Większość zachorowań występuje po pięćdziesiątym 
roku życia, a ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem, przy czym u męż-
czyzn jest około 1,5–2 razy wyższe niż u kobiet.

Podstawową metodą zapobiegawczą w przypadku nowotworu jelita gru-
bego jest wykonywanie badań kolonoskopowych. W Polsce są one refundo-
wane, ale niestety wciąż traktowane jako bardzo intymne, dlatego pacjenci 
niechętnie je wykonują. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, 
że od 2010 r. każda osoba w Polsce w wieku 50–69 lat może się poddać bez-
płatnej kolonoskopii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych. Do tego badania kwalifikują się również osoby w wieku 
40–49 lat, których krewni pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo) choro-
wali na raka jelita grubego. W dalszej części raportu krajowego rejestru moż-
na przeczytać, że w samej Warszawie i okolicach na zaproszenia na badanie 
odpowiada jedynie od 25% do 35% osób.

W Polsce obserwuje się najbardziej dynamiczny wzrost zachorowań na 
raka jelita grubego w porównaniu z innymi państwami europejskimi. Co wię-
cej, współczynnik umieralności na ten nowotwór jest u nas o wiele wyższy 
niż w północnych i zachodnich krajach UE. Za tę sytuację w dużej części 
odpowiada nasz styl życia – zła dieta, mało ruchu, nadużywanie alkoholu 
czy też palenie papierosów.

W związku z powyższymi informacjami zwracam się do Pana Ministra 
z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zachęca osoby po pięćdziesiątym 
roku życia do wykonywania badania profilaktycznego – kolonoskopii?

2. Ile osób do tej pory skorzystało z bezpłatnych badań kolonoskopowych 
w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych?

3. Jaki jest średni czas oczekiwania na badanie kolonoskopowe w ra-
mach badań przesiewowych w poszczególnych województwach?

4. Na jakie formy leczenia mogą liczyć pacjenci, u których już zdiagnozo-
wano raka jelita grubego?

Z poważaniem 
Zbigniew Meres
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Odpowiedź

Warszawa, 2014.07.25

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Zbigniewa Meresa, przesłane przy 

piśmie Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu, z dnia 8 lipca 2014 r. 
(znak: BPS/043-57-2479/14), w sprawie nowotworów jelita grubego, proszę o przyję-
cie następujących informacji.

W ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, realizowa-
nego na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wielolet-
niego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, 
poz. 1200, z późn. zm.) realizowane jest zadanie profilaktyczne pn. Program badań 
przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Przedmiotowy program ma na celu zwiększenie odsetka raków wykrywanych we 
wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a), zwiększenie odsetka wylecze-
nia (5-letnich przeżyć), obniżenie umieralności na raka jelita grubego oraz obniżenie 
kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wczesnych, a nie zaawan-
sowanych i dzięki „usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).

Realizowana w Polsce metoda badań przesiewowych w kierunku raka jelita gru-
bego to wykonywanie kolonoskopii przesiewowych w 2 systemach: oportunistycznym 
(badanie wykonywane raz na 10 lat), skierowanym do osób bez objawów klinicznych 
sugerujących istnienie raka jelita grubego (osoby w wieku 50–65 lat, niezależnie od 
wywiadu rodzinnego, osoby w wieku 25–65 lat, z uwarunkowaniami genetycznymi) 
oraz w systemie zapraszania (raz na całe życie), skierowanym do osób bez objawów 
klinicznych sugerujących raka jelita grubego w wieku 55–64 lat oraz osób z objawami 
choroby, jeśli otrzymały na nie zaproszenie.

Przedmiotem finansowania przez Ministerstwo Zdrowia jest organizacja i realizacja 
programu badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego w ośrodkach wyło-
nionych w procedurze konkursowej, co obejmuje organizację systemu zaproszeń osób 
na badania, wykonanie badań kolonoskopowych diagnostycznych wraz z usunięciem 
polipów o średnicy do 10 mm oraz wykonanie badań histologicznych wykrytych raków 
jelita grubego oraz usuniętych polipów.

W całym czasie trwania programu prowadzone jest ustawiczne monitorowanie za-
dania. Wszystkie dane spływają do bazy danych w ośrodku koordynującym (Centrum 
Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie), gdzie są weryfikowane 
i poddawane kontroli jakości.

Od początku realizacji Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywa-
nia raka jelita grubego, jako zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowo-
tworowych, tj. od 2006 do 2013 r. przebadanych zostało łącznie 286 237 osób.

W ramach programu nie są prowadzone listy oczekujących na wykonanie badania, 
w związku z czym nie jest możliwe dokładne podanie średniego czasu oczekiwania na 
przesiewowe badanie kolonoskopowe.

Dzięki realizacji programu Polska, która miała najgorsze wyniki leczenia raka je-
lita grubego w Europie, mierzone odsetkiem 5-letnich przeżyć, znacząco poprawiła 
wskaźniki przeżyć. Według dużych, europejskich badań epidemiologicznych opubli-
kowanych w 2003 r. (EUROCARE 3) odsetek 5-letnich przeżyć w Polsce wynosił około 
26%, podczas gdy średnia europejska w tym czasie wynosiła około 49%. Najnowsze 
dostępne dane epidemiologiczne opublikowane w 2007 r. (EUROCARE 4) wskazują, że 
odsetek 5-letnich przeżyć w raku jelita grubego w Polsce wzrósł do 46%. Taki wzrost 
wskaźnika należy do najwyższych w Europie, jednakże te wyniki nadal są poprawiane 
i w dalszym ciągu kontynuowana jest realizacja programu.
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Odnosząc się do kwestii form leczenia, na jakie mogą liczyć pacjenci, u których 
już zdiagnozowano raka jelita grubego, informuję, że osoba, która poddała się prze-
siewowej kolonoskopii i u której rozpoznano raka jelita grubego – staje się pacjentem, 
którego dalsze leczenie przebiega zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i fi-
nansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Leczenie, w zależności 
od lokalizacji guza i jego stopnia zaawansowania, może podlegać następującym pro-
cedurom:

– leczeniu chirurgicznemu z lub bez ewentualnego leczenia uzupełniającego (che-
mioterapeutycznego);

– radioterapii przedoperacyjnej i leczeniu chirurgicznemu u części chorych z rakiem 
odbytnicy;

– chemioterapii paliatywnej u chorych, niekwalifikujących się do leczenia rady-
kalnego;

– leczeniu endoskopowemu w części przypadków raka w polipie jelita grubego.
Mając powyższe na uwadze, wyrażam przekonanie, że przedstawione informacje 

zostaną uznane przez Pana Senatora Zbigniewa Meresa za wyczerpujące.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Cezary Rzemek
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

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

Szanowna Pani Premier!
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej opłatę skarbową pobiera się za 

wydanie pozwolenia na budowę. Obecnie obowiązujące przepisy wskazu-
ją, że opłatę skarbową pobiera się przed dokonaniem czynności urzędowej, 
z którą ta opłata jest związana. W tej sytuacji powstaje wątpliwość, czy 
jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę zostanie rozpatrzony ne-
gatywnie, to opłata przepada, czy też powinna zostać zwrócona, skoro nie 
wydano pozwolenia na budowę.

Obecnie stanowiska poszczególnych organów administracji architekto-
niczno-budowlanej w tej sprawie są różne. Niektóre pobierają opłatę dopiero 
po wydaniu pozwolenia na budowę.

Z wyrazami szacunku 
Rafał Muchacki

Odpowiedź

Warszawa, 28 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 8 lipca 2014 r. (znak: BPS/043-57-2480/14), do-

tyczące oświadczenia złożonego przez senatora Rafała Muchackiego podczas 57. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 r. w sprawie opłaty skarbowej od wydania 
pozwolenia na budowę oraz od decyzji odmawiającej jego wydania, uprzejmie infor-
muję, co następuje.

Z informacji uzyskanych od gospodarza legislacyjnego ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282, ze zm., zwanej dalej: „uos”), 
którym jest Minister Finansów, wynika, że stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c uos, 
opłacie skarbowej podlega, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji pub-
licznej, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Szczegółowy katalog podlegających 
opłacie skarbowej zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz stawki opłaty należnej od ich 
wydania zostały określone w Części III załącznika do uos. Stawki opłaty skarbowej, 
należnej od wydawanych na podstawie przepisów Prawa budowlanego pozwoleń na 
budowę, zostały określone w przepisie ust. 9 pkt 2 Części III załącznika do uos.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 3 uos obo-
wiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia powstaje z chwilą złożenia 
wniosku o jego wydanie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 uos, jeśli mimo zapłacenia opłaty skarbowej pozwole-
nia nie wydano, opłata od jego wydania podlega zwrotowi. Oznacza to, że niewydanie 
pozwolenia, niezależnie od tego, czy stwierdzone w drodze decyzji odmawiającej jego 
wydania, czy umarzającej postępowanie, uzasadnia dokonanie zwrotu opłaty skarbo-
wej. Zwrot dokonywany jest na wniosek podatnika. Organem podatkowym właściwym 
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w sprawie opłaty skarbowej od pozwolenia – w tym w sprawie jej zwrotu – jest wójt 
(burmistrz, prezydent miasta), właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, 
który wydał pozwolenie (miał je wydać).

Należy jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach, gdy odmowa wydania 
pozwolenia ma formę decyzji administracyjnej wydawanej na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 267, ze zm., zwanej dalej: „Kpa”), zgodnie z przepisem ust. 53 w Czę-
ści I załącznika do uos podlega ona opłacie skarbowej w wysokości 10 PLN. Zgodnie 
bowiem z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a uos opłacie skarbowej podlega, w sprawach indy-
widualnych z zakresu administracji publicznej, dokonanie czynności urzędowej na 
podstawie zgłoszenia lub wniosku. W przepisie ust. 53 w Części I załącznika do uos 
określono natomiast stawkę opłaty skarbowej, w wysokości 10 PLN, od decyzji innej 
niż wymieniona w załączniku do uos, do której mają zastosowanie przepisy Kpa.

Skoro więc odmowa wydania pozwolenia na budowę następuje w formie decyzji, 
do której zastosowanie mają przepisy Kpa, to powstaje obowiązek zapłaty opłaty skar-
bowej w wysokości 10 PLN.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Janusz Żbik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, 
do ministra finansów Mateusza Szczurka 

oraz do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej: ustawa 

o pieczy) ustala zasadę, zgodnie z którą za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
odpłatność ponoszą rodzice lub inna osoba dysponująca majątkiem dziecka. 
W praktyce często zdarza się tak, że długi z tego tytułu obciążają rodziców 
zamieszkujących za granicą, ale w państwach należących do Unii Europej-
skiej. W takiej sytuacji dostępne obecnie środki legislacyjne nie pozwalają na 
zlecenie egzekucji tych długów organom egzekucyjnym państw zamieszkania 
dłużników. Prowadzi to do tego, że rodzice zamieszkujący za granicą i żyjący 
na względnie przyzwoitym poziomie nie ponoszą żadnych kosztów utrzyma-
nia swoich dzieci w Polsce. Jednocześnie nie mają żadnej motywacji – poza 
oczywistą, czyli ludzkim przywiązaniem do własnych dzieci, choć fakt odda-
nia ich dzieci do pieczy zastępczej zazwyczaj świadczy o trwałej utracie tej 
motywacji – aby powrócić do Polski i poddać się egzekucji administracyjnej.

Finansowanie pieczy zastępczej spoczywa na samorządach, a tym sa-
mym na wszystkich podatnikach. Jednocześnie charakter zobowiązań z po-
wyższego tytułu nie pozwala na stosowanie wobec nich europejskich przepi-
sów o egzekucji długów czy to cywilnych, czy to podatkowych. 

W związku z tym proszę o informację, czy rząd przewiduje podjęcie dzia-
łań mających na celu stworzenie regulacji prawnych, najlepiej ogólnoeuropej-
skich, umożliwiających egzekucję długów ze wspomnianego tytułu od rodzi-
ców zamieszkujących za granicą i tam posiadających majątek. Czy w ocenie 
ministerstw dopuszczalne byłoby wskazanie w polskim ustawodawstwie, 
iż egzekucja tych należności następuje w drodze cywilnoprawnej, a tym sa-
mym zastosowanie mogłyby tu znaleźć obowiązujące przepisy dotyczące pa-
neuropejskiej egzekucji długów cywilnych?

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki

Odpowiedź 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 31.07.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 8 lipca 2014 r., znak: BPS/043-57-2481-MPPS/14, 

dotyczące oświadczenia senatorskiego Rafała Muchackiego – tekst oświadczenia zło-
żonego podczas 57. posiedzenia Senatu RP w sprawie systemu pieczy zastępczej, 
uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.), za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:
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1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 
– w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, ro-
dzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym 
domu dziecka,

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeu-
tycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umiesz-
czenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Kwestię trybu egzekucji należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci 
w pieczy zastępczej nie regulują obowiązujące przepisy ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. Na podstawie art. 2 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1015, z późn. 
zm.), należy stwierdzić, że egzekucja opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, będzie prowadzona w trybie przepi-
sów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jednocześnie informuję, że w dniu 25 lipca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmia-
nie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych 
ustaw, która usuwa wszelkie wątpliwości co do trybu egzekucji należności z tytułu 
nieponoszenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, wskazując wprost, iż należności te podlegają egzekucji 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ze względu na to, że omawiane należności mają charakter typowo administracyj-
noprawny (opłata jest ustalana przez starostę w drodze decyzji administracyjnej) oraz 
mając na uwadze polski system prawa, wprowadzenie zasady egzekucji tych należno-
ści w trybie egzekucji sądowej nie wydaje się możliwe.

Ponadto informuję, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie jest właściwe do 
interpretowania zarówno przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji, jak i treści umów międzynarodowych.

Z poważaniem 
 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu

Stanowisko 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 4.09.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym przy piśmie z dnia 8 lipca 2014 r. znak: BPS/043-57-2481- 

-MF/14 oświadczeniem złożonym przez Senatora RP Pana Rafała Muchackiego podczas 
57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 r. dotyczącym egzekucji długu od rodzi-
ców zamieszkujących za granicą z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 
o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – uprzejmie 
proszę o prolongatę terminu zajęcia stanowiska przez Ministra Finansów w ww. sprawie.
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Kwestie dotyczące rozważenia podjęcia działań legislacyjnych, zwłaszcza w pra-
wie ogólnoeuropejskim, mających na celu stworzenie nowych regulacji prawnych, 
umożliwiających egzekucję długów od rodziców zamieszkujących w innych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
wymagają bowiem zebrania wielu opinii.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Finansów przekaże swoje stanowi-
sko w możliwie najkrótszym czasie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk

Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 29 września 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z przekazanym przy piśmie z dnia 8 lipca 2014 r. nr BPS/043-57- 
-2481/MF/14 oświadczeniem złożonym przez senatora Rafała Muchackiego na 
57. posiedzeniu Senatu w dniu 3 lipca 2014 r. w sprawie dochodzenia opłat za po-
byt dziecka w pieczy zastępczej od zobowiązanych zamieszkałych w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z art. 194 ust. 7b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) należności z tytułu 
nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej podlegają egzekucji w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W kwestii przymusowego 
dochodzenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od zobowiązanych zamieszka-
łych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej przepisy ustawy z dnia 11 paź-
dziernika 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych 
i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289) nie mają zastosowania. Ustawa ta 
zastąpiła dotychczasowe regulacje prawne zawarte w rozdziale 7 dziale I ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1015, z późn. zm.). Możliwe jest występowanie o dochodzenie (egzekucję) do pań-
stwa członkowskiego lub państwa trzeciego w odniesieniu do należności pieniężnych 
wymienionych w art. 2 tej ustawy, m.in. w zakresie podatków i ceł. Opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej nie mieszczą się w katalogu należności pieniężnych, do 
których przepisy ustawy o wzajemnej pomocy (...) mają zastosowanie.

Z uwagi na fakt, iż poruszona w oświadczeniu kwestia rozważenia podjęcia dzia-
łań legislacyjnych w sprawie dochodzenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
od zobowiązanych zamieszkałych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 
pozostaje we właściwości resortu pracy, wystąpiono w tym zakresie z zapytaniem do 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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Z uzyskanych informacji wynika, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
obecnie nie są prowadzone prace w zakresie regulacji prawnych umożliwiających eg-
zekwowanie opłat za pobyt w pieczy zastępczej od rodziców zamieszkałych w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jacek Kapica

Stanowisko 
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 17 lipca 2014 r.

Pan 
Marek Biernacki 
Minister Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,
uprzejmie informuję, że do Ministra Spraw Zagranicznych zostało skierowa-

ne oświadczenie Pana Senatora Rafała Muchackiego (pismo nr BPS/043-57-2481- 
-MSZ/14 z dnia 8 lipca br.) złożone podczas 57. posiedzenia Senatu RP. Ze względu 
na problemy w nim poruszone, właściwym do udzielenia odpowiedzi jest Minister 
Sprawiedliwości. W związku z powyższym, w załączeniu przekazuję ww. oświadczenie 
i proszę o udzielenie odpowiedzi.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Bogusław Winid

Odpowiedź 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 18 sierpnia 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez pana senatora Rafała Muchackiego 

podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 r., dotyczące transgraniczne-
go dochodzenia zobowiązań alimentacyjnych, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
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Kwestie dotyczące transgranicznego dochodzenia zobowiązań alimentacyjnych re-
guluje rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie 
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy 
w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE.L.2009.7.1), które weszło w życie 
30 stycznia 2009 r. (dalej: rozporządzenie nr 4/2009 lub rozporządzenie).

Zgodnie z motywem 11. ww. rozporządzenia, jak również z treścią art. 1 zakres jego 
stosowania obejmuje wszystkie zobowiązania alimentacyjne wynikające ze stosunków 
rodzinnych, pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa, tak aby zapewnić równe 
traktowanie wszystkich wierzycieli alimentacyjnych. Dla celów rozporządzenia poję-
cie „zobowiązania alimentacyjne” powinno być interpretowane w sposób niezależny, 
zgodnie z zasadami autonomii prawa unijnego.

Natomiast w myśl motywu 14. rozporządzenia termin „wierzyciel” obejmuje, na 
użytek wniosku o uznanie i o wykonanie orzeczenia w zakresie zobowiązań alimen-
tacyjnych, instytucje publiczne, które mają prawo działać w zastępstwie i w imieniu 
osoby, której należą się alimenty, lub występować o zwrot świadczeń wypłaconych 
wierzycielowi z tytułu zobowiązań alimentacyjnych.

Jurysdykcję do rozpoznawania spraw dotyczących zobowiązań alimentacyjnych 
ma sąd zwykłego miejsca pobytu pozwanego lub wierzyciela lub sąd, który zgodnie 
ze swoim prawem jest właściwy do prowadzenia postępowania dotyczącego statusu 
osoby (na przykład postępowania rozwodowego) albo dotyczącego odpowiedzialno-
ści rodzicielskiej w przypadku, gdy sprawa dotycząca zobowiązań alimentacyjnych 
jest związana z tym postępowaniem (pod warunkiem, że ta jurysdykcja nie wynika 
wyłącznie z obywatelstwa stron). Dopuszczalna jest jurysdykcja umowna, o ile spór 
nie dotyczy zobowiązań alimentacyjnych wobec dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli 
żadna z wyżej wskazanych okoliczności nie wchodzi w rachubę, sprawa alimenta-
cyjna może być rozpoznawana przed sądami państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej (UE), którego obywatelami są obie strony. W wyjątkowych przypadkach, 
jeżeli postępowanie nie może toczyć się w państwie trzecim, z którym dany spór 
ma ścisły związek, wniosek może zostać złożony w państwie członkowskim, które 
ma z daną sprawą wystarczająco silny związek. Jeśli postępowanie dotyczące tych 
samych stron i tych samych spraw toczy się przed kilkoma sądami państw człon-
kowskich, jurysdykcję sprawuje sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo. 
Rozporządzenie wiąże niemalże wszystkie państwa członkowskie UE, z wyjątkiem 
Danii, która nie uczestniczyła w jego przejęciu; nie jest więc nim związana i nie 
stosuje go.

W rozdziale IV rozporządzenia uregulowane są kwestie dotyczące uznawania, wy-
konalności i wykonywania orzeczeń. Warto w tym miejscu wskazać, że dla potrzeb 
stosowania tego aktu prawa europejskiego za orzeczenie uznaje się rozstrzygnięcie 
wydane w sprawie dotyczącej zobowiązań alimentacyjnych przez sąd państwa człon-
kowskiego, niezależnie od nazwy takiego orzeczenia (wyrok, nakaz, postanowienie czy 
nakaz egzekucyjny).

Rozporządzenie różnicuje kwestie uznawania, wykonalności i wykonywania orze-
czeń w zależności od tego, czy chodzi o rozstrzygnięcie wydane przez sąd państwa 
członkowskiego, które jest stroną Protokołu haskiego z 2007 r. (dalej: Protokół), czy 
też nie (art. 16 rozporządzenia nr 4/2009).

Jeśli chodzi o państwa członkowskie będące stronami Protokołu, to przewidziano 
daleko idące uproszczenia w tym zakresie. Art. 17 rozporządzenia nr 4/2009 znosi 
exequatur, co oznacza, że orzeczenie alimentacyjne wydane w jednym Państwie jest 
uznawane w innym Państwie Członkowskim bez konieczności przeprowadzania spe-
cjalnego postępowania i bez możliwości sprzeciwiania się jego uznaniu. Zniesienie 
procedury exequatur wiąże się ze wzajemnym i bezwarunkowym zaufaniem państw 
członkowskich do systemów prawnych innych państw, w szczególności w zakresie 
gwarancji procesowych oraz prawa do obrony pozwanego (T. Darkowski, Zniesienie 
sądowego stwierdzenia wykonalności sądowych orzeczeń zagranicznych we wspól-
nym obszarze sądowym – porównanie istniejących instrumentów (w:) Współpraca są-
dowa w sprawach cywilnych i karnych, red. W. Czapliński, A. Wróbel, Warszawa 
2007, s. 4).
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Orzeczenie wydane w państwie członkowskim będącym stroną Protokołu i wyko-
nalne w tym państwie jest wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby 
stwierdzenia wykonalności w tym państwie.

Jeśli orzeczenie wydano w państwie członkowskim niebędącym stroną Protoko-
łu, w określonych okolicznościach możliwa jest odmowa jego uznania i stwierdzenia 
jego wykonalności. Orzeczenie takie może zostać wykonane w innym państwie człon-
kowskim, o ile jest wykonalne w państwie członkowskim wydania, i pod warunkiem 
stwierdzenia wykonalności orzeczenia w państwie członkowskim wykonania (art. 23 
i następne rozporządzenia nr 4/2009).

Zarówno postępowanie egzekucyjne dotyczące orzeczeń alimentacyjnych, jak 
i inne ich wykonanie reguluje prawo państwa członkowskiego wykonania (art. 41 roz-
porządzenia).

W art. 20 rozporządzenia nr 4/2009 wskazano, jakie dokumenty należy przedło-
żyć, aby móc skutecznie domagać się wykonania orzeczenia alimentacyjnego. Należą 
do nich m.in. odpis orzeczenia spełniający wymogi niezbędne do stwierdzenia jego 
autentyczności czy też wyciąg z orzeczenia sporządzony przez sąd pochodzenia na 
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr I do rozporządzenia.

Strony, które biorą udział w sporze będącym przedmiotem rozporządzenia muszą 
mieć zapewniony skuteczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości w innym państwie 
członkowskim, w tym do postępowania egzekucyjnego i postępowania odwoławczego 
na warunkach określonych w rozdziale V rozporządzenia (art. 44).

Rozporządzenie nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia pomo-
cy prawnej, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków (art. 44 rozporządze-
nia). Określa ono również zakres takiej pomocy, w tym zasady udzielenia pomocy 
bezpłatnej (art. 45–47 rozporządzenia).

Istotnym rozwiązaniem, które ma podnieść efektywność stosowania przepisów 
rozporządzenia nr 4/2009, w szczególności w zakresie odzyskiwania należności ali-
mentacyjnych za granicą jest system współpracy wyznaczonych organów centralnych, 
które wskazują poszczególne państwa członkowskie uczestniczące w stosowaniu roz-
porządzenia. Organy takie m.in. przyjmują i przekazują do realizacji wnioski w przed-
miocie odzyskania należności alimentacyjnych, przyznają pomoc prawną, a także 
udzielają pomocy w ustaleniu miejsca pobytu dłużnika (rozdział VII rozporządzenia).

Konkludując, należy stwierdzić, że problematyka transgranicznego dochodzenia 
roszczeń z tytułu alimentów jest już uregulowana na poziomie europejskim przepi-
sami, które w porządku krajowym wywołują skutek bezpośredni. Niezależnie od tego 
ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilne-
go (Dz. U. Nr 129, poz. 735) wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego art. 
115310 – 115312 w celu uzupełnienia regulacji zawartych w rozporządzeniu nr 4/2009 
w zakresie dotyczącym wykonywania w Polsce orzeczeń pochodzących z państw człon-
kowskich będących stronami Protokołu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Węgrzyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 351 ust. 2 ustawy o radcach prawnych przez rok od daty 

zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji rad-
cowskiej aplikant radcowski może zastępować radcę prawnego w zakresie, 
o którym mowa w ust. 1.

Powyższa możliwość powstała na skutek ubiegłorocznej nowelizacji. 
Wydawało się wówczas, że taki okres jest wystarczający, aby aplikanci rad-
cowscy oczekujący na wpis na listę radców prawnych nie tracili możliwości 
zastępowania radcy prawnego, w szczególności przed sądami. Tegoroczne 
wyniki egzaminu radcowskiego każą jednak po raz kolejny zastanowić się, 
co mają zrobić aplikanci radcowscy, którym nie udało się zdać egzaminu 
i którzy czekają na kolejną szansę jego zdania lub na rozpatrzenie swoich 
odwołań.

Już od ponad dekady polscy politycy obiecują młodym prawnikom sze-
roki dostęp do zawodów prawniczych. W ślad za tym bardzo wzrosła licz-
ba aplikantów radcowskich, na czym wymiernie wzbogacił się samorząd 
zawodowy. Wysokość opłat za aplikację była uzasadniana szczególną ja-
kością kształcenia. Jak wynika jednak z docierających do mnie informacji 
od byłych aplikantów, oraz co potwierdzają wyniki tegorocznego egzaminu 
radcowskiego, szkolenie zawodowe w ramach aplikacji było nieszczególnie 
przydatne, skoro egzamin zdała zaledwie czwarta część aplikantów (co zda-
rzyło się w kilku komisjach egzaminacyjnych) albo mniej niż połowa (w więk-
szości komisji). Inne rozwiązanie przedstawionej zagadki może być takie, 
że komisje dokonują bardzo subiektywnych ocen pomimo tożsamych zadań 
egzaminacyjnych na terenie całego kraju.

Zapewne większość aplikantów, którzy nie zdali tegorocznego egzami-
nu, odwołała się od uchwały komisji pierwszego stopnia. Z informacji, które 
otrzymują wspomniani aplikanci, wynika, że ich odwołania będą rozpatry-
wane do przyszłego roku. Potem pozostaje jeszcze skarga do sądu admini-
stracyjnego. Analiza orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie i Naczelnego Sądu Administracyjnego w tych sprawach po-
kazuje, że wielu aplikantom udaje się przekonać sąd do słuszności swoich 
racji. Sądy po raz kolejny wskazują na nieprawidłową ocenę egzaminu przez 
komisje obu stopni. Niestety, procedura sądowo-administracyjna trwa niemi-
łosiernie długo, co dodatkowo pogarsza sytuację aplikantów.

W opisanej sytuacji aplikanci mają prawo poczuć się oszukani, bo mimo 
zdania egzaminu wstępnego na aplikację, wyłożenia ogromnych kwot na 
„kształcenie” i zdania wszystkich kolokwiów przewidzianych programem 
aplikacji tracą możliwość występowania przed sądami z upoważnienia rad-
cy prawnego zanim uzyskają szansę na samodzielne występowanie przed 
sądami.

Prawo do zastępowania radcy prawnego aplikant uzyskuje po sze-
ściu miesiącach aplikacji. Ustawodawca uznał, że jest to wystarczający 
okres, dający gwarancję, że aplikant spełnia minimum standardów zawo-
dowych. Tym bardziej więc osoba, która ukończyła trzy (lub cztery) lata 
aplikacji, statystycznie wielokrotnie występowała przed sądami i ukoń-
czyła wszystkie szkolenia przewidziane programem studiów, posiada 
kwalifikacje, aby zastępować radcę prawnego. Pozostawmy zatem do 
swobodnej decyzji konkretnego radcy prawnego, czy ufa danemu apli-
kantowi na tyle, aby powierzyć mu zastępstwo przed sądem. Uważam, 
że zasadne jest wydłużenie okresu wskazanego w art. 351

 ust. 2 ustawy 
o radcach prawnych do co najmniej dwóch lat, a najlepiej, żeby był to 
okres jeszcze dłuższy.

Uzasadnieniem wydłużenia wspomnianego okresu niech będzie to, że 
klient radcy prawnego nadal będzie zabezpieczony jego polisą na wypadek 
popełnienia przez aplikanta uchybienia. Ponadto wspomniani aplikanci mają 
zazwyczaj wyższe kwalifikacje niż ich koledzy i koleżanki, którzy dopiero 
zaczynają aplikację lub są w jej toku.
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W związku z powyższym proszę o informację, czy zostanie wniesiony 
projekt nowelizacji ustawy o radcach prawnych mający na celu pilne wydłu-
żenie okresu, o którym mowa powyżej.

Łączę wyrazy szacunku, 
z poważaniem 
Rafał Muchacki

Odpowiedź

Warszawa, 4 sierpnia 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 8 lipca 2014 r., znak: BPS/043- 

-57-2482/14, oświadczenie senatora Rafała Muchackiego w sprawie wydłużenia okre-
su, w którym aplikant radcowski może zastępować radcę prawnego przed sądami, 
organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, 
z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Kon-
stytucyjnego i Trybunału Stanu, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 351 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 
poz. 637), zwanej dalej „ustawą”, przez okres roku od daty zakończenia aplikacji wska-
zanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej, aplikant radcowski może za-
stępować radcę prawnego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu, tj. przed 
sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi insty-
tucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybu-
nału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.

Należy wskazać, że przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), 
tj. przed 23 sierpnia 2013 r., sytuacja osób, które ukończyły aplikację radcowską, 
a nie przystąpiły jeszcze do egzaminu radcowskiego, była przedmiotem wystąpień sa-
morządu zawodowego radców prawnych, w których wskazywano na problem braku 
odpowiednich regulacji ustawowych w tym zakresie.

Zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami, osoba, która ukończyła apli-
kację radcowską i uzyskała zaświadczenie o jej odbyciu, traciła status aplikanta rad-
cowskiego. Osoba taka nie mogła zastępować radcy prawnego na podstawie art. 351 
ust. 1 i 2 ustawy, jak również sporządzać i podpisywać pism procesowych w oparciu 
o przepis art. 351 ust. 4 ustawy. Obowiązujące wówczas przepisy nie zawierały regula-
cji w zakresie korzystania z uprawnień przysługujących aplikantom (m.in. pozostawa-
nie pod nadzorem patrona, wykonywanie czynności zastępstwa procesowego, a tak-
że podleganie samorządowemu sądownictwu dyscyplinarnemu) przez osoby, które 
ukończyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o odbyciu tej aplikacji, a nie 
przystąpiły jeszcze do egzaminu radcowskiego lub go nie zdały.

Powyższą kwestię rozwiązała ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw 
regulujących wykonywanie niektórych zawodów, która znowelizowała treść art. 351 
ustawy poprzez wyznaczenie ram czasowych dla posiadania przez osobę, która odbyła 
aplikację radcowską, statusu aplikanta radcowskiego. Zmiana ta zniosła barierę dla 
aplikantów w zakresie świadczenia pomocy prawnej, ponieważ brak jasnych prze-
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pisów w zakresie statusu aplikanta po zdanym egzaminie radcowskim powodował 
problemy chociażby w postępowaniu sądowym. Dla przykładu wskazać można wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. II AKzw 959/10. 
W uzasadnieniu tego orzeczenia odnoszącego się wprawdzie do aplikacji adwokackiej, 
ale dotyczącego analogicznych przepisów jak zawarte w ustawie, sąd argumentował, 
że: „Skoro bowiem po ukończeniu aplikacji osoba, która ją odbyła otrzymuje zaświad-
czenie o odbyciu aplikacji adwokackiej (art. 76 ust. 2 ustawy) i nabywa uprawnienie 
do przystąpienia do egzaminu zawodowego to równocześnie przestaje być aplikantem 
i nie ma potrzeby skreślania jej z listy aplikantów (bezprzedmiotowość uchwały)”.

Obecnie zawarte w ustawie regulacje jednoznacznie wskazują, do którego momen-
tu aplikant może zastępować przed sądem swojego patrona, jak również, w jakim 
przypadku rada może skreślić aplikanta z listy. Ustawodawca określił, że status apli-
kanta ustaje z upływem roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadcze-
niu o odbyciu aplikacji radcowskiej.

Należy wskazać, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wyko-
nywanie niektórych zawodów pierwotnie ograniczał ten okres do 6 miesięcy od otrzy-
mania zaświadczenia o odbyciu aplikacji, jednakże w toku parlamentarnych prac nad 
projektem, czas ten został wydłużony do roku. Powyższą zmianę pozytywnie zaopinio-
wał również samorząd zawodowy radców prawnych.

Taki okres – w ocenie ustawodawcy – wydawał się być zatem wystarczający na 
przystąpienie do egzaminu radcowskiego oraz na zakończenie procedury wpisu na 
listę radców prawnych. Z drugiej strony, wprowadzenie ograniczenia czasowego miało 
na celu zapobieżenie sytuacjom nadmiernego wykorzystywania uprawnień przysłu-
gujących aplikantom przez osoby, które ukończyły aplikację radcowską, a nie przy-
stąpiły jeszcze do egzaminu radcowskiego lub go nie zdały. Należy bowiem zauważyć, 
że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, do świadczenia pomocy prawnej uprawniony jest 
radca prawny, zaś kompetencja aplikanta radcowskiego w tym zakresie ma wyłącznie 
charakter subsydiarny i temporalny (art. 351 ust. 1 i 2).

Jednocześnie należy podkreślić, że prawo aplikanta radcowskiego do zastępo-
wania radcy prawnego przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, 
samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, nie jest 
automatyczne i może zostać zrealizowane wyłącznie z wyraźnego upoważnienia radcy 
prawnego. Zatem możliwe jest do zrealizowania tylko wtedy, gdy radca prawny uzna, 
że upoważnienie takie nie naruszy interesu klienta, gdyż w jego ocenie aplikant daje 
gwarancję reprezentowania klienta na właściwym poziomie. Nie można zatem zgo-
dzić się z tezą zawartą w oświadczeniu, zgodnie z którą „osoba, która ukończyła trzy 
lata aplikacji (...), statystycznie wielokrotnie występowała przed sądami i ukończyła 
wszystkie szkolenia przewidziane programem studiów, posiada kwalifikacje, aby za-
stępować radcę prawnego”, ponieważ każdorazowo decyzję w tym zakresie podejmuje 
patron aplikanta. W szczególności takiej gwarancji (co do posiadanych kwalifikacji) 
nie można mieć w przypadku osoby, która uzyskała z egzaminu radcowskiego nega-
tywny wynik.

Odnosząc się z kolei do zawartych w oświadczeniu twierdzeń dotyczących wyni-
ków egzaminu radcowskiego, w pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z tre-
ścią art. 364 ust. 1 ustawy egzamin radcowski polega na sprawdzeniu przygotowania 
prawniczego osoby przystępującej do tego egzaminu do samodzielnego i należytego 
wykonywania zawodu radcy prawnego. Egzamin jest ostatnim sprawdzianem umiejęt-
ności dla osoby pretendującej do wykonywania tego zawodu. Zawód radcy prawnego 
stanowi zawód zaufania publicznego, a przez to w postępowaniu dotyczącym ustalenia 
wyniku egzaminu radcowskiego obowiązkiem organów władzy publicznej jest ochrona 
interesu publicznego, który należy rozumieć jako zapewnienie możliwości wykonywa-
nia zawodu zaufania publicznego przez osoby należycie do tego przygotowane (por. 
wyrok NSA z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. II GSK 1835/12).

Zgodnie z art. 365 ust. 2 ustawy, oceny rozwiązania każdego z zadań egzamina-
cyjnych dokonują niezależnie od siebie dwaj egzaminatorzy z dziedzin prawa, których 
dotyczy praca pisemna, jeden wskazany przez Ministra Sprawiedliwości, drugi – przez 
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Krajową Radę Radców Prawnych. Ostateczną ocenę każdego z zadań pisemnych eg-
zaminu radcowskiego stanowi średnia ocen cząstkowych przyznanych przez każdego 
z egzaminatorów (art. 365 ust. 4 ustawy).

Odnosząc powyższe do stwierdzenia zawartego w oświadczeniu, „że komisje do-
konują bardzo subiektywnych ocen pomimo tożsamych zadań egzaminacyjnych na 
terenie całego kraju” trzeba wskazać, że egzaminatorzy posiadają autonomię w zakre-
sie oceny prac egzaminacyjnych, co nie oznacza jednak dowolności tych ocen. W au-
tonomiczne i niezależne ocenianie prac egzaminacyjnych wpisane są w sposób natu-
ralny pewne różnice w ocenie poszczególnych elementów zadań, a nawet rozbieżności 
w ocenach cząstkowych przyznawanych przez egzaminatorów. Właśnie tę okoliczność 
miał na uwadze ustawodawca ustanawiając mechanizm ustalania oceny ostatecznej, 
którą stanowi średnia ocen cząstkowych przyznanych przez egzaminatorów. Taki spo-
sób ustalania oceny ostatecznej stanowi element jej obiektywizacji.

Z tych także przyczyn ustawodawca wprowadził zasadę, że w przeciwieństwie do 
pytań testowych, które mają charakter zamknięty, zadania egzaminacyjne – o cha-
rakterze otwartym – nie posiadają jednego klucza prawidłowych rozwiązań, ale „opisy 
istotnych zagadnień”. Ustalenie prostego wzorca oceny rozwiązania zadań byłoby bo-
wiem nieuprawnione i bezcelowe z uwagi na możliwość różnego, aczkolwiek prawidło-
wego rozwiązania tych samych zadań. Dlatego też ustawodawca wprowadził jedynie 
kryteria oceny prac pisemnych. Określone w art. 365 ust. 2 ustawy, kryteria ocen 
muszą być spełnione łącznie, bo tylko wtedy uprawniona jest ocena, że zdający jest 
przygotowany do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy prawnego 
(por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012 r., sygn. VI SA/Wa 225/12).

Wymaga podkreślenia, że ustawa nie przewiduje związania członków komisji egza-
minacyjnych opisem istotnych zagadnień. Opisy te, opracowane przez zespół przygo-
towujący zadania egzaminacyjne, są wyłącznie instrumentem o charakterze pomoc-
niczym. Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych 
kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie (por. uzasadnienie wyroku 
NSA z dnia 11 kwietnia 2013 r., sygn. II GSK 108/12).

Mimo wprowadzenia tych wszystkich mechanizmów nie jest jednak możliwe unik-
nięcie różnic w ocenach wystawianych przez poszczególnych egzaminatorów. Usta-
wodawca wprowadził stopniowanie ocen, co nakłada na egzaminatorów i komisje eg-
zaminacyjne obowiązek zbadania i rozważenia wpływu błędów popełnionych przez 
zdających na ocenę prac w ramach ustawowej pięciostopniowej skali. Jak już wyżej 
wskazano, zadania egzaminacyjne mają charakter otwarty, przez co każda z ocenia-
nych prac egzaminacyjnych ma charakter indywidualny, z uwagi na indywidualną 
treść konkretnych prac. Okoliczność różnicowania ocen jest zatem sytuacją natural-
ną. Zapewnieniu obiektywizacji ocen ma służyć przede wszystkim dobór egzamina-
torów spośród osób, których wiedza i doświadczenie dają gwarancję rzetelnej oceny 
zadań egzaminacyjnych.

Wydają się być również nieuprawnione zawarte w oświadczeniu twierdzenia odno-
szące się do wyników tegorocznego egzaminu radcowskiego. Egzamin ten przeprowa-
dziły 52 komisje egzaminacyjne. Spośród 3526 osób, które przystąpiły do egzaminu 
radcowskiego, pozytywny wynik uzyskało 2185 zdających (tj. 62%), a wynik negatyw-
ny – 1341 osób (tj. 38%). Wymaga podkreślenia, że do egzaminu radcowskiego przy-
stępują dwie grupy zdających: osoby, które ukończyły aplikację radcowską i osoby, 
które zdobyły określone w art. 25 ust. 2 ustawy doświadczenie zawodowe.

Odnosząc powyższe do twierdzeń zawartych w oświadczeniu trzeba zaakcentować, 
że spośród 52 komisji egzaminacyjnych przeprowadzających tegoroczny egzamin rad-
cowski jedynie w dwóch komisjach egzaminacyjnych zdawalność wśród aplikantów 
oscylowała w granicach 25%, a tylko w sześciu komisjach egzaminacyjnych zdawal-
ność wśród aplikantów była niższa niż 50%.

Należy podkreślić, że zdawalność w grupie aplikantów była znacząco wyższa 
(64,3%) niż zdawalność w grupie osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu 
z innego tytułu niż aplikacja (47,4%). Powyższe wyniki przeczą postawionej w oświad-
czeniu tezie, jakoby „szkolenie zawodowe w ramach aplikacji było nieszczególnie 
przydatne”.
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Jednocześnie, stosownie do treści art. 368 ust. 1 ustawy, od uchwały o wyniku 
egzaminu radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej 
II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. Dążąc do stworzenia warunków dla ter-
minowego rozpoznania odwołań, ze względów organizacyjnych wynikających z dużej 
liczby odwołań od wyników tegorocznego egzaminu radcowskiego (ok. 800), Minister 
Sprawiedliwości powołał dodatkowe komisje egzaminacyjne II stopnia. Komisje odwo-
ławcze przystąpiły już do rozpoznawania odwołań, w związku z czym należy się spo-
dziewać, że rozpoznawanie odwołań zostanie zakończone w takim czasie, aby osoby, 
które otrzymają uchwałę komisji odwoławczej o pozytywnym wyniku egzaminu, miały 
szansę otrzymać wpis na listę radców prawnych przed upływem rocznego okresu, 
w którym przysługuje im status aplikanta.

Nie sposób wreszcie zgodzić się z przytoczonym w oświadczeniu poglądem, że: 
„Analiza orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Naczel-
nego Sądu Administracyjnego (...) pokazuje, że wielu aplikantom udaje się przekonać 
sąd do słuszności swoich racji. Sądy po raz kolejny wskazują na nieprawidłową ocenę 
egzaminu przez komisje obu stopni”. Sądy administracyjne rozpoznały dotychczas 
307 skarg od uchwał komisji egzaminacyjnych II stopnia podjętych w przedmiocie 
wyników egzaminów radcowskich, przeprowadzonych w latach 2009–2013. Prawo-
mocnie oddalono 259 skarg (84,4%), a jedynie w 13 przypadkach, co stanowi zaledwie 
4,2% rozpoznanych spraw, uchylono uchwały komisji odwoławczych. Powyższe dane 
dowodzą niezwykle wysokiej stabilności uchwał wydanych w sprawie wyników egza-
minu radcowskiego przez komisje odwoławcze, co świadczy o profesjonalizmie i rzetel-
ności postępowań dotyczących ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego.

Przedstawiając powyższe należy wskazać, że w opinii Ministra Sprawiedliwości wy-
rażony w oświadczeniu pogląd co do słuszności wydłużenia okresu, w którym aplikant 
radcowski może zastępować radcę prawnego „do co najmniej dwóch lat, a najlepiej, 
żeby był to okres dłuższy”, zwłaszcza w przypadku aplikantów radcowskich, którzy 
przystąpili do egzaminu zawodowego i go nie zdali, nie zasługuje na aprobatę. Oso-
by takie, poprzez uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu, wykazały, że nie są wy-
starczająco przygotowane do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy 
prawnego. Egzamin zawodowy negatywnie zweryfikował ich umiejętności, a tym sa-
mym osoby te nie dają gwarancji reprezentowania klientów na właściwym poziomie.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że funkcjonalność rozwiązania wprowadzone-
go w art. 351 ust. 2 ustawy będzie przedmiotem oceny, przy czym niezwykle istotna 
w tym zakresie będzie opinia samorządu radców prawnych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Węgrzyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Andrzeja Pająka, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Jana Marii Jackowskiego 

oraz Bogdana Pęka

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 
oraz do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze!
W nocy z 11 na 12 stycznia 2009 r. na oddziale intensywnej terapii Szpi-

tala Powiatowego w Żywcu zmarł dwudziestopięcioletni pacjent Marcin O. Jego 
śmierć była konsekwencją błędów lekarskich, polegających na niezaintubowa-
niu i niepodłączeniu do respiratora wymienionego pacjenta w sytuacji ciężkiego 
niedotlenienia. Ten błąd został jednoznacznie stwierdzony. W sprawie o spo-
wodowanie śmierci Marcina O. toczy się postępowanie karne przed Sądem 
Rejonowym w Żywcu z oskarżenia subsydiarnego, sygn. akt II K 409/11.

Tymczasem Okręgowy Sąd Lekarski w Bielsku-Białej orzeczeniem 
z 22 maja 2014 r. umorzył postępowanie wobec dwóch lekarzy obwinionych 
o przyczynienie się do śmierci Marcina O. Zaskakujące jest dla nas to, że bez 
oczekiwania na ostateczny finał postępowania karnego, wbrew dyspozycji 
art. 64 ust. 4 ustawy o izbach lekarskich, postępowanie dyscyplinarne zo-
stało uznane za przedawnione.

Prosimy Pana Ministra Zdrowia i Pana Prokuratora Generalnego o zainte-
resowanie się tą sprawą w ramach posiadanych kompetencji.

Zwracamy uwagę na potrzebę oceny całokształtu postępowania w tej 
sprawie. Z uzyskanych przez nas informacji wynika bowiem, że w tej spra-
wie, gdzie doszło do tragicznej śmierci młodego człowieka, nie ponieśli żad-
nych konsekwencji lekarze, którzy się do tej śmierci przyczynili, a konse-
kwencje dyscyplinarne dotyczyły średniego personelu medycznego, pielęg-
niarek, z których kilka zostało ukaranych dyscyplinarnie, co nie odpowiada 
poczuciu sprawiedliwości, bowiem to nie pielęgniarki podejmują decyzję o in-
tubacji pacjenta, ale lekarze.

Prosimy o zajęcie się tą sprawą, bo odnosimy wrażenie, że sprawa 
śmierci człowieka, do której doszło w wyniku ewidentnych błędów lekar-
skich, jest zamiatana pod dywan zarówno przez organy prokuratury (pro-
kuratura umorzyła sprawę, a rodzice zmarłego dochodzą odpowiedzialności 
w postępowaniu subsydiarnym), jak i przez organy lekarskiej odpowiedzial-
ności zawodowej.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk   Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Wojciechowski  Bogdan Pęk

Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 1.08.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 08 lipca 2014 roku o sygn. 

BPS/043-57-2483-PG/13, oświadczenie złożone przez Pana Senatora Andrzeja Pają-
ka wspólnie z innymi Senatorami podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 03 lip-
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ca 2014 roku, dotyczące postępowania Prokuratury Rejonowej w Żywcu o sygn. 
1 Ds. 323/11 (poprzednie sygn. 1 Ds. 28/09/S, 1 Ds. 780/10/S i 1 Ds. 1147/10/S) 
w sprawie narażenia w dniach 11/12 stycznia 2009 roku w Szpitalu Powiatowym 
w Żywcu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia Marcina O. skutkującego 
zgonem – tj. o przestępstwo z art. 160 §2 k.k. i art. 155 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. oraz 
w nawiązaniu do udzielonych już w tej sprawie odpowiedzi na uprzednie oświadczenia 
senatorów złożone podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu 03 sierpnia 2012 roku 
(dot. pisma z dnia 07 sierpnia 2012 roku o sygn. BSP/43-17-680/12) oraz 27. posie-
dzenia Senatu RP (dot. pisma z dnia 26 lutego 2013 roku o sygn. BPS/043-27-1110-
-PG/13), uprzejmie uzupełniająco informuję, co następuje.

W związku z zawiadomieniem o przestępstwie złożonym przez Józefa O., Proku-
rator Rejonowy w Żywcu na mocy postanowienia z dnia 04 lutego 2009 roku wszczął 
śledztwo w sprawie narażenia przez osobę obowiązaną do opieki, w dniach 11/12 
stycznia 2009 roku w Powiatowym Szpitalu w Żywcu, na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia Marcina O. skutkującego jego zgonem, tj. o czyn z art. 160 §2 k.k. 
i art. 155 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. (sygn. 1 Ds 28/09/S).

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zawieszono w dniu 15 czerwca 2009 roku, 
z uwagi na oczekiwanie na opracowanie opinii przez biegłych z Katedry i Zakładu Me-
dycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Po uzyskaniu opinii, w dniu 8 lipca 2010 roku, sprawę podjęto z zawieszenia pod 
sygn. 1 Ds 780/10/S, a następnie w tym samym dniu umorzono, wobec braku usta-
wowych znamion czynu zabronionego.

Na skutek zażalenia wniesionego przez pokrzywdzonych Elżbietę i Józefa O. 
(rodziców zmarłego), Sąd Rejonowy w Żywcu postanowieniem z dnia 17 września 
2010 roku, uchylił zaskarżoną decyzję o umorzeniu śledztwa, polecając uzupełnie-
nie materiału dowodowego poprzez zasięgnięcie uzupełniającej opinii biegłych z za-
kresu medycyny sądowej na okoliczność, czy w sytuacji bezsprzecznie istniejących 
obciążeń dla układu oddechowego pacjenta i to wynikających zarówno ze stanu 
chorobowego pacjenta, jak i z zastosowanego leczenia, niezaintubowanie Marci-
na O. w oddziale anestezjologii Szpitala w Żywcu, doprowadziło do zdynamizowania 
prze biegu i rozwoju procesów chorobowych, z którymi pacjent ten był w stanie 
ciężkim przyjęty na oddział w dniu 11 stycznia 2009 roku i w którym zmarł w dniu 
12 stycznia 2009 roku.

Po wydaniu tego orzeczenia, sprawę zarejestrowano w Prokuraturze Rejonowej 
w Żywcu pod sygn. 1 Ds 1147/10/S, po czym została ona ponownie zawieszona 
w dniu 4 października 2010 roku, z uwagi na oczekiwanie na uzupełniającą opinię 
biegłych lekarzy.

W dniu 22 marca 2011 roku podjęto sprawę z zawieszenia i zarejestrowano pod 
sygnaturą 1 Ds 323/1 l/S.

W tej samej dacie, tj. w dniu 22 marca 2011 roku, zostało wydane kolejne posta-
nowienie o umorzeniu śledztwa, na zasadzie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k., wobec stwierdze-
nia braku znamion czynu zabronionego.

Pokrzywdzeni Elżbieta i Józef małżonkowie O., w oparciu o przepis art. 330 §2 
k.p.k., w dniu 24 kwietnia 2011 roku, wnieśli subsydiarny akt oskarżenia do Sądu 
Rejonowego w Żywcu, przeciwko Wiesławowi J. i Andrzejowi M., o przestępstwo 
z art. 160 §2 k.k. i art 155 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. Sprawa ta została zarejestrowa-
na pod sygn. II K 409/11.

Sąd Rejonowy w Żywcu w dniu 11 lipca 2012 roku, sygn. II K 409/11, umorzył 
postępowanie w tej sprawie, na podstawie art. 339 §3 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 17 §1 
pkt 1 k.p.k., tj. z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, na skutek zażalenia pełnomocnika oskarżycieli 
subsydiarnych: Elżbiety O. i Józefa O., wniesionego na postanowienie Sądu Rejono-
wego w Żywcu z dnia 11 lipca 2012 roku, w dniu 16 stycznia 2013 roku, sygn. VII Kz 
350/12, uchylił zaskarżone postanowienie i sprawę oskarżonych Wiesława J. i An-
drzeja M. przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Żywcu.

W posiedzeniu sądu odwoławczego brał udział prokurator Prokuratury Okręgo-
wej w Bielsku-Białej, który poparł stanowisko oskarżycieli subsydiarnych, wnosząc 
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o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpo-
znania sądowi I instancji.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy podniósł, że wszystkie opinie są-
dowo-lekarskie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sporządzone na 
potrzeby śledztwa (z dnia: 19 października 2009 roku, 20 maja 2010 roku, 7 marca 
2011 roku i opinia wydana w ramach czynności realizowanych w trybie art. 327 §3 
k.p.k. z dnia 25 stycznia 2012 roku) oraz opinia opracowana w postępowaniu dyscy-
plinarnym nie są ze sobą sprzeczne.

Podstawowy wniosek jaki został sformułowany w opinii z dnia 19 października 
2009 roku, a mianowicie, że przy uwzględnieniu całości okazanych danych fak-
tograficznych, nie można powiedzieć, iż niezaintubowanie Marcina O. w Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Żywcu doprowadziło 
do nagłego zatrzymania krążenia lub też założenie rurki intubacyjnej z pewnością 
zapobiegłoby śmierci pacjenta – zbieżny z opinią uzupełniającą – wcale nie pozostaje 
w sprzeczności z wnioskami zawartymi w opinii sporządzonej w postępowaniu dys-
cyplinarnym.

W opinii z dnia 13 grudnia 2012 roku sporządzonej przez prof. dr. hab. med. 
Romualda Bohatyrewicza dla Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
w Bielsku-Białej, ujawnionej dopiero na etapie postępowania odwoławczego przed 
Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej stwierdzono, iż niezaintubowanie i niepodłącze-
nie do respiratora chorego, u którego rozpoznano stan padaczkowy i wdrożono wlew 
tiopentalu było istotnym błędem, a takiego wniosku zabrakło w opiniach Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Wobec tak jednoznacznych wniosków biegłego, sąd odwo-
ławczy uznał, że w sprawie istnieje konieczność przeprowadzenia przez sąd I instancji 
postępowania dowodowego na rozprawie.

Z uwagi na treść nowego dowodu – opinii medycznej z dnia 13 grudnia 2012 roku 
– prokurator obecny na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na decyzję 
Sądu Rejonowego w Żywcu z dnia 11 lipca 2012 roku o umorzeniu postępowania 
przychylił się do tego zażalenia i wniósł o jego uwzględnienie.

Po przekazaniu sprawy Sądowi Rejonowemu w Żywcu do ponownego rozpoznania, 
kwestia odpowiedzialności karnej oskarżonych lekarzy Szpitala Powiatowego w Żywcu 
pozostaje nierozstrzygnięta, a w dalszym postępowaniu sądowym w sposób aktywny 
będzie uczestniczył prokurator.

W tym miejscu zauważyć należy, iż żadna z opinii medycznych Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowicach wydana dla potrzeb śledztwa, nie dawała wystar-
czających podstaw do przyjęcia związku przyczynowego pomiędzy działaniami lub za-
niechaniami lekarzy sprawujących opiekę nad Marcinem O. w dniach 11 i 12 stycznia 
2009 roku w Szpitalu Powiatowym w Żywcu, a skutkiem w postaci jego śmierci.

W wyniku przeprowadzonej we wrześniu 2011 roku – niestety już po wniesieniu 
przez pokrzywdzonych do sądu subsydiarnego aktu oskarżenia – analizy akt Proku-
ratora Rejonowego w Żywcu, sformułowano zastrzeżenia co do sposobu procedowania 
w śledztwie o sygn. 1 Ds 323/11. Analiza ta wykazała także m.in. istnienie dowo-
dów pozwalających formułować tezę, iż wysoce prawdopodobnym było zrealizowanie 
przez lekarzy szpitala znamion przestępstwa z art. 160 §2 k.k. i ujawniła konieczność 
jej zweryfikowania poprzez uzupełniającą opinię biegłych. Opinii tej zasięgnięto, a jej 
treść przedstawiono sądowi procedującemu z subsydiarnym oskarżeniem.

Dopiero jednak wspomniana opinia z 13 grudnia 2012 roku, daje wystarczające 
podstawy do podejmowania dalszych działań dowodowych i możliwość kształtowania, 
odmiennych od dotychczasowych, ustaleń faktycznych.

Sprawa Sądu Rejonowego w Żywcu pozostaje nadal w toku pod sygn. II K 409/11.
Ponadto uprzejmie informuję, że pokrzywdzeni Elżbieta i Józef małżonkowie O., 

złożyli także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa sfałszowania hi-
storii choroby ich zmarłego syna, tj. o czyn z art. 270 §1 k.k. Sprawa ta została zare-
jestrowana w Prokuraturze Rejonowej w Żywcu, pod sygn. 1 Ds 784/12.

Postanowieniem z dnia 25 października 2012 roku. Prokurator Rejonowy w Żywcu 
umorzył dochodzenie w niniejszej sprawie, na mocy art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.

Powyższe postanowienie zostało zaskarżone przez pełnomocnika Elżbiety i Józefa O.
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Sąd Rejonowy w Żywcu, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 roku, sygn. II Kp 
569/12, pozostawił bez rozpoznania zażalenie wniesione przez pełnomocnika Elżbiety 
i Józefa O., na postanowienie z dnia 25 października 2012 roku o umorzeniu docho-
dzenia (sygn. 1 Ds 784/12).

Niezależnie od powyższego przedmiotowe dochodzenie zostało podjęte na nowo 
przez prokuratora w dniu 22 kwietnia 2013 roku i zarejestrowane pod sygn. 
1 Ds 488/13. Po uzupełnieniu materiału dowodowego, postanowieniem z dnia 
28 sierpnia 2013 roku Prokurator Rejonowy w Żywcu umorzył to dochodzenie, na 
mocy art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł pełnomocnik pokrzywdzonych.
Sąd Rejonowy w Żywcu postanowieniem z dnia 24 marca 2014 roku, sygn. II Kp 

417/13, nie uwzględnił złożonego zażalenia i utrzymał w mocy zaskarżone postano-
wienie.

W dniu 30 maja 2014 roku, pełnomocnik Elżbiety i Józefa O. złożył wniosek o pod-
jęcie prawomocnie umorzonego postępowania o sygn. 1 Ds 488/13.

Prokurator Rejonowy w Żywcu, w trybie §265 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania 
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. 2014.144.j.t.) uznał, 
iż brak jest podstaw do podjęcia prawomocnie umorzonego dochodzenia o sygn. 
1 Ds 488/13 i pismem z dnia 21 lipca 2014 roku, udzielił odpowiedzi Elżbiecie i Józe-
fowi małżonkom O. oraz ich pełnomocnikowi.

Odnosząc się do ostatnich kwestii, podniesionych w przywołanym na wstępie 
oświadczeniu senatorów RP, złożonym na posiedzeniu Senatu w dniu 3 lipca 2014 
roku, podnieść należy, iż żadna z opinii medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Katowicach, wydana dla potrzeb śledztwa o sygn. 1 Ds 323/11/S, nie dawa-
ła wystarczających podstaw do przyjęcia związku przyczynowego pomiędzy działa-
niami lub zaniechaniami lekarzy sprawujących opiekę nad Marcinem O. w dniach 
11 i 12 stycznia 2009 roku w Szpitalu Powiatowym w Żywcu, a skutkiem w postaci 
jego śmierci.

Aktualnie z przyczyn procesowych, niemożliwym jest podejmowanie jakichkol-
wiek ewentualnych działań, do czasu prawomocnego zakończenia sprawy, o sygn. 
II K 409/11, zawisłej w Sądzie Rejonowym w Żywcu, zainicjowanej subsydiarnym 
aktem oskarżenia, przeciwko lekarzom ze Szpitala Powiatowego w Żywcu, bowiem 
w chwili obecnej jedynym gospodarzem tego postępowania jest wyłącznie Sąd Rejono-
wy w Żywcu.

Termin zakończenia tego postępowania nie jest możliwy do określenia, a to z uwa-
gi na oczekiwanie na uzyskanie kolejnej opinii biegłych.

Niezależnie od powyższego informuję, że oświadczenie senatorów RP z dnia 3 lipca 
2014 roku, pomimo że nie zawiera nowych okoliczności, przekazano Prokuratoro-
wi Rejonowemu w Żywcu, celem zapoznania się z jego treścią, w szczególności z in-
formacją o sposobie zakończenia postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim 
w Bielsku-Białej, celem ewentualnego wykorzystania tej informacji przez prokurato-
ra uczestniczącego w postępowaniu, o sygn. II K 409/11 przed Sądem Rejonowym 
w Żywcu.

Z poważaniem 
 
w z. Pierwszy Zastępca 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marek Jamrogowicz
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Odpowiedź 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2014.07.29

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lipca 2014 r. (BPS/043-57-2483-MZ/14), przy 

którym przekazano treść oświadczenia złożonego przez senatora Andrzeja Pająka 
wspólnie z innymi senatorami podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 
2014 r., proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

Uprawnienia do dokonywania oceny czy lekarz wykonuje zawód zgodnie z zasa-
dami etyki zawodowej pozostają wyłącznie w gestii właściwego organu samorządu 
zawodowego lekarzy, który na mocy art. 17 Konstytucji RP zobowiązany jest do spra-
wowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego. Zgodnie 
bowiem z treścią art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 
Nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności 
zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wyko-
nywaniem zawodu lekarza. Przepisy ustawy o izbach lekarskich wskazują podmio-
ty uprawnione do podejmowania czynności w toku postępowania. Na mocy art. 31 
ww. ustawy okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej wykonuje czynności 
sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności 
zawodowej lekarzy oraz sprawuje funkcje oskarżyciela przed sądami lekarskimi. Zaś 
okręgowy sąd lekarski zgodnie z art. 30 i 78 przywołanej ustawy rozpoznaje sprawy 
z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy. W świetle art. 78 ust. 2 właściwy 
do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest okręgowy sąd lekarski. Natomiast 
w myśl art. 90 od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego stronom przysługuje odwo-
łanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego, który pełni rolę organu odwoławczego (organu 
II instancji) od orzeczeń wydanych przez okręgowy sąd lekarski. Naczelny Sąd Lekar-
ski utrzymuje w mocy, uchyla albo zmienia orzeczenie okręgowego sądu lekarskiego. 
Orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego kończące postępowanie w przedmiocie od-
powiedzialności zawodowej lekarzy są prawomocne z chwilą ogłoszenia. Stosownie do 
art. 95 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich od prawomocnego orzeczenia Naczelnego 
Sądu Lekarskiego kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawo-
dowej lekarzy, stronom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Prezesowi Naczel-
nej Rady Lekarskiej przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy 
od dnia doręczenia orzeczenia. Kasacja może być wniesiona z powodu uchybień wy-
mienionych w art. 439 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 
karnego lub innego rażącego naruszenia prawa. Kasacja może być wniesiona również 
z powodu niewspółmierności kary. Zgodnie z art. 112 ustawy o izbach lekarskich 
w sprawach nieuregulowanych, do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności 
zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy:

1) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego dotyczące 
postępowania uproszczonego; nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywat-
nym, powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu przygo-
towawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pienięż-
nej;

2) rozdziałów I–III i art. 53 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
Ustawodawca wskazał na przepisy Kodeksu postępowania karnego jako procedury 

subsydiarnej do realizacji odpowiedzialności zawodowej lekarzy. W ustawie o izbach 
lekarskich odmiennie jednak od Kodeksu postępowania karnego uregulowano kwe-
stię przedawnienia jako przeszkody do wszczęcia bądź prowadzenia postępowania. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich, nie można wszcząć postępowania, 
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jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły trzy lata. Bieg przedawnienia do wszczęcia 
postępowania przerywa przy tym każda czynność podjęta przez rzecznika odpowie-
dzialności zawodowej. Karalność przewinienia zawodowego ustaje z kolei, jeżeli od 
czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat. Stosownie do art. 64 ust. 4 ustawy o izbach 
lekarskich, jeżeli czyn popełniony przez lekarza stanowi jednocześnie przestępstwo, 
ustanie karalności przewinienia zawodowego następuje nie wcześniej niż ustanie ka-
ralności przestępstwa. Oznacza to, że prowadzenie postępowania po okresie pięciu 
lat od zdarzenia możliwe jest tylko wówczas, gdy czyn będący przewinieniem zawodo-
wym stanowi jednocześnie przestępstwo. Ustanie karalności przewinienia następuje 
w takim przypadku nie wcześniej niż ustanie karalności tego przestępstwa, a więc po 
upływie okresów ustanowionych w art. 101 i 102 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny. Co istotne, aby można było mówić, że dany czyn stanowi przestępstwo, 
niezbędne jest uprzednie wydanie prawomocnego wyroku sądu karnego. Oskarżonego 
lekarza uważa się bowiem za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona 
i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że ustawodawca zagwarantował sa-
morządowi zawodowemu lekarzy i lekarzy dentystów niezależność w wykonywaniu 
swoich zadań. Uprawnienia nadzorcze Ministra Zdrowia oraz podejmowane w ich ra-
mach działania, nie mogą wykraczać poza kompetencje przyznane powszechnie obo-
wiązującymi przepisami prawa. Nadmienić ponadto należy, iż postępowanie w przed-
miocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy toczy się niezależnie od postępowania 
karnego lub postępowania dyscyplinarnego dotyczącego tego samego czynu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Leszka Piechoty

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra w sprawie dotyczącej kierowania osób 

bezrobotnych do odbycia stażu u pracodawcy, co reguluje art. 53 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 20 sierpnia 
2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezro-
botnych.

Zgodnie z §2 cytowanego rozporządzenia u organizatora stażu, który 
jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nie-
przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu 
składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy, takie ograniczenie 
nie wydaje się być trafne, zwłaszcza że podstawowym celem stażu jest zdo-
bycie przez osobę bezrobotną odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i do-
świadczenia, które pozwoli jej na znalezienie pracy lub co najmniej to ułatwi. 
Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób młodych, dopiero rozpoczy-
nających karierę zawodową. Powszechnie wiadome jest, iż pracodawcy, po-
dejmując decyzję o ewentualnym zatrudnieniu pracownika, bardzo często 
wymagają, aby osoba ubiegająca się o zatrudnienie wykazała się stosow-
nym doświadczeniem czy też praktyką zawodową. Zniesienie ograniczenia 
wynikającego z powyższych przepisów bez wątpienia miałoby pozytywny 
wpływ na aktywizację bezrobotnych, a także dawałoby większej liczbie 
osób szansę na odbycie stażu, a co z tym związane, szansę na zdobycie tak 
pożądanego przez pracodawców doświadczenia.

Nie powinny nadto istnieć obawy, że na skutek zniesienia wyżej wymie-
nionych ograniczeń instytucja stażu mogłaby być nadużywana przez pra-
codawców, na przykład poprzez przyjmowanie większej liczby stażystów, 
aniżeli wynika to z faktycznego zapotrzebowania organizatora, albowiem 
najczęściej w warunkach stażu i w umowach zawieranych z pracodawca-
mi znajdują się zapisy przewidujące gwarancję późniejszego zatrudnienia 
stażysty.

W tym stanie rzeczy zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy 
zostały podjęte – lub też czy jest to planowane – czynności mające na celu 
zmianę powyższych regulacji.

Z wyrazami szacunku 
Leszek Piechota
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Odpowiedź

Warszawa, 4.08.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Leszka Piechoty złożone podczas 

57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków odbywania stażu przez bezrobotnych przekazane wystąpieniem Marszałka Se-
natu RP z dnia 8 lipca 2014 r. znak: BPS/043-57-2484/14, przedstawiam poniższe 
informacje.

Z definicji stażu zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. 
zm.) wynika, iż staż jest formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych mającą na celu 
zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy na stanowisku pracy, bez 
nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Oznacza to, że staż jest instrumentem rynku pracy zaprojektowanym w celu ak-
tywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Staż nie jest zatem formą wspierania orga-
nizatorów stażu i nie może być traktowany, jako narzędzie stymulujące ich funkcjo-
nowanie.

Zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezro-
botnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160) u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż 
mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowni-
ków zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy. Natomiast w myśl ust. 2 powołanego przepisu u organizatora 
stażu niebędącego pracodawcą staż może odbywać jeden bezrobotny.

Ograniczenie liczby stażystów przyjmowanych na staż przez organizatora ma wpły-
nąć przede wszystkim na podniesienie jakości i efektywności staży, a także na popra-
wę warunków ich odbywania. Przyjęcie bezrobotnego na staż wiąże się bowiem nie tyl-
ko z korzyścią w postaci pracy, którą wykonuje bezrobotny na rzecz organizatora, lecz 
także z obowiązkiem realizacji programu stażu i sprawowania opieki nad stażystą. 
W opinii Ministerstwa w sytuacji, gdy u organizatora stażu staż odbywają bezrobotni 
w liczbie przekraczającej liczbę pracowników zatrudnionych u organizatora, nie wyda-
je się możliwe rzetelne realizowanie programu stażu i zapewnienie stosownej opieki.

Należy też nadmienić, iż ustawodawca upoważniając ministra właściwego do 
spraw pracy do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywa-
nia stażu przez bezrobotnych wskazał, iż minister właściwy do spraw pracy określając 
warunki odbywania stażu przez bezrobotnych powinien mieć na uwadze konieczność 
zapewnienia odpowiednich warunków nabywania umiejętności przez bezrobotnych. 
Omawiane ograniczenie w liczbie bezrobotnych odbywających jednocześnie staż jest 
właśnie jednym ze sposobów mających na celu realizację upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 53 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia (...).

Ponadto przed wprowadzeniem omawianych limitów do Ministerstwa przez kil-
ka lat realizacji staży napływały też informacje o tym, że wielu pracodawców wręcz 
opierało prowadzenie swojej działalności na pracy stażystów, co stało w sprzeczności 
z przeznaczeniem tego instrumentu, a także mogło negatywnie wpływać na zachowa-
nie mechanizmów konkurencji na rynku.

Trzeba także nadmienić, iż zainteresowanie tą formą aktywizacji jest bardzo duże, 
zarówno ze strony bezrobotnych, jak i pracodawców i przekracza możliwości finanso-
we Funduszu Pracy. Jak pokazują statystyki w 2013 r. staż ukończyło prawie 199 tys. 
bezrobotnych, czyli prawie o 63 tys. więcej niż w roku 2012. Nie ma zatem żadnych 
podstaw do tego, aby żywić obawy o to, że zabraknie miejsc odbywania stażu dla bez-
robotnych. Ta regulacja wpływa raczej korzystnie na poszerzenie oferty dostępnych 
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staży, ponieważ większa liczba pracodawców ma szansę na przyjęcie stażystów, a tym 
samym bezrobotni korzystają z szerszego wachlarza staży. Dodatkowo efektywność 
zatrudnieniowa staży od roku 2009, kiedy weszło w życie rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych wzrosła z 42% do 65% 
w roku 2013.

Reasumując, nie planuje się w najbliższym czasie wprowadzenia zmian dotyczą-
cych staży dla bezrobotnych w omawianym zakresie, ponieważ w mojej ocenie zniesie-
nie limitów dotyczących liczby bezrobotnych odbywających staż u jednego organizato-
ra nie wpłynęłoby korzystnie na jakość oferowanych bezrobotnym staży.

Wyrażam zatem nadzieję, że powyższe wyjaśnienia rozwiewają wszelkie wątpliwo-
ści co do zasadności i potrzeby wprowadzenia i utrzymania przedmiotowych limitów 
osób bezrobotnych jednocześnie odbywających staż u organizatora stażu.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jacek Męcina 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa

skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka

Szanowny Panie Ministrze!
Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykony-

waniu mandatu posła i senatora, jednocześnie jako członek Komisji Obrony 
Narodowej, zwracam się z następującym zapytaniem do Pana Ministra na 
temat Jednostki Wojskowej 1879 w Trzebiatowie.

Jak wygląda obecna sytuacja Jednostki Wojskowej 1879 w Trzebiato-
wie i jakie są plany, jeśli chodzi o działania wobec tej jednostki?

Sławomir Preiss

Odpowiedź

Warszawa, 2014.07.23

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Sławomira Preissa 

podczas 57. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 lipca br. doty-
czące sytuacji i planów resortu obrony narodowej wobec Jednostki Wojskowej 1879 
w Trzebiatowie (BPS/043-57-2485/14), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących 
wyjaśnień.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2008 r. 36. Brygada 
Zmechanizowana (JW 1879) z końcem 2008 r. została rozformowana. W jej miejsce 
w garnizonie Trzebiatów sformowano 3. batalion zmechanizowany, który znajduje się 
w strukturze 7. Brygady Obrony Wybrzeża (JW 1872).

Jednocześnie informuję, że w ramach prac nad kolejną edycją programu rozwo-
ju Sił Zbrojnych RP weryfikowane są dotychczasowe plany oraz poddawane analizie 
i rozważane nowe przedsięwzięcia służące dostosowaniu potencjału obronnego Polski 
do realnych i potencjalnych zagrożeń. Dokonywany jest między innymi przegląd za-
mierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych dotyczący jednostek wojskowych Sił Zbroj-
nych RP.

W wyniku weryfikacji dotychczasowych planów, uwzględniając nowe uwarunko-
wania, nie planuje się likwidacji garnizonu Trzebiatów oraz odstąpiono od zmiany 
dyslokacji 3. batalionu zmechanizowanego.

Z poważaniem 
 
z up. Maciej Jankowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa

skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego 
oraz do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze! Panie Ministrze!
Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykony-

waniu mandatu posła i senatora, wnoszę zapytania w imieniu osób, które 
za pośrednictwem starosty gryfińskiego (pismo z dnia 12 czerwca 2014 r.) 
zwróciły się do mnie o pomoc. Niepokój budzą następujące kwestie.

1. Jakie są prognozy, plany, strategia funkcjonowania i rozwoju Zespołu 
Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie wchodzącego w skład spółki 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA?

2. Na ile planowana budowa elektrowni jądrowej w województwie po-
morskim oraz budowa elektrowni węglowej przez Kulczyk Investments po-
wodują, że pomija się plany inwestycyjne w Elektrowni Dolna Odra?

Proszę odnieść się do opublikowanej „Strategii GK PGE na lata 2014–2020”, 
która wcześniej, przy konsolidacji i prywatyzacji zakładu, dawała gwaran-
cje rozwoju, a obecnie nie daje szans na odbudowę mocy wytwórczych Dol-
nej Odry do roku 2035.

Zainteresowani: starosta gryfiński, pracownicy elektrowni i osoby, które 
podpisały apel skierowany do ministra i premiera, proszą o wyjaśnienie za-
chodniopomorskiej społeczności podnoszonych powyżej zagadnień. Apelują 
również o zrównoważony rozwój dla województwa zachodniopomorskiego 
w skali kraju i takich samych decyzji w ramach PGE dla Zespołu Elektrow-
ni Dolna Odra. Od ministra Skarbu Państwa oczekują natomiast właściciel-
skich deklaracji i gwarancji stałej polityki rozwoju wobec Elektrowni Dolna 
Odra i strategii inwestycji w nowe bloki energetyczne, a także skutecznego 
nadzoru jej realizacji.

Podczas udzielania odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod 
uwagę fakt, że Elektrownia Dolna Odra stanowi miejsce pracy dla mniej 
więcej tysiąca sześciuset osób zamieszkałych na terenie województwa za-
chodniopomorskiego.

Sławomir Preiss

Odpowiedź 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 28 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Sławomira Preissa 

podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 r. w sprawie Zespołu Elek-
trowni Dolna Odra przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Zespół Elektrowni Dolna Odra (ZEDO) jest oddziałem Spółki PGE Górnictwo i Ener-
getyka Konwencjonalna SA wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGE SA. Zespół 
Elektrowni Dolna Odra jest nie tylko jedyną elektrownią systemową w północno-za-
chodniej części Polski i największym producentem energii elektrycznej i ciepła w re-
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gionie, ale również pełni szczególną funkcję interwencyjną i regulacyjną w krajowym 
systemie energetycznym. W skład Oddziału ZEDO wchodzą następujące jednostki or-
ganizacyjne: Elektrownia Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany, Elektrownia Szczecin.

Obecnie w Elektrowni Dolna Odra (ELDO) pracuje sześć bloków energetycznych 
o łącznej mocy 1362 MW. Eksploatowane bloki mają w chwili obecnej wypracowane 
220–280 tys. godzin pracy. Według kryteriów Urzędu Dozoru Technicznego dopusz-
cza się pracę bloków energetycznych do 350 tys. godzin. W ocenie Zarządu PGE SA 
pozostałe około 100 tys. godzin pracy w zależności od sposobu wykorzystania jedno-
stek oznacza perspektywę 15-letniej lub dłuższej eksploatacji nawet do 2035 roku. 
Taki horyzont eksploatacji istniejących bloków w Elektrowni Dolna Odra jest obecnie 
przyjmowany przez Grupę PGE.

Bloki 1 i 2 zostały objęte umową na świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy 
zimnej, zawartą pomiędzy PGE GiEK SA a PSE SA. Usługa ta polega na oddaniu 
do wyłącznej dyspozycji PSE dwóch bloków w Elektrowni Dolna Odra. Na podsta-
wie umowy Operator Systemu Przesyłowego będzie płacił uzgodnioną stawkę za każ-
dą dyspozycyjną godzinę bloków, tj. postoju w rezerwie lub pracy na polecenie PSE. 
Zgodnie z umową bloki nr 1 i 2 pracować będą jako jednostki rezerwy interwencyjnej 
w okresie 2 lat (2016–2017) z możliwością przedłużenia umowy na kolejne dwa lata 
(2018–2019). Umowa zapewni Elektrowni Dolna Odra stabilne źródło przychodów 
w związku z utrzymaniem zdolności operacyjnej najstarszych jednostek wytwórczych, 
a także pozwoli zrealizować obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dostarczania 
energii elektrycznej.

Z uwagi na nałożenie na jednostki wytwórcze tzw. derogacji naturalnych (traktato-
wych) w roku 2012 nastąpiło wycofanie z eksploatacji bloku nr 4, zaś blok nr 3 został 
wyłączony w 2013 roku.

Z kolei wobec pozostałych czterech bloków nr 5, 6, 7 i 8, uwzględniając możliwości 
techniczne ich dalszej pracy, aż do osiągnięcia granicznych 350 tys. godzin pracy, czyli 
maksymalnie do 2035 roku, realizowane są projekty związane z ich dostosowaniem do 
wymagań Dyrektywy IED. Projekty te dotyczą modernizacji instalacji spalania (w ko-
tłach nr 6 i 7 oraz 5 i 8) w celu obniżenia emisji NOx. Ich realizacja pozwoli na dosto-
sowanie ww. bloków do wymogów środowiskowych wynikających z ww. Dyrektywy, 
tj. do pracy z poziomem NOx w spalinach poniżej 200 mg/m3 po roku 2015.

W celu zapewnienia dostaw ciepła oraz przyłączenia nowych odbiorców, PGE GiEK 
rozbudowuje sieć ciepłowniczą w Gryfinie i prowadzi prace modernizacyjne i odtwo-
rzeniowe na istniejących sieciach.

Mając świadomość strategicznego znaczenia ELDO, PGE przeznacza istotne zna-
czące środki na utrzymanie majątku tej elektrowni na odpowiednim poziomie tech-
nicznym i dotrzymanie przez nią coraz bardziej wymagających wymogów środowi-
skowych. Tylko w latach 2007–2013 w ramach działalności inwestycyjnej w ELDO 
zrealizowano następujące zadania, tj.:

– Zabudowa instalacji do współspalania biomasy z pominięciem młynów węglo-
wych (bloki nr 1 i nr 5),

– Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin (bloki nr 5 i nr 6),
– Dostosowanie układów spalania kotła nr 1 do pracy z obniżonym poziomem NOx.
W odniesieniu do Elektrociepłowni Pomorzany, obecnie wdrożone będą rozwiąza-

nia przejściowe związane z głęboką modernizacją zainstalowanych tam bloków, w celu 
utrzymania ciągłości dostaw ciepła dla miasta Szczecina po roku 2017, jednakże nie 
wykluczają one zasadności budowy nowej jednostki.

Odnosząc się do zapisów Strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2014–2020, 
uprzejmie informuję, iż strategia jest jednym z elementów systemu zarządzania roz-
wojem Grupy, który z racji statusu tego dokumentu przedstawia kluczowe dla rozwo-
ju Grupy wyzwania oraz zarysowuje cele rozwojowe w odniesieniu do aktywów Grupy, 
uwzględniając funkcje przez nie pełnione, ale także występujące ograniczenia i barie-
ry. Opublikowana strategia GK PGE przedstawia scenariusz rozwojowy w perspekty-
wie średniookresowej do 2020 roku. Przyjęty na potrzeby strategii krótszy horyzont 
czasowy wynika z wielu niepewności związanych z otoczeniem zewnętrznym. Z tego 
względu Strategia GK PGE charakteryzuje się dużym stopniem ogólności, krótszym 
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horyzontem czasowym, a realizacja założonych w Strategii celów będzie uzależniona 
od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Z tego wynika zapis 
w Strategii, że kluczową determinantą przyszłości Elektrowni Dolna Odra będą warun-
ki jakie dla utrzymania i rozwoju mocy tej elektrowni oferował będzie operator syste-
mu, jak również funkcji elektrowni,

Należy podkreślić, iż pełniona przez Elektrownię Dolna Odra funkcja determinu-
je pewność jej eksploatacji na poziomie minimum 1000 MW. Wynika to z położenia 
Elektrowni oraz faktu  bycia jedynym wytwórcą systemowym w północno-zachodniej 
Polsce charakteryzującej się deficytem rezerwy mocy i słabym powiązaniem z resztą 
systemu przesyłowego, co sprawia, że jest niezbędna dla dotrzymania wymaganych 
parametrów jakościowych i standardów niezawodnościowych Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego. Nie ma więc możliwości wyłączenia tej elektrowni. Jest to je-
dyna elektrownia krajowa świadcząca pełny katalog usług systemowych. W tym kon-
tekście niezrozumiały jest sposób interpretacji założeń strategii GK PGE prowadzący 
do wniosków o likwidację tej elektrowni po roku 2035.

Zgodnie z zapewnieniem Zarządu PGE SA w Grupie przeprowadzone będą do-
datkowe, pogłębione analizy dotyczące utrzymania mocy Zespołu Elektrowni Dolna 
Odra na poziomie co najmniej 1000 MW – po roku 2035 poprzez budowę nowych jed-
nostek. Jednocześnie analizy obejmą zasadność, pod względem technicznym i ekono-
micznym eksploatacji czynnych obecnie bloków energetycznych w Elektrowni Dolna 
Odra do 2035 roku z uwzględnieniem konieczności spełnienia przez nie wymagań 
środowiskowych.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą satysfakcjonujące dla Pana Senatora.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Sekretarz Stanu 
Zdzisław Gawlik
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Oświadczenie senatora Marka Rockiego

skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka

Szanowny Panie Ministrze!
W ćwierćwiecze odzyskania niepodległości i w piętnaście lat po wejściu 

Rzeczypospolitej do NATO warto powrócić do idei zmiany uzbrojenia Bata-
lionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego – w 1990 r. przywrócona została 
garnizonowa rogatywka. Pomijając liczne inne argumenty, trzeba stwierdzić, 
że używane dotychczas przez batalion karabinki samopowtarzalne Simono-
wa nie „reprezentują” polskiej myśli technicznej.

Szczególną okazję do dokonania takiej zmiany stwarza sprowadzenie 
do Polski, dzięki działaniom ministra spraw zagranicznych, w pełni spraw-
nego egzemplarza karabinu samopowtarzalnego wzór 38M. Odtworzone 
współcześnie dzieło polskiego inżyniera Józefa Maroszka wytwarzane w la-
tach trzydziestych w polskich zakładach nie tylko stwarzałoby okazję do 
promowania historii polskiej myśli technicznej, ale także niosłoby wartości 
patriotyczne.

Z poważaniem 
Marek Rocki

Odpowiedź

Warszawa, 2014.07.21

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Marka Rockiego pod-

czas 57. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 lipca br. dotyczące 
uzbrojenia Batalionu Reprezentacyjnego WP (BPS/043-57-2487/14), uprzejmie pro-
szę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Proponowane wykorzystanie dla Batalionu Reprezentacyjnego WP repliki polskie-
go historycznego karabinka samopowtarzalnego wzór 38M, skonstruowanego przez 
inżyniera Józefa Maroszka, łączyłoby się z koniecznością opracowania dokumenta-
cji konstrukcyjnej i technologicznej tej broni (m.in. w zakresie dostosowania jej do 
obecnie produkowanej amunicji), z długim czasem wprowadzenia na wyposażenie Sił 
Zbrojnych RP (min. 5–6 lat) oraz znacznym kosztem jednostkowym wyprodukowa-
nych egzemplarzy. Wariant ten był już rozpatrywany w 2012 r. przez przedstawicieli 
Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz rodzajów sił zbrojnych, jednak z uwagi na po-
wyższe nie zyskał akceptacji.

Jednocześnie informuję, że aktualnie, zgodnie z wariantem działania zaakcepto-
wanym przez Ministra Obrony Narodowej, do celów reprezentacyjnych jest testowany 
5,56 mm karabinek MSBS (Modułowy System Broni Strzeleckiej) oznaczony literą 
„R”, bazujący na wersji kolbowej (konstrukcja polska). W przypadku spełnienia przez 
wyżej wymienioną broń stawianych przed nią wymagań planowane jest jej pozyskanie 
na potrzeby Batalionu Reprezentacyjnego WP.

Z poważaniem 
 
z up. Maciej Jankowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Zdzisława Pupy, 

Andrzeja Pająka, Przemysława Błaszczyka, 
Waldemara Kraski, Jana Marii Jackowskiego 

oraz Bogdana Pęka

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, 
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie 
Prezesie!

Rolnicy, hodowcy bydła mięsnego w Polsce skarżą się na bardzo wy-
sokie spadki cen żywca wołowego w Polsce po wprowadzeniu 1 stycznia 
2013 r. zakazu uboju rytualnego i związanego z tym ograniczenia eksportu 
polskiej wołowiny do krajów muzułmańskich. Sprawa ta jest powodem zło-
żenia obywatelskiego projektu ustawy zmierzającego do przywrócenia uboju 
rytualnego. Tymczasem z danych podawanych przez ministerstwo rolnictwa 
wynika, że eksport żywca wołowego z Polski w 2012 r., gdy był jeszcze 
ubój rytualny, wyniósł 272 tysiące 941 t o wartości 893 milionów 604 tysię-
cy euro, zaś w 2013 r., już w trakcie obowiązywania zakazu uboju rytualne-
go, polski eksport wołowiny wyniósł 281 tysięcy 237 t o wartości 921 milio-
nów 831 tysięcy euro. Wynika stąd, że mimo zakazu uboju rytualnego polski 
eksport wołowiny wzrósł o ponad 8 tysięcy t i o ponad 28 milionów euro. 
W żadnym razie nie można więc uzasadniać zakazem uboju rytualnego 
drastycznego spadku cen żywca wołowego sprzedawanego przez rolników. 
Zważywszy na to, a także biorąc pod uwagę to, że nie nastąpił spadek cen 
mięsa wołowego w handlu detalicznym, należy domniemywać, że przyczyną 
zaniżonych cen żywca wołowego dla rolników jest zmowa cenowa firm zaj-
mujących się skupem tego żywca, a zakaz uboju rytualnego używany jest 
jedynie jako pretekst do tej zmowy.

Zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o pilne wy-
jaśnienie tej sprawy i podjęcie wszelkich niezbędnych działań prawnych, 
aby krzywdząca polskich rolników zmowa cenowa została przerwana i aby 
sprawców tej zmowy spotkały stosowne konsekwencje prawne.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz  Przemysław Błaszczyk 
Grzegorz Wojciechowski  Waldemar Kraska 
Zdzisław Pupa   Jan Maria Jackowski 
Andrzej Pająk   Bogdan Pęk
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Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2014.08.05

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

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

wspólnie z innymi senatorami podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 
2014 r. w sprawie spadku cen żywca wołowego, które zostało przekazane przez Pa-
nią Marię Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałka Senatu RP przy piśmie znak BPS/043- 
-57-2488-MRRW/14 z dnia 8 lipca 2014 r., a także przez Pana Michała Deskura Se-
kretarza Stanu Zastępcę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy piśmie znak 
SPRM-4813-447-(1)/14 z dnia 4 lipca 2014 r. uprzejmie informuję, co następuje.

Z informacji przekazanych przez Pana Adama Jassera Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wynika, że przeprowadzona w przedmiotowej sprawie 
analiza nie uprawdopodobniła, żeby spadek cen skupu żywca wołowego wynikał ze 
stosowania przez przedsiębiorców praktyk sprzecznych z ustawą z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm., dalej 
jako: u.o.k.k.). W opinii Prezesa UOKiK, opartej na publicznie dostępnych informa-
cjach, spadek cen skupu może być natomiast uzasadniony sytuacją panującą obecnie 
na rynku wołowiny.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że faktycznie według danych prezentowa-
nych przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako: GUS), od początku 2013 r. miał 
miejsce spadek cen skupu żywca wołowego (średnia cena skupu tego żywca w 2012 r. 
kształtowała się na poziomie 6,42 zł/kg, podczas gdy w 2013 r. cena ta spadła do 6,20 
zł/kg, co stanowiło spadek o ok. 3,1%), by osiągnąć poziom 6,05 zł w maju 2014 r. 
(dalszy spadek o ok. 2,5% w stosunku do 2013 r.). Jednakże wskazać należy, że 
w 2012 r. ceny skupu żywca wołowego utrzymywały się na wyjątkowo wysokim pozio-
mie. Jak wskazuje GUS, ceny żywca wołowego w skupie w 2012 r. były o 15,8% wyż-
sze niż w 2011 r. W związku z powyższym uznać należy, że to w 2012 r. ceny skupu 
żywca wołowego były relatywnie wysokie, a samo proste porównanie cen z tego roku 
z cenami późniejszymi nie daje wystarczających podstaw do stwierdzenia zaistnienia 
na tym rynku zmowy cenowej.

Ponadto, szukając przyczyn spadku cen żywca wołowego od początku 2013 r., 
należy zwrócić uwagę na znacznie zwiększoną podaż – jak wynika bowiem z danych 
GUS, w 2013 r. podaż żywca rzeźnego wołowego do skupu była wyższa aż o 22,2% 
od podaży notowanej w 2012 r. Wyższa podaż, w połączeniu z malejącym od 2004 r. 
popytem konsumentów na wołowinę, mogła zatem doprowadzić do spadku cen żywca 
wołowego.

Z danych posiadanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że 
produkcja wołowiny w 2013 r. wyniosła 373 tys. ton i utrzymała poziom roku 2012, 
była tylko o 2 tys. ton (+1%) wyższa niż w 2012 r. (371 tys. ton).

W okresie I–V 2014 r. liczba ubojów przemysłowych bydła dorosłego ogółem wy-
niosła  572,1 tys. sztuk i była o 96,1 tys. sztuk (+20,1%) wyższa w stosunku do tego 
samego okresu roku ubiegłego (476 tys. sztuk). W tym samym okresie odnotowano 
20,4% spadek eksportu i 31,5% wzrost importu bydła żywego. Eksport i import mięsa 
wołowego wzrosły odpowiednio 1,2% i 1,8%.

Wzrost liczby ubojów bydła, rosnący import i spadek eksportu żywca wołowego oraz 
niski, spadkowy poziom konsumpcji mięsa wołowego w Polsce wynoszący 1,5 kg/osobę, 
mają wpływ na krajową podaż mięsa wołowego i jego ceny.

Kolejnym argumentem uzasadniającym spadek cen skupu jest również sytuacja 
na rynkach zagranicznych. W latach 2013–2014 spadek cen skupu żywca wołowego 
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nastąpił w większości krajów Unii Europejskiej. Należy przy tym zauważyć, że po-
dobnie jak w sytuacji rynku polskiego, spadek ten poprzedzony był wyraźnym wzro-
stem cen skupu żywca wołowego. Jak bowiem podaje Komisja Europejska, w styczniu 
2013 r. ceny skupu wołowiny osiągnęły historycznie wysoki poziom, po czym rozpo-
czął się, trwający do chwili obecnej, trend spadkowy.

Na posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych – Produkty 
Zwierzęce w dniu 17 lipca 2014 r., przedstawiciel Komisji Europejskiej, prezentując 
sytuację na rynku wołowiny w UE, podkreślił, że spadek cen wołowiny jest wynikiem 
niskiego popytu i spożycia tego mięsa. Jednakże przewiduje wyhamowanie tendencji 
spadkowej cen i w drugiej połowie roku ceny powinny się ustabilizować.

W swoich analizach Komisja Europejska zwraca także uwagę na zmiany struk-
turalne w pogłowiu bydła związane ze zbliżającym się zniesieniem kwot mlecznych, 
skutkujące zmniejszeniem pogłowia bydła mięsnego.

Sytuacja więc w tym zakresie w Polsce wpisuje się w szerszy kontekst dotyczący 
całego rynku wołowiny w Unii Europejskiej. Co więcej, w 2014 r. zauważalny jest po-
nadto wzrost produkcji wołowiny za granicą, stąd jej nadpodaż i związana z tym więk-
sza presja na spadek cen eksportowanego żywca. Potwierdzają to najnowsze prognozy 
Komisji Europejskiej, z których wynika, że w 2014 r. produkcja netto wołowiny oraz 
cielęciny w Unii Europejskiej będzie o 1,4% wyższa niż w 2013 r. Powyższe jest nie 
bez znaczenia dla sytuacji na krajowym rynku, w szczególności mając na uwadze, że 
ponad 80% krajowej produkcji jest wywożone poza granice Polski.

Jednocześnie wskazać należy, że w wyniku zaistniałej sytuacji na polskim i unij-
nym rynku skupu żywca, obniżyły się również o 0,8% ceny detaliczne mięsa wołowego. 
Fakt ten również podaje w wątpliwość zasadność zarzutu zawarcia zmowy przez sku-
pujących żywiec wołowy, bowiem w przypadku faktycznego zawarcia zmowy cenowej 
rzadko spotykaną sytuacją jest, żeby równocześnie ze spadkiem cen skupu spadały 
także ceny odsprzedaży produktu finalnego.

Mając na względzie opisane wyżej okoliczności, tegoroczna sytuacja na rynku sku-
pu żywca wołowego – w ocenie Prezesa UOKiK – wpisuje się w uwarunkowania rynko-
we. Na powyższe nakłada się dodatkowo struktura polskiego rynku produkcji żywca 
wołowego, który charakteryzuje bardzo duże rozdrobnienie – aż 95% ogólnego pogło-
wia bydła znajduje się bowiem w gospodarstwach indywidualnych. Takie ukształto-
wanie rynku niekorzystnie wpływa na pozycję rolników w negocjacjach z podmiotami 
skupującymi. Tym samym podkreślić należy, że zrzeszanie się indywidualnych rolni-
ków w grupy producenckie, pozwoliłoby uzyskać im większą siłę negocjacyjną w rela-
cjach z odbiorcami. Dodatkowo należy wskazać na korzystne w tym zakresie specjalne 
regulacje wspierające tworzenie grup producentów wołowiny.

Rynek skupu żywca wołowego również od strony popytowej charakteryzuje się 
mocno rozdrobnioną strukturą, która przejawia się w dużej liczbie podmiotów skupu-
jących lub przetwarzających ten żywiec. O skali rozdrobnienia może świadczyć przy-
kładowo liczba członków Związku Polskie Mięso, który reprezentuje interesy gospo-
darcze zakładów mięsnych i skupia obecnie ponad stu członków. Ponadto oprócz za-
kładów mięsnych (ubojni) na rynku skupu żywca działają również pośrednicy. Z tego 
też względu zawarcie skutecznego porozumienia przez uczestników tak bardzo roz-
drobnionego rynku w zakresie ustalania cen skupu jest mało prawdopodobne.

Należy jednocześnie wskazać, że brak jest jakichkolwiek informacji uzasadniają-
cych podejrzenie, że pomiędzy przedsiębiorcami skupującymi żywiec wołowy doszło 
do ustalenia cen skupu. Ze zmową cenową mamy do czynienia w przypadkach, gdy 
pomiędzy co najmniej dwoma niezależnymi przedsiębiorcami doszło do uzgodnienia 
oferowanych cen. Dla udowodnienia zmowy niezbędnym jest zatem wykazanie ist-
nienia bezpośrednich lub pośrednich kontaktów między konkurentami dotyczących 
koordynacji wzajemnych zachowań rynkowych. Zgodnie z orzecznictwem Komisji Eu-
ropejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE, jeżeli porównywalny poziom cen produktu 
na danym rynku właściwym można usprawiedliwić innymi czynnikami niż zawarcie 
porozumienia ograniczającego konkurencję, a jednocześnie nie ma wystarczających 
dowodów, że takie porozumienie zostało zawarte, wówczas nie można zastosować 
art. 101 TFUE, ani odpowiadającego mu art. 6 u.o.k.k.
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Od porozumień ograniczających konkurencję, w których warunkiem koniecznym 
jest uzgodnienie określonego zachowania, należy odróżnić tzw. zachowania paralelne 
przedsiębiorców polegające na świadomym dostosowywaniu się do warunków ryn-
kowych, w tym zachowań konkurentów, ale bez wystąpienia elementu uzgodnienia. 
Różnica między dozwolonym zachowaniem paralelnym a zakazanym porozumieniem 
ograniczającym konkurencję polega na tym, że w pierwszym przypadku mamy do 
czynienia jedynie z naśladownictwem zachowań innych konkurentów, a w drugim 
z uzgodnieniem określonego zachowania przez konkurentów.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że przedstawione powyżej obiektyw-
ne okoliczności niewątpliwie miały wpływ na obecną sytuację na krajowym rynku 
skupu żywca wołowego, a także brak jest jakichkolwiek dowodów mogących po-
twierdzać zawarcie niedozwolonego porozumienia, które stanowiłoby naruszenie 
przepisów u.o.k.k.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk

Stanowisko 
PREZESA 
URZĘDU OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Warszawa, 1 sierpnia 2014 r.

Pani 
Zofia Szalczyk 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Szanowna Pani Minister,
w odpowiedzi na pismo Pani Minister z dnia 18 lipca 2014 r. [znak: ŻW orz/as-070- 

-9/2014(2743)] dotyczące oświadczenia złożonego przez Senatora Wojciecha Skurkie-
wicza wspólnie z innymi Senatorami na 57. posiedzeniu Senatu RP w sprawie spadku 
cen skupu żywca wołowego, przekazuję poniżej stanowisko w zakresie kompetencji 
organu ochrony konkurencji.

Przeprowadzona w przedmiotowej sprawie analiza nie uprawdopodobniła, żeby 
spadek cen skupu żywca wołowego wynikał ze stosowania przez przedsiębiorców 
praktyk sprzecznych z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm., dalej jako: u.o.k.k.). W opinii Prezesa UOKiK, 
opartej na publicznie dostępnych informacjach, spadek cen skupu może być nato-
miast uzasadniony sytuacją panującą obecnie na rynku wołowiny.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że faktycznie według danych prezentowa-
nych przez Główny Urząd Statystyczny1 (dalej jako: GUS), od początku 2013 r. miał 

1 Opracowanie GUS: „Zwierzęta gospodarskie w 2013 r.”, dostępne na stronie http://stat.gov.
pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/
zwierzeta-gospodarskie-w-2013-r-,6,14.html.
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miejsce spadek cen skupu żywca wołowego (średnia cena skupu tego żywca w 2012 r. 
kształtowała się na poziomie 6,42 zł/kg, podczas gdy w 2013 r. cena ta spadla do 
6,20 zł/kg, co stanowiło spadek o ok. 3,1%), by osiągnąć poziom 6,05 zł w maju 
2014 r.2 (dalszy spadek o ok. 2,5% w stosunku do 2013 r.). Jednakże wskazać należy, 
że w 2012 r. ceny skupu żywca wołowego utrzymywały się na wyjątkowo wysokim 
poziomie. Jak wskazuje w swojej publikacji GUS3, ceny żywca wołowego w skupie 
w 2012 r. były o 15,8% wyższe niż w 2011 r. W związku z powyższym uznać należy, 
że to w 2012 r. ceny skupu żywca wołowego były relatywnie wysokie, a samo proste 
porównanie cen z tego roku z cenami późniejszymi nie daje wystarczających podstaw 
do stwierdzenia zaistnienia na tym rynku zmowy cenowej.

Ponadto, szukając przyczyn spadku cen żywca wołowego od początku 2013 r., 
należy zwrócić uwagę na znacznie zwiększoną podaż – jak wynika bowiem z danych 
GUS4, w 2013 r. podaż żywca rzeźnego wołowego do skupu była wyższa aż o 22,2% 
od podaży notowanej w 2012 r. Wyższa podaż, w połączeniu z malejącym od 2004 r. 
popytem konsumentów na wołowinę5, mogła zatem doprowadzić do spadku cen żywca 
wołowego.

Kolejnym argumentem uzasadniającym spadek cen skupu jest również sytuacja 
na rynkach zagranicznych. W latach 2013–2014 spadek cen skupu żywca wołowego 
nastąpił w większości krajów Unii Europejskiej. Należy przy tym zauważyć, że podob-
nie jak w sytuacji rynku polskiego, spadek ten poprzedzony był wyraźnym wzrostem 
cen skupu żywca wołowego. Jak bowiem podaje Komisja Europejska6, w styczniu 
2013 r. ceny skupu wołowiny osiągnęły historycznie wysoki poziom, po czym rozpo-
czął się, trwający do chwili obecnej, trend spadkowy. Sytuacja więc w tym zakresie 
w Polsce wpisuje się w szerszy kontekst dotyczący całego rynku wołowiny w Unii Eu-
ropejskiej. Co więcej, w 2014 r. zauważalny jest ponadto wzrost produkcji wołowiny 
za granicą, stąd jej nadpodaż i związana z tym większa presja na spadek cen ekspor-
towanego żywca. Potwierdzają to najnowsze prognozy Komisji Europejskiej, z których 
wynika, że w 2014 r. produkcja netto wołowiny oraz cielęciny w Unii Europejskiej 
będzie o 1,4% wyższa niż w 2013 r.7 Powyższe jest nie bez znaczenia dla sytuacji na 
krajowym rynku, w szczególności mając na uwadze, że ponad 80% krajowej produkcji 
jest wywożone poza granice Polski8.

Jednocześnie wskazać należy, że w wyniku zaistniałej sytuacji na polskim i unij-
nym rynku skupu żywca, obniżyły się również o 0,8% ceny detaliczne mięsa wołowe-
go9. Fakt ten również podaje w wątpliwość zasadność zarzutu zawarcia zmowy przez 
skupujących żywiec wołowy, bowiem w przypadku faktycznego zawarcia zmowy ce-
nowej rzadko spotykaną sytuacją jest, żeby równocześnie ze spadkiem cen skupu 
spadały także ceny odsprzedaży produktu finalnego.

Mając na względzie opisane wyżej okoliczności, tegoroczna sytuacja na rynku sku-
pu żywca wołowego – w ocenie Prezesa UOKiK – wpisuje się w uwarunkowania rynko-
we. Na powyższe nakłada się dodatkowo struktura polskiego rynku produkcji żywca 
wołowego, który charakteryzuje bardzo duże rozdrobnienie – aż 95% ogólnego pogło-

2 Dane za opracowaniem Agencji Rynku Rolnego: „Prognoza cen rynkowych podstawowych pro-
duktów rolno-żywnościowych”, dostępnym na stronie http://www.arr.gov.pl/data/00165/
prognoza_09072014.pdf.

3 Opracowanie GUS: „Zwierzęta gospodarskie w 2012 r.”, dostępne na stronie http://stat.gov.
pl/cps/rde/xbcr/gus/RL_zwierzeta_gospodarskie_2012.pdf.

4 Opracowanie GUS: „Zwierzęta gospodarskie w 2013 r.”.
5 Wg GUS, w 2013 r. bilansowe spożycie mięsa wołowego wyniosło 1,5 kg na jednego miesz-

kańca, wobec 1,6 kg w 2012 r. (dane za opracowaniem Agencji Rynku Rolnego: „Prognoza cen 
rynkowych podstawowych produktów rolno-żywnościowych”, dostępnym na stronie http://
www.arr.gov.pl/data/00165/prognoza_09072014.pdf).

6 Raport: Short Term Outlook for the EU arable crops, meat and dairy markets In 2014 and 
2015 dostępny na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/agriculture/markets-
and-prices/short-term-outlook/pdf/2014-07_en,pdf.

7 Ibid.
8 Dane za: D. Zawadzka (red.) „Analizy Rynkowe – Rynek mięsa”, nr 46/2014.
9 Dane dot. pierwszych pięciu miesięcy 2014 r.; za opracowaniem Agencji Rynku Rolnego; „Pro-

gnoza cen rynkowych [...]”.
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wia bydła znajduje się bowiem w gospodarstwach indywidualnych10. Takie ukształto-
wanie rynku niekorzystnie wpływa na pozycję rolników w negocjacjach z podmiotami 
skupującymi. Tym samym podkreślić należy, że zrzeszanie się indywidualnych rolni-
ków w grupy producenckie, pozwoliłoby uzyskać im większą siłę negocjacyjną w rela-
cjach z odbiorcami. Dodatkowo należy wskazać na korzystne w tym zakresie specjalne 
regulacje wspierające tworzenie grup producentów wołowiny11.

Rynek skupu żywca wołowego również od strony popytowej charakteryzuje się 
mocno rozdrobnioną strukturą, która przejawia się w dużej liczbie podmiotów skupu-
jących lub przetwarzających ten żywiec. O skali rozdrobnienia może świadczyć przy-
kładowo liczba członków Związku Polskie Mięso, który reprezentuje interesy gospo-
darcze zakładów mięsnych i skupia obecnie ponad stu członków. Ponadto oprócz za-
kładów mięsnych (ubojni) na rynku skupu żywca działają również pośrednicy. Z tego 
też względu zawarcie skutecznego porozumienia przez uczestników tak bardzo roz-
drobnionego rynku w zakresie ustalania cen skupu jest mało prawdopodobne.

Należy jednocześnie wskazać, że brak jest jakichkolwiek informacji uzasadniają-
cych podejrzenie, że pomiędzy przedsiębiorcami skupującymi żywiec wołowy doszło 
do ustalenia cen skupu. Ze zmową cenową mamy do czynienia w przypadkach, gdy 
pomiędzy co najmniej dwoma niezależnymi przedsiębiorcami doszło do uzgodnienia 
oferowanych cen. Dla udowodnienia zmowy niezbędnym jest zatem wykazanie ist-
nienia bezpośrednich lub pośrednich kontaktów między konkurentami dotyczących 
koordynacji wzajemnych zachowań rynkowych. Zgodnie z orzecznictwem Komisji Eu-
ropejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE, jeżeli porównywalny poziom cen produktu 
na danym rynku właściwym można usprawiedliwić innymi czynnikami niż zawarcie 
porozumienia ograniczającego konkurencję, a jednocześnie nie ma wystarczających 
dowodów, że takie porozumienie zostało zawarte, wówczas nie można zastosować 
art. 101 TFUE12, ani odpowiadającego mu art. 6 u.o.k.k.

Od porozumień ograniczających konkurencję, w których warunkiem koniecznym 
jest uzgodnienie określonego zachowania, należy odróżnić tzw. zachowania paralelne 
przedsiębiorców polegające na świadomym dostosowywaniu się do warunków ryn-
kowych, w tym zachowań konkurentów, ale bez wystąpienia elementu uzgodnienia. 
Różnica między dozwolonym zachowaniem paralelnym a zakazanym porozumieniem 
ograniczającym konkurencję, polega na tym, że w pierwszym przypadku mamy do 
czynienia jedynie z naśladownictwem zachowań innych konkurentów, a w drugim 
z uzgodnieniem określonego zachowania przez konkurentów.

Podsumowując przedstawione powyżej obiektywne okoliczności niewątpliwie mia-
ły wpływ na obecną sytuację na krajowym rynku skupu żywca wołowego. Biorąc to po 
uwagę, a także mając na względzie fakt, że brak jest jakichkolwiek dowodów mogą-
cych potwierdzać zawarcie niedozwolonego porozumienia, nie ma podstaw do podjęcia 
działań przez Prezesa UOKiK.

Z poważaniem 
 
Adam Jasser

10 Dane za: D. Zawadzka (red.) „Analizy Rynkowe – Rynek mięsa”, nr 46/2014.
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych.
12 Por: wyrok Trybunatu Sprawiedliwości z 27 września 1988 r, w połączonych sprawach 89, 

104, 114, 116, 117, 125-129/85, Woodpulp I przeciwko Komisji Europejskiej, ECR 1988, 
5193.
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Zdzisława Pupy, 

Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka, 
Przemysława Błaszczyka, Waldemara Kraski, 
Jana Marii Jackowskiego oraz Bogdana Pęka

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Prosimy Pana Ministra Finansów o wyjaśnienie działań organów skar-

bowych (Izby Skarbowej w Warszawie) podejmowanych w stosunku do 
Fundacji „Lux Veritatis” mającej siedzibę w Warszawie. Działania te zostały 
opisane szczegółowo w piśmie, które fundacja skierowała do dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie 18 czerwca 2014 r. Streszczając problem, należy 
wskazać, że chodzi o to, iż 27 listopada 2012 r. naczelnik Urzędu Skarbo-
wego Warszawa-Wola nałożył na fundację zobowiązanie podatkowe z tytułu 
podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. w kwocie ponad 7,2 mi-
liona zł (włącznie z odsetkami). Kwota ta została zapłacona przez fundację 
15 stycznia 2013 r., a 31 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie 
uchyliła tę decyzję. Następnie, w dniu 17 lutego 2013 r., doszło do przedaw-
nienia należności podatkowej będącej przedmiotem tej decyzji. Pomimo 
uchylenia decyzji nakładającej wyżej wymienione zobowiązanie podatkowe 
Fundacja „Lux Veritatis” dotychczas nie uzyskała zwrotu wpłaconego, ale 
nienależnego podatku.

Prosimy Pana Ministra o wyjaśnienie tej kwestii, a w szczególności o in-
formację o tym, dlaczego organy skarbowe przeciągają tę sprawę i nie zwra-
cają fundacji należnej jej bezpodstawnie wpłaconej kwoty. Nadmieniamy, że 
zwłoka w rozliczeniu się organów skarbowych z fundacją powoduje dodat-
kowe koszty, które obciążą Skarb Państwa.

Oczekujemy od Pana Ministra pilnego wyjaśnienia tej sprawy i poinfor-
mowania nas o zajętym stanowisku.

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

Odpowiedź

Warszawa, 6 sierpnia 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pana Marszałka z dnia 8 lipca 2014 r., przekazującym 

oświadczenie złożone przez Senatora Wojciecha Skurkiewicza wraz z innymi senato-
rami podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 r., w sprawie działań 
organów podatkowych podejmowanych wobec Fundacji „Lux Veritatis”, uprzejmie 
przedkładam następujące wyjaśnienia.
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W przedmiotowym oświadczeniu, do którego załączono pismo Fundacji z dnia 
18 czerwca 2014 r. skierowane do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, podniesio-
no, iż w wyniku nałożenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola zo-
bowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług, które zostało uregulo-
wane, a następnie uchylenia decyzji w przedmiotowym zakresie przez Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie, Fundacja cyt. „dotychczas nie uzyskała zwrotu wpłaconego, 
ale nienależnego podatku”. W związku z zaistniałą sytuacją, konieczne jest wyjaśnie-
nie przyczyn przeciągania sprawy i niezwracania Fundacji należnej jej bezpodstawnie 
wpłaconej kwoty.

Ustosunkowując się do zagadnień poruszonych w oświadczeniu Panów Senato-
rów uprzejmie informuję, iż procedury obowiązujące w sprawach podatkowych, zo-
stały uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 749, ze zm.). W toku prowadzonego postępowania organ podatkowy 
zobligowany jest, na mocy art. 122 powołanej ustawy, do podejmowania wszelkich 
niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w zakresie 
niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, dochowując przy tym ustawowych standar-
dów postępowania podatkowego, jakim są tzw. zasady ogólne.

Stosownie natomiast do art. 127 ustawy Ordynacja podatkowa, postępowanie po-
datkowe jest dwuinstancyjne, zaś zgodnie z art. 3 §2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 270, ze zm.), sądy administracyjne kontrolują działalność administracji publicz-
nej poprzez orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne.

Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia 
kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego.

Wyżej opisane procedury zapewniają zatem rzetelną weryfikację dokonywanych 
przez organy podatkowe interpretacji przepisów.

W poruszanej przez Panów Senatorów sprawie, jak wynika z pisma Fundacji z dnia 
18 czerwca 2014 r., organ podatkowy pierwszej instancji określił Fundacji m.in. kwo-
tę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, które zostało przez Fun-
dację uregulowane.

Od przedmiotowej decyzji, Fundacja złożyła odwołanie do Dyrektora Izby Skar-
bowej w Warszawie, który uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego 
Warszawa-Wola oraz orzekł w sprawie, w tym określając kwotę zobowiązania.

W związku z zaskarżeniem ww. rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny w Warszawie, wyrokiem z dnia 5 sierpnia 2013 r., uchylił decyzję Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie i stwierdził, że uchylona decyzja nie może być wykonana 
w całości. W przedmiotowym wyroku Sąd nie odniósł się natomiast do decyzji organu 
pierwszej instancji.

Od ww. wyroku zostały wniesione skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego, zarówno przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, jak i przez Fun-
dację Lux Veritatis. Rozstrzygnięcie w przedmiotowym zakresie nie zostało jeszcze 
podjęte. Wobec powyższego wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest 
prawomocny.

Mając powyższe na uwadze, brak jest podstaw do stawiania organom podatkowym 
zarzutów w zakresie przeciągania sprawy i niezwracania Fundacji wpłaconej przez nią 
kwoty, bowiem dopiero od prawomocnych wyroków sądów administracyjnych uwa-
runkowane będą dalsze działania zarówno Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, 
jak i Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola. Obecnie przed ww. organami 
nie toczy się postępowanie w tym zakresie, a ewentualne dalsze działania będą uza-
leżnione od wydanego przez sądy rozstrzygnięcia.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że przedstawione w oświadczeniu Panów Sena-
torów kwestie odnoszą się do działań podejmowanych przez organy podatkowe w in-
dywidualnej sprawie konkretnego podatnika, wobec powyższego udzielenie bardziej 
szczegółowej informacji w tym zakresie, stanowiłoby naruszenie przepisów o tajemni-
cy skarbowej. Zgodnie bowiem z treścią art. 293 ustawy Ordynacja podatkowa, indy-
widualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez 
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podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową i mogą być udo-
stępnione wyłącznie podmiotom i osobom wskazanym w art. 298 i 299 ww. ustawy.

Niemniej jednak pragnę zapewnić, iż dbałość o dobre funkcjonowanie administra-
cji podatkowej oraz o wysoki poziom dobrowolnego wypełniania przez podatników 
obowiązków podatkowych jest dla Ministra Finansów zagadnieniem priorytetowym.

Przedkładając powyższe, wyrażam nadzieję, że zaprezentowany stan faktyczny 
sprawy będzie wystarczającym wyjaśnieniem poruszonych w oświadczeniu Panów Se-
natorów zagadnień.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Agnieszka Królikowska
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Zdzisława Pupy, Przemysława Błaszczyka, 
Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego 

oraz Bogdana Pęka

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Media podały informację, że prokuratura w Warszawie umorzyła po-
stępowanie w sprawie nadużyć związanych z finansowaniem ze środków 
ministra sportu koncertu piosenkarki Madonny na Stadionie Narodowym 
w Warszawie. Od rzecznika prokuratury usłyszeliśmy kuriozalne uzasad-
nienie tego umorzenia, a mianowicie takie, że prokuratura nie dopatrzyła się 
przestępstwa; urzędnicy co prawda wydali pieniądze nielegalnie, niezgodnie 
z prawem, ale mieli dobre intencje i liczyli na to, że sfinansowany nielegalnie 
koncert przyniesie zyski.

Taki rodzaj tłumaczenia i usprawiedliwiania nielegalnego wydatkowania 
pieniędzy publicznych (tę nielegalność stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli 
i potwierdziła prokuratura) może okazać się niebezpiecznym precedensem, 
bowiem od tej pory każdy urzędnik będzie mógł się tłumaczyć, że wprawdzie 
postąpił nielegalnie, ale miał dobre intencje. Koncert piosenkarki Madonny, 
będący przedsięwzięciem czysto komercyjnym, powinien być zorganizowa-
ny na koszt i ryzyko jego organizatorów. Nie było żadnych podstaw ani po-
wodów do tego, żeby finansować go ze środków przeznaczonych na polski 
sport i zmarnotrawić w ten sposób kwotę ponad 6 milionów zł.

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zweryfikował postępowanie pro-
kuratury i nakazał prowadzenie tej sprawy tak, aby nie doszło do niebez-
piecznego precedensu usprawiedliwiania nielegalnego i niegospodarnego, 
powodującego straty, postępowania władz publicznych.

Wojciech Skurkiewicz  Przemysław Błaszczyk 
Grzegorz Wojciechowski  Marek Martynowski 
Robert Mamątow  Jan Maria Jackowski 
Zdzisław Pupa   Bogdan Pęk

Odpowiedź

Warszawa, 11 sierpnia 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 8 lipca 2014 roku (sygn. BPS/043- 

-57-2490/14), przy którym przesłano tekst oświadczenia złożonego przez senatora 
Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z innymi senatorami podczas 57. posiedzenia Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 lipca 2014 roku w sprawie umorzenia postę-
powania w sprawie nadużyć związanych z finansowaniem ze środków ministra sportu 
piosenkarki Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie, uprzejmie przedsta-
wiam odpowiedź na oświadczenie.
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Z informacji uzyskanej z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie wynika, że posta-
nowieniem z dnia 30 czerwca 2014 roku Prokurator Okręgowy w Warszawie umorzył 
śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w okresie od marca do sierpnia 2012 
roku w Warszawie przez funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki, przy realizowaniu czynności związanych z wydatkowaniem środków publicznych, 
w tym poprzez doprowadzenie do przekazania z rezerwy celowej, pozostającej w dys-
pozycji wskazanego Ministerstwa, przeznaczonej na „Dofinansowanie zadań związa-
nych z Euro 2012 oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie 
piłki siatkowej” środków publicznych na cel związany z wykonaniem umów zawar-
tych przez działającą w imieniu Skarbu Państwa spółkę Narodowe Centrum Sportu 
sp. z o.o. i sfinansowaniem kampanii reklamowej, zakupu biletów i praw marketingo-
wych do koncertu piosenkarki muzyki pop Madonny, który odbył się w dniu 1 sierpnia 
2012 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie, czym działali na szkodę interesu 
publicznego i doprowadzili do powstania szkody w wysokości 4.647.800 zł – tj. o czyn 
z art. 231 §1 kk, na podstawie art. 17 §1 pkt 2 kpk, wobec braku ustawowych zna-
mion czynu zabronionego.

Przedmiotowe śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem Posła na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej Marcina Mastalerza, który powołując się na dane zawarte 
w raporcie Najwyższej Izby Kontroli wskazał na niegospodarność w wysokości ponad 
6.000.000 zł, jakiej dopuściło się Ministerstwo Sportu i Turystyki, które dofinanso-
wało koncert Madonny na Stadionie Narodowym, przy czym transfer tych pieniędzy 
został zainicjowany w okresie, kiedy Ministrem Sportu i Turystyki był Adam Giersz. 
Wówczas to Ministerstwo przekazało kwotę 6.200.000 zł na rzecz spółki zarządzającej 
Stadionem Narodowym, czyli Narodowemu Centrum Sportu. Z tych środków sfinan-
sowano odbywający się w dniu 1 sierpnia 2012 roku koncert Madonny, który przy-
niósł NCS stratę w wysokości 4,8 mln zł.

Z wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli z dnia 6 czerwca 2013 roku, 
sporządzonego w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Departament Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego NIK, w zakresie wykonania budżetu państwa w 2012 roku 
w części 25 – kultura fizyczna i części 40 – turystyka oraz wykonanie planów finanso-
wych Funduszu zajęć Sportowych dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
wynika, że pozytywnie oceniono działanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w powyżej 
wskazanym zakresie, mimo stwierdzanych nieprawidłowości w realizacji wydatków 
w części 25, polegających na wydatkowaniu kwoty 6.204.005 zł (0,77% wydatków 
ogólnych) z naruszeniem przepisów prawa, z czego niegospodarnie kwoty 4.647.800 zł 
(0,58%), a także nieprawidłowym nadzorze nad spółką celową Skarbu Państwa – Na-
rodowym Centrum Sportu sp. z o.o. Z powyższego wystąpienia wynika także, iż kon-
trola dochodów budżetowych w zakresie części 25 – kultura fizyczna, wskazała, że 
w ustawie budżetowej na rok 2012 dochody budżetu państwa w tej części zostały 
zaplanowane w kwocie 1.250.000 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 34.002.000 zł. 
Wyższa realizacja planu dochodów wynikała głównie z wyższych wpływów z najmu po-
wierzchni na Stadionie Narodowym oraz organizacji imprez sportowych, wypłaty kar 
umownych od wykonawcy Stadionu Narodowego, zwrotu podatku VAT, zwrotu z tytu-
łu odsprzedaży biletów na Turniej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 
oraz zwrotów z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz z lat ubiegłych. W tym miejscu można 
także nadmienić, iż budżet NCS sp. z o.o. mieścił się w ramach budżetu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, w ramach części budżetowej 25 – kultura fizyczna, a wszystkie 
wydatki NCS sp. z o.o. były realizowane tylko z tej części budżetowej, niezależnie od 
tego, czego dotyczyły.

W powyższym wystąpieniu NIK wskazała, iż niezgodnie z przeznaczeniem wydat-
kowano środki w łącznej kwocie 6.204.500 zł z rezerwy celowej, co stanowi 0,77% 
wydatków ogółem na imprezy zorganizowane na Stadionie Narodowym w Warszawie 
po zakończeniu Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 
2012. Z tej kwoty 5.863.900 zł wydatkowano na kampanię reklamową, zakup biletów 
i praw marketingowych do koncertu Madonny, 74.500 zł wydatkowano na zorgani-
zowanie koncertu zespołu Coldplay, który odbył się w dniu 19 września 2012 roku, 
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a 266.100 zł na przeprowadzenie meczu piłkarskiego Polska – Anglia, który odbył się 
15 października 2012 roku. Wskazano także, iż stosownie do art. 154 ust. 7 ustawy 
o finansach publicznych rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na 
jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją wydatków.

We wnioskach pokontrolnych NIK zaleciła o wydatkowanie środków z rezerw celo-
wych budżetu państwa zgodnie z przeznaczeniem, na jaki rezerwa została utworzona, 
sprawowanie nadzoru nad spółką celową zarządzającą w imieniu Skarbu Państwa 
Stadionem Narodowym w sposób zapewniający należytą ochronę interesów majątko-
wych Skarbu Państwa i zawieranie stosownych aneksów do umów o dofinansowaniu 
inwestycji ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w przypadku zmiany ich 
postanowień oraz rozważenie opracowania w formie pisemnej procedury dotyczącej 
prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych.

W toku śledztwa przesłuchano członków zespołu kontrolnego Najwyższej Izby 
Kontroli, którzy zeznali, że nie badali zagadnień będących przedmiotem śledztwa. 
Z ich relacji wynika, iż stwierdzono nieprawidłowości w wydatkowaniu środków bud-
żetowych na kwotę ponad 6.000.000 zł oraz działania niegospodarne w odniesieniu 
do zorganizowania koncertu Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie. NIK 
uznała zawarcie umowy sponsorskiej za „nielegalne i niegospodarne w odniesieniu do 
koncertu Madonny”. Przesłuchany świadek nie potrafił jednak wskazać, jakie prze-
słanki musiałyby być spełnione, aby takowa umowa mogła zostać przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki zawarta. Podniósł również, że ani Ministrowi Adamowi Gierszowi, 
ani Annie Musze nie udało się do czasu zakończenia Turnieju Euro 2012 wybrać pod-
miotu zarządzającego Stadionem Narodowym. Spółka PL 2012 została wybrana do-
piero z terminem rozpoczęcia działania od dnia 1 stycznia 2013 roku. Inny z członków 
zespołu kontrolnego wskazał, że w wyniku kontroli dokumentacji księgowej Minister-
stwa Sportu i Turystyki ujawniono m.in. faktury za bilety na koncert Madonny. Pod 
względem formalnym tzn. odpowiedniej kwalifikacji zakupu, opisu dokumentu nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Zastrzeżenia wzbudził jedynie fakt poniesienia takiego 
wydatku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż jeszcze w okresie, gdy Ministrem Sportu i Turystyki 
był Adam Giersz, prowadzone były rozmowy dotyczące modelu zarządzania Stadionem 
Narodowym. Jak podał, była to skomplikowana kwestia, bowiem stadiony w Polsce nie 
są dochodowe, zaś jedną z przyczyn niepodpisania umowy operatorskiej z NCS do koń-
ca sprawowania przez niego funkcji Ministra Sportu i Turystyki były przedłużające się 
konsultacje z Ministrem Skarbu, dotyczące modelu operatora. Z zeznań przedstawicieli 
Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, iż w zasadzie nie było wątpliwości, że w przy-
szłości operatorem zostanie Narodowe Centrum Sportu, którego zadaniem po zakończe-
niu Turnieju Euro 2012 było zapewnienie efektywnego wykorzystania nieruchomości, 
również poprzez organizację imprez sportowych i kulturalnych. Obrana taktyka miała 
doprowadzić do zorganizowania jak największej ilości prestiżowych imprez na Stadionie 
Narodowym. Organizacja koncertu Madonny, gwiazdy światowego formatu, ze względu 
na charakter promocyjny, była inwestycją w wartość marki obiektu. Powyższe okolicz-
ności potwierdza treść uchwały Nr 206/2011 Zarządu NCS sp. z o.o. z dnia 11 sierpnia 
2011 roku oraz jednogłośnie podjętej uchwały nr 115/1/2011 Rady Nadzorczej NCS 
sp. z o.o. z dnia 19 sierpnia 2011 roku w przedmiocie wyrażenia pozytywnej opinii, 
co do podejmowania przez Spółkę działań zmierzających do zawarcia w imieniu i na 
rzecz Skarbu Państwa umów na wynajem Stadionu Narodowego z przeznaczeniem na 
imprezy masowe. Jak podała przedstawicielka Ministra Finansów w Radzie Nadzorczej 
NCS sp. z o. o., promocja Stadionu Narodowego była celem nadrzędnym, bowiem za-
daniem Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej była taka organizacja działalności Stadionu 
Narodowego, aby po zakończeniu Turnieju Euro 2012, obiekt mógł na siebie zarabiać. 
Budżet na 2012 rok wyraźnie określał rodzaj wydatków NCS, który obejmował promocje 
Stadionu, zaś organizacja koncertu Madonny promowała Stadion Narodowy, jako arenę 
widowisk artystycznych, dużych wydarzeń muzycznych.

Nie budzi wątpliwości, iż podejmowane przez NCS w imieniu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki działania miały przynosić dochód. Takie także założenie przyjęto organizu-
jąc koncert Madonny. Nieznalezienie sponsora (na powyższe miały niewątpliwie wpływ 
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trwający kryzys, a także zaangażowanie szeregu podmiotów w sponsorowanie Turnie-
ju Euro 2012) spowodowało, iż Skarb Państwa nie uzyskał planowanego przychodu, 
lecz poniósł stratę. Oczywistym pozostaje, iż w przypadku braku działań organizacyj-
nych związanych z zapewnieniem wykorzystania Stadionu Narodowego po zakończe-
niu Euro 2012 i oczekiwaniem na podpisanie umowy operatorskiej, co powodowałoby 
jedynie generowanie kosztów utrzymania obiektu bez jego promocji, zarzut jedynie 
ponoszenia kosztów utrzymania Stadionu znajdowałby uzasadnienie.

Dokonując analizy zgromadzonego materiału dowodowego w pełni podzielono oce-
nę Prokuratora Okręgowego w Warszawie, iż w działaniach przedstawicieli Minister-
stwa Sportu i Turystyki nie sposób się doszukać realizacji znamion czynu zabronio-
nego penalizowanego w art. 231 §1 kk.

Podkreślić należy stanowisko Najwyższej Izby Kontroli, która uznała, iż niewy-
stąpienie przez Ministra Sportu i Turystyki do Ministra Finansów o zmianę przezna-
czenia środków z rezerwy celowej, z których następnie sfinansowano zakup pakietu 
sponsorskiego na koncert Madonny, mogło stanowić naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych i skierowała stosowe wystąpienie do Rzecznika dyscypliny finansów pu-
blicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który dokona oceny prawi-
dłowości działań w tym zakresie. Nie każde bowiem naruszenie przepisów, regulacji, 
dyspozycji skutkuje odpowiedzialnością karną. Tym samym Najwyższa Izba Kontroli 
oceniła, iż brak jest podstaw do przyjęcia, aby mogło dojść do zaistnienia przestęp-
stwa urzędniczego i nie skierowała w tej sprawie doniesienia.

Dla przypisania bowiem odpowiedzialności karnej z art. 231 §1 kk konieczne jest 
uznanie, że funkcjonariusz publiczny przekraczając należne mu kompetencje lub nie-
dopełniając ciążących na nim obowiązków, działał na szkodę interesu publicznego 
lub prywatnego. W kontekście przedmiotowej sprawy, w oparciu o zgromadzony ma-
teriał dowodowy uznano, że powyższe znamiona nie zostały zrealizowane. Brak ocze-
kiwanego przez NCS, działającego w imieniu Ministerstwa Sportu i Turystyki zysku 
z organizacji koncertu, nie może pozostawać w oderwaniu od całości przedsięwzięcia 
związanego z zarządzaniem Stadionem Narodowym, realizacji przez Ministra Sportu 
i Turystyki zadań, które związane były zarówno z promocją Stadionu, jak również 
z jego utrzymaniem.

Uwzględniając zatem warunki towarzyszące decyzjom Ministra Sportu i Turystyki 
w sferze zapewnienia funkcjonowania Stadionu po turnieju, jego przeświadczenie, iż 
w sposób prawidłowy wydatkuje kwotę przeznaczoną na kampanię reklamową, zakup 
biletów i praw marketingowych do koncertu Madonny, a powyższe przedsięwzięcie 
będzie korzystne dla Skarbu Państwa i promocji Stadionu Narodowego, trudno byłoby 
uznać, iż obejmował on swoim zamiarem działanie na szkodę interesu publicznego 
w rozumieniu art. 231 §1 kk.

Ustalenia śledztwa nie dały nadto podstaw do rozpatrywania ocenianego zdarze-
nia w kontekście realizacji znamion czynu zabronionego penalizowanego w art. 296 
kk. Nie budzi bowiem wątpliwości, iż gdyby NCS udało się znaleźć sponsora, który 
odkupiłby prawa marketingowe do tego koncertu, wówczas działania Ministra Sportu 
i Turystyki byłyby oceniane pozytywnie, jako dobrego gospodarza, który już w 2011 
roku podjął działania, aby po zakończeniu Euro 2012 Stadion Narodowy przynosił 
zyski dla Skarbu Państwa.

Całokształt ustaleń spowodował, że w ocenie Prokuratury Apelacyjnej w War-
szawie, co do której brak jest podstaw do jej kwestionowania, decyzję o umorzeniu 
śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego w działaniach funkcjonariuszy 
publicznych uznano za zasadną.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, 

Zdzisława Pupy, Przemysława Błaszczyka, 
Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego, 

Bogdana Pęka oraz Andrzeja Pająka

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Zaskoczyła nas informacja, że śledztwo w sprawie tak zwanej afery 
podsłuchowej, dotyczącej nielegalnego podsłuchiwania rozmów wysokich 
urzędników rządowych i państwowych w Warszawie, prowadzi Prokuratora 
Okręgowa Warszawa-Praga. Tymczasem z informacji prasowych wiadomo, 
że podsłuchiwanie miało miejsce w restauracjach znajdujących się w lewo-
brzeżnej części Warszawy.

Dlaczego to ważne śledztwo powierzone zostało wybranej prokuratu-
rze, z pominięciem właściwości terytorialnej Prokuratury Okręgowej w War-
szawie?

Jakie argumenty zdecydowały o tym, że akurat prokuratura praska zo-
stała wytypowana do prowadzenia tej sprawy?

Wojciech Skurkiewicz  Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski  Jan Maria Jackowski 
Robert Mamątow  Bogdan Pęk 
Zdzisław Pupa   Andrzej Pająk 
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź

Warszawa, 6.08.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Wojciecha Skurkiewicza 

wspólnie z innymi senatorami podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 
2014 roku, przekazane przez Wicemarszałka Senatu Marię Pańczyk-Pozdziej, w któ-
rym senatorowie wyrażają zaskoczenie, że śledztwo w sprawie tzw. afery podsłuchowej 
przekazane zostało do prowadzenia Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w War-
szawie, pomimo że podsłuchiwanie miało miejsce w restauracjach znajdujących się 
w lewobrzeżnej części Warszawy, uprzejmie informuję Pana Marszałka, co następuje 
w zakresie podlegającym kompetencji prokuratury.

Prokurator Apelacyjny w Warszawie przekazał w dniu 16 czerwca 2014 roku z po-
minięciem właściwości miejscowej do prowadzenia śledztwo w sprawie tzw. afery pod-
słuchowej na podstawie przepisu §122 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 24 marca 2010 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych 
jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2010 r., Nr 49 poz. 296) mając na 
względzie wyłącznie dobro postępowania, z uwagi na znaczne obciążenie prokurato-
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rów Prokuratury Okręgowej w Warszawie sprawami o poważnym i skomplikowa-
nym charakterze, co mogłoby negatywnie wpływać na tempo i jakość prowadzenia 
postępowania.

Stosownie bowiem do treści przepisu §122 ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzę-
dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury kierownik nadrzędnej 
jednostki organizacyjnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na 
dobro postępowania, może przekazać podległej jednostce organizacyjnej do prowadze-
nia lub nadzoru sprawę z pominięciem zasad właściwości miejscowej.

Przedstawiając Panu Marszałkowi powyższe pragnę zapewnić, że Prokuratura 
Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie zlokalizowana również na terenie Warszawy 
posiada, podobnie jak Prokuratura Okręgowa w Warszawie, pełną strukturę orga-
nizacyjną pozwalającą na prowadzenie spraw o tego typu przestępstwa, jak również 
należyte doświadczenie w prowadzeniu śledztw o poważnym charakterze.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia, 
Grzegorza Wojciechowskiego, Zdzisława Pupy, 

Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka, Przemysława Błaszczyka, 
Waldemara Kraski, Wojciecha Skurkiewicza oraz Bogdana Pęka

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, 
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

oraz do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika

Szanowny Panie Ministrze!
Ponownie wracamy do bulwersującej sprawy rolników, plantatorów 

ogórków, którzy wskutek błędnej informacji rządu zostali pozbawieni moż-
liwości ubiegania się o odszkodowania za straty spowodowane epidemią 
E. coli w 2010 r. Rolnicy uprawiający ogórki metodą hurtową zostali błędnie 
poinformowani, że nie mogą ubiegać się o odszkodowania. Była to informa-
cja nieprawdziwa, gdyż w rzeczywistości mogli się o wspomniane odszko-
dowania ubiegać.

W związku z przedstawioną powyżej, w dalszym ciągu nierozwiązaną 
sytuacją proszę o wyjaśnienia w następujących kwestiach.

1. Czy było prowadzone postępowania prokuratorskie w opisanej spra-
wie? Prosimy o informacje dotyczące wyników wspomnianych postępowań. 
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że osoby zgłaszające się do biura sena-
tora Wojciechowskiego wskazują, że odszkodowania pobrały osoby, które 
nigdy nie miały upraw ogórków – często są to osoby zajmujące wysokie sta-
nowiska w administracji.

2. Prosimy o informacje dotyczące kwoty odszkodowań i liczby produ-
centów, którzy je otrzymali. Prosimy o porównanie liczby wypłaconych od-
szkodowań z liczbą producentów i areałem produkcji. Czy lista osób, które 
otrzymały odszkodowania, jest utajniona, a jeśli tak, to jaki jest powód jej 
utajnienia i kto o nim zadecydował?

3. Czy lista upraw, za które wypłacono odszkodowania, była konfronto-
wana, porównywana z listą upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich?

4. Czy Centralne Biuro Antykorupcyjne zajmowało się opisaną tu sprawą?
Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem   Andrzej Pająk 
Krzysztof Słoń   Przemysław Błaszczyk 
Grzegorz Wojciechowski  Waldemar Kraska 
Zdzisław Pupa   Wojciech Skurkiewicz 
Robert Mamątow  Bogdan Pęk

Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 8 sierpnia 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 8 lipca 2014 roku (sygn. BPS/043- 

-57-2492/PG/14), przy którym przesłano tekst oświadczenia złożonego przez senato-
ra Krzysztofa Słonia wspólnie z innymi senatorami podczas 57. posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 lipca 2014 roku, w sprawie postępowań przygoto-
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wawczych prowadzonych w sprawie błędnego poinformowania plantatorów ogórków 
o możliwości ubiegania się o odszkodowania za straty spowodowane epidemią E.coli 
w roku 2010, uprzejmie przedstawiam odpowiedź na oświadczenie.

Z informacji uzyskanych z wszystkich prokuratur apelacyjnych wynika, że w skali 
całego kraju prowadzone były trzy takie postępowania.

W sprawie VI Ds. 69/11 Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prawomocnie ska-
zany został Eugeniusz D., któremu zarzucono, że w dniu 11 lipca 2011 roku w Szcze-
cinie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pomocą wprowadzenia 
w błąd usiłował doprowadzić Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie 
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci „Wsparcia finansowego w sek-
torze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC” 
w kwocie 45.978,41 zł, za uprawę ogórków gruntowych na nieruchomości rolnej o po-
wierzchni 0,95 ha położonej w miejscowości Łubianka gm. Barlinek w ten sposób, 
że przedłożył w siedzibie ww. instytucji nierzetelne pisemne oświadczenie, w którym 
wskazał istotne dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego nieprawdziwe in-
formacje o uprawie i niezebraniu plonów w postaci ogórków gruntowych, działając tym 
samym na szkodę Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie – tj. o czyn 
z art. 13 §1 kk w zw. z art. 286 §1 kk w zb. z art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 §2.

Dwa pozostałe śledztwa prowadzone były przez Prokuraturę Rejonową Kielce- 
-Wschód w Kielcach.

Pierwsze z nich, oznaczone sygnaturą 4 Ds. 118/13, prowadzone było w sprawie 
niedopełnienia w okresie od 14 czerwca 2011 roku do 15 października 2011 roku 
w Kielcach, daty bliżej nieustalonej, obowiązków przez Dyrektora oraz innych pracow-
ników Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Kielcach poprzez nieprawidłowe 
informowanie rolników o warunkach uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcie w sek-
torze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC” 
i możliwości uzyskania wsparcia dla uczestników ww. mechanizmu oraz nieprawidło-
wym jego przyznawaniu, w następstwie czego informacja o możliwości uczestnictwa 
w nim nie trafiła do wszystkich zainteresowanych producentów ogórków, sałaty, en-
dywii, pomidorów, słodkiej papryki i cukinii, pozbawiając ich tym samym możliwości 
skutecznego złożenia wniosku o udzielenie przedmiotowego wsparcia, czym działano 
na szkodę interesu publicznego i prywatnego – tj. o przestępstwo z art. 231 §1 kk. Po-
stanowieniem z dnia 31 grudnia 2013 roku śledztwo w tym zakresie zostało umorzone 
wobec stwierdzenia, że czyny nie zawierają znamion czynu zabronionego. Przedmio-
tem tego postępowania było również przekroczenie uprawnień w dniu 11 i 14 lipca 
2011 roku w Kocinie i Stropieszynie, przez kontrolerów Agencji Rynku Rolnego Od-
działu Terenowego w Olsztynie, poprzez poświadczenie nieprawdy w raportach z kon-
troli przeprowadzonej w dziewięciu gospodarstwach rolnych na terenie powiatu ka-
zimierskiego w ramach mechanizmu „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu 
kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”, czym działano na szkodę interesu 
publicznego i prywatnego – tj. o przestępstwo z art. 231 §1 kk i art. 271 §1 kk w zw. 
z art. 11 §2 kk. Wymienionym powyżej postanowieniem śledztwo w tym zakresie zo-
stało umorzone wobec stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających po-
dejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

Drugie z wymienionych postępowań, oznaczone sygnaturą 4 Ds. 130/14, pro-
wadzone było w sprawie doprowadzenia i nakłaniania do doprowadzenia do nie-
korzystnego rozporządzenia mieniem pochodzącym ze wsparcia finansowego ze 
środków Unii Europejskiej, za pomocą wprowadzenia w błąd co do wiarygodno-
ści złożonych dokumentów, poprzez przedłożenie w okresie od 5 do 11 lipca 2011 
roku w Agencji Rynku Rolnego w Kielcach dokumentu poświadczającego niepraw-
dę w postaci Wniosku o udzielenie wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu 
kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC wraz z załącznikami zawierają-
cego informację o dokonaniu działań polegających na zielonych zbiorach lub nie-
zbieraniu produktów rolnych w postaci ogórków w okresie od 26 maja 2011 roku 
do 21 czerwca 2011 roku przez 155 osób, w celu uzyskania dla siebie wspar-
cia finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach mechanizmu „Wsparcie 
w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakte-
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rii EHEC”, podczas gdy uprzednio w ramach tego samego mechanizmu przedłożyli 
w Agencji Rynku Rolnego w Kielcach dokument w postaci Powiadomienia o zielo-
nych zbiorach/niezbieraniu w związku z kryzysem spowodowanym szczepem bakterii 
EHEC, zawierającego informację o zamiarze dokonania wymaganych działań niezbie-
rania lub zielonych zbiorów na tych samych produktach rolnych w postaci ogórków, 
przy czym wskazano termin dokonania tych działań w okresie od 22 czerwca 2011 
roku do 30 czerwca 2011 roku, co miało istotne znaczenie dla uzyskania przedmio-
towego wsparcia finansowego, czym działano w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
– tj. o przestępstwo z art. 286 §1 kk i art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk. Postano-
wieniem z dnia 31 marca 2014 roku śledztwo w tej sprawie zostało umorzone wobec 
stwierdzenia, że czyny nie zawierają znamion czynu zabronionego.

Obydwa z wymienionych postępowań zostały zaskarżone przez Najwyższą Izbę 
Kontroli i nie mają waloru prawomocności.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet

Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2014.08.08

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem, złożonym przez senatora Krzysztofa Słonia wspólnie 

z innymi senatorami podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 r., za-
łączonym do pisma znak BPS/043-57-2492-MRRW/14 z dnia 8 lipca 2014 r., niniej-
szym przekazuję Panu Marszałkowi, zgodnie z właściwością, odpowiedź na pytania nr 
2 i 3 zadane w ww. oświadczeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 585/2011 z dnia 
17 czerwca 2011 r. ustanawiającym tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sek-
tora owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 160 z 18.6.2011 r., str. 71), w celu wsparcia pro-
ducentów warzyw i złagodzenia skutków kryzysu, który wystąpił w 2011 roku, urucho-
miono tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sektora owoców i warzyw. Komisja 
Europejska dla producentów warzyw w całej UE przeznaczyła 227 mln EUR, które 
pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Możliwość taką 
stwarzał art. 191 (sytuacje nadzwyczajne) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 
z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych 
oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie 
o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007 r., str. 1).

Dane osobowe uczestników tego mechanizmu były objęte ochroną z uwagi na wy-
rok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r., który stwier-
dzał, że nieważne są te aspekty prawodawstwa UE, które wymagają publikowania in-
formacji dotyczących osób fizycznych będących beneficjentami środków finansowych 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Wyrok uwzględniał prawo do poszanowania życia 
prywatnego i prawo do ochrony danych osobowych zapisane w Karcie praw podsta-
wowych Unii Europejskiej.
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W związku z powyższym Agencja Rynku Rolnego, wdrażająca na terytorium Pol-
ski przedmiotowy mechanizm wsparcia, nie ma podstaw prawnych do udostępniania 
informacji dotyczących osób fizycznych będących beneficjentami środków pochodzą-
cych z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki 
rolnej, w tym rolników, którzy w roku 2012 uzyskali odszkodowanie ze środków finan-
sowych UE na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 585/2011 
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Zadania ARR związane z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania ryn-
ków owoców i warzyw jak i warunki udzielania wsparcia zostały określone w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję 
Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych 
środków wspierania rynków owoców i warzyw (Dz. U. Nr 130, poz. 750, z późn. zm.).

Do zadań ARR w związku z wystąpieniem kryzysu spowodowanego wystąpieniem 
zakażeń szczepem E. coli, należało:

– przyjmowanie powiadomień o zielonych zbiorach lub niezbieraniu warzyw,
– przyjmowanie powiadomień o zamiarze wycofania z rynku nieprzeznaczonych 

do sprzedaży owoców i warzyw,
– przeprowadzanie kontroli przeprowadzonych przez beneficjentów działań,
– przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia,
– wypłatę środków finansowych z tytułu nadzwyczajnego wsparcia.
Wsparcie finansowe przysługiwało w przypadku fizycznego dokonania powyższych 

działań, potwierdzonych kontrolą na miejscu i dotyczyło upraw polowych oraz szklar-
niowych. Ponieważ kryzys w sektorze owoców i warzyw dotyczył głównie ogórków, 
pomidorów, słodkiej papryki, cukinii oraz niektórych rodzajów sałaty oraz cykorii en-
dywii, zakres nadzwyczajnych środków został ograniczony do ww. produktów prze-
znaczonych do spożycia jako produkty świeże.

Ogółem na realizację specjalnego wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu 
kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC Agencja przekazała w 2011 r. bli-
sko 4,7 tys. producentom warzyw kwotę 179,4 mln zł, z tego ponad 4 mln zł trafiło do 
organizacji producentów, a 175,4 mln zł do beneficjentów, którzy nie byli członkami 
ww. organizacji.

ARR dołożyła wszelkich starań, aby wypłacić stosowną rekompensatę wszystkim 
uprawnionym producentom warzyw. Podstawową formą weryfikacji przeprowadzo-
nych przez producentów działań było przeprowadzanie kontroli na miejscu, w trakcie 
których dokonywano m.in. oględzin pryzm kompostowych lub miejsc, w których do-
konano wprowadzenia produktu do gleby.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kontroli na miejscu towarzyszyły również 
kontrole uzupełniające. Zadeklarowanie we wniosku uprawy, której podczas kontroli 
nie stwierdzono, nieuprawdopodobnienie w trakcie czynności kontrolnych, że żąda-
nie producenta ujęte we wniosku jest zgodne z przepisami prawa, niepotwierdzenie 
w obecności świadków uprawy na kontrolowanej działce, zadeklarowanej we wniosku 
o udzielenie wsparcia, powodowało odmowę udzielenia wsparcia.

W przypadku wątpliwości, co do poprawności danych, zwracano się do innych 
instytucji o wyjaśnienia w zakresie informacji zawartych we wnioskach o udzie-
lenie wsparcia. Przykładowo – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
udzielała informacji, czy dany producent warzyw zgłaszał uprawę określoną we 
wniosku o płatność obszarową na rok 2011. W przypadku konieczności pozyskania 
dodatkowych informacji, co do zasadności udzielenia wsparcia Agencja przeprowa-
dzała kontrole uzupełniające. Ogółem dopłatami objęto areał o łącznej powierzchni 
2 026,44 ha warzyw.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY SZEFA 
CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

Warszawa, 28 lipca 2014 r.

Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z 8 bm., sygn. BPS/043-57-2492-CBA/14, uprzejmie 

informuję, że Centralne Biuro Antykorupcyjne nie prowadziło czynności w sprawie 
opisanej w oświadczeniu złożonym przez senatora Krzysztofa Słonia wraz z innymi 
senatorami podczas 57. posiedzenia Senatu RP 3 bm.

Z poważaniem 
 
Maciej Klepacz
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark 
oraz senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zaniepokojeni atmosferą wokół Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” w No-

wym Czarnowie, opisaną w liście starosty gryfińskiego Wojciecha Konar-
skiego, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat strategii roz-
woju Polskiej Grupy Energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu 
„Dolna Odra”.

W pełni popieramy stanowisko sygnatariuszy porozumienia, jakie zawar-
ły jednostki samorządowe powiatu gryfińskiego z reprezentantami związ-
ków zawodowych i organizacji społecznych, ogłoszonego w apelu: „Tak dla 
Elektrowni Dolna Odra, tak dla województwa zachodniopomorskiego”.

Obecnie w ZEDO pracuje tysiąc sześćset siedemdziesiąt osiem osób 
z Gryfina, Szczecina, Stargardu, Goleniowa, Polic i jest to największy jak 
dotąd zakład pracy w naszym regionie.

Podzielamy niepokój pracowników i władz samorządowych wywołany 
planowaną budową elektrowni jądrowej w województwie pomorskim oraz 
elektrowni węglowej przez Kulczyk Investments. Czy te plany spowodują 
zaprzestanie inwestycji w ZEDO?

Zdaniem zainteresowanych stron opublikowana „Strategia GK PGE na 
lata 2014–2020”, która wcześniej przy konsolidacji i prywatyzacji zakładu 
dawała gwarancje rozwoju, obecnie nie daje szans na odbudowę mocy wy-
twórczych „Dolnej Odry” do roku 2035.

Jesteśmy przekonani, że tylko rzetelna informacja w przedmiotowej 
sprawie, jaką moglibyśmy przedstawić zachodniopomorskiej społeczności 
i zainteresowanym stronom, przywróci spokój i wiarę w politykę państwa 
w tym zakresie.

Grażyna Sztark 
Piotr Zientarski

Odpowiedź

Warszawa, 28 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatorów Panią Grażynę Sztark oraz 

Pana Piotra Zientarskiego podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 r. 
w sprawie Zespołu Elektrowni Dolna Odra przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Zespół Elektrowni Dolna Odra (ZEDO) jest oddziałem Spółki PGE Górnictwo i Ener-
getyka Konwencjonalna SA wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGE SA. Zespół 
Elektrowni Dolna Odra jest nie tylko jedyną elektrownią systemową w północno-za-
chodniej części Polski i największym producentem energii elektrycznej i ciepła w re-
gionie, ale również pełni szczególną funkcję interwencyjną i regulacyjną w krajowym 
systemie energetycznym. W skład Oddziału ZEDO wchodzą następujące jednostki or-
ganizacyjne: Elektrownia Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany, Elektrownia Szczecin.
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Obecnie w Elektrowni Dolna Odra (ELDO) pracuje sześć bloków energetycznych 
o łącznej mocy 1362 MW. Eksploatowane bloki mają w chwili obecnej wypracowane 
220–280 tys. godzin pracy. Według kryteriów Urzędu Dozoru Technicznego dopusz-
cza się pracę bloków energetycznych do 350 tys. godzin. W ocenie Zarządu PGE SA 
pozostałe około 100 tys. godzin pracy w zależności od sposobu wykorzystania jedno-
stek oznacza perspektywę 15-letniej lub dłuższej eksploatacji nawet do 2035 roku. 
Taki horyzont eksploatacji istniejących bloków w Elektrowni Dolna Odra jest obecnie 
przyjmowany przez Grupę PGE.

Bloki 1 i 2 zostały objęte umową na świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy 
zimnej, zawartą pomiędzy PGE GiEK SA a PSE SA. Usługa ta polega na oddaniu 
do wyłącznej dyspozycji PSE dwóch bloków w Elektrowni Dolna Odra. Na podsta-
wie umowy Operator Systemu Przesyłowego będzie płacił uzgodnioną stawkę za każ-
dą dyspozycyjną godzinę bloków, tj. postoju w rezerwie lub pracy na polecenie PSE. 
Zgodnie z umową bloki nr 1 i 2 pracować będą jako jednostki rezerwy interwencyjnej 
w okresie 2 lat (2016–2017) z możliwością przedłużenia umowy na kolejne dwa lata 
(2018–2019). Umowa zapewni Elektrowni Dolna Odra stabilne źródło przychodów 
w związku z utrzymaniem zdolności operacyjnej najstarszych jednostek wytwórczych, 
a także pozwoli zrealizować obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dostarczania 
energii elektrycznej.

Z uwagi na nałożenie na jednostki wytwórcze tzw. derogacji naturalnych (traktato-
wych) w roku 2012 nastąpiło wycofanie z eksploatacji bloku nr 4, zaś blok nr 3 został 
wyłączony w 2013 roku.

Z kolei wobec pozostałych czterech bloków nr 5, 6, 7 i 8, uwzględniając możliwości 
techniczne ich dalszej pracy, aż do osiągnięcia granicznych 350 tys. godzin pracy, czyli 
maksymalnie do 2035 roku, realizowane są projekty związane z ich dostosowaniem do 
wymagań Dyrektywy IED. Projekty te dotyczą modernizacji instalacji spalania (w ko-
tłach nr 6 i 7 oraz 5 i 8) w celu obniżenia emisji NOx. Ich realizacja pozwoli na dosto-
sowanie ww. bloków do wymogów środowiskowych wynikających z ww. Dyrektywy, 
tj. do pracy z poziomem NOx w spalinach poniżej 200 mg/m3 po roku 2015.

W celu zapewnienia dostaw ciepła oraz przyłączenia nowych odbiorców, PGE GiEK 
rozbudowuje sieć ciepłowniczą w Gryfinie i prowadzi prace modernizacyjne i odtwo-
rzeniowe na istniejących sieciach.

Mając świadomość strategicznego znaczenia ELDO, PGE przeznacza istotne zna-
czące środki na utrzymanie majątku tej elektrowni na odpowiednim poziomie tech-
nicznym i dotrzymanie przez nią coraz bardziej wymagających wymogów środowi-
skowych. Tylko w latach 2007–2013 w ramach działalności inwestycyjnej w ELDO 
zrealizowano następujące zadania, tj.:

– Zabudowa instalacji do współspalania biomasy z pominięciem młynów węglo-
wych (bloki nr 1 i nr 5),

– Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin (bloki nr 5 i nr 6),
– Dostosowanie układów spalania kotła nr 1 do pracy z obniżonym poziomem NOx. 

W odniesieniu do Elektrociepłowni Pomorzany, obecnie wdrożone będą rozwią-
zania przejściowe związane z głęboką modernizacją zainstalowanych tam blo-
ków, w celu utrzymania ciągłości dostaw ciepła dla miasta Szczecina po roku 
2017, jednakże nie wykluczają one zasadności budowy nowej jednostki.

Odnosząc się do zapisów Strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2014–2020, 
uprzejmie informuję, iż strategia jest jednym z elementów systemu zarządzania roz-
wojem Grupy, który z racji statusu tego dokumentu przedstawia kluczowe dla rozwo-
ju Grupy wyzwania oraz zarysowuje cele rozwojowe w odniesieniu do aktywów Grupy, 
uwzględniając funkcje przez nie pełnione, ale także występujące ograniczenia i barie-
ry. Opublikowana strategia GK PGE przedstawia scenariusz rozwojowy w perspekty-
wie średniookresowej do 2020 roku. Przyjęty na potrzeby strategii krótszy horyzont 
czasowy wynika z wielu niepewności związanych z otoczeniem zewnętrznym. Z tego 
względu Strategia GK PGE charakteryzuje się dużym stopniem ogólności, krótszym 
horyzontem czasowym, a realizacja założonych w Strategii celów będzie uzależniona 
od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Z tego wynika zapis 
w Strategii, że kluczową determinantą przyszłości Elektrowni Dolna Odra będą warun-
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ki jakie dla utrzymania i rozwoju mocy tej elektrowni oferował będzie operator syste-
mu, jak również funkcji elektrowni.

Należy podkreślić, iż pełniona przez Elektrownię Dolna Odra funkcja determinu-
je pewność jej eksploatacji na poziomie minimum 1000 MW. Wynika to z położenia 
Elektrowni oraz faktu bycia jedynym wytwórcą systemowym w północno-zachodniej 
Polsce charakteryzującej się deficytem rezerwy mocy i słabym powiązaniem z resztą 
systemu przesyłowego, co sprawia, że jest niezbędna dla dotrzymania wymaganych 
parametrów jakościowych i standardów niezawodnościowych Krajowego Systemu.

Elektroenergetycznego. Nie ma więc możliwości wyłączenia tej elektrowni. Jest 
to jedyna elektrownia krajowa świadcząca pełny katalog usług systemowych. W tym 
kontekście niezrozumiały jest sposób interpretacji założeń strategii GK PGE prowa-
dzący do wniosków o likwidację tej elektrowni po roku 2035.

Zgodnie z zapewnieniem Zarządu PGE SA w Grupie przeprowadzone będą do-
datkowe, pogłębione analizy dotyczące utrzymania mocy Zespołu Elektrowni Dolna 
Odra na poziomie co najmniej 1000 MW – po roku 2035 poprzez budowę nowych jed-
nostek. Jednocześnie analizy obejmą zasadność, pod względem technicznym i ekono-
micznym eksploatacji czynnych obecnie bloków energetycznych w Elektrowni Dolna 
Odra do 2035 roku z uwzględnieniem konieczności spełnienia przez nie wymagań 
środowiskowych.

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

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Sekretarz Stanu 
Zdzisław Gawlik
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, 
Stanisława Karczewskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 

Przemysława Błaszczyka, Waldemara Kraski, Krzysztofa Słonia, 
Jana Marii Jackowskiego, Zdzisława Pupy, 
Roberta Mamątowa oraz Andrzeja Pająka

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W imieniu polskich producentów owoców miękkich, a w szczególności 

producentów truskawek, porzeczek i wiśni, zwracamy się do Pana Premiera 
z apelem o podjęcie pilnych działań zmierzających do uporządkowania sytu-
acji na rynku skupu owoców w Polsce, na którym, według wielu sygnałów, 
mają miejsce praktyki o cechach zmowy cenowej podmiotów prowadzących 
skup owoców miękkich.

Zwracamy się bezpośrednio do Pana, gdyż to Panu podlega Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów – instytucja która ma ustawowy obowiązek 
podjąć w takiej sytuacji niezbędne działania zmierzające do usunięcia wy-
stępujących na rynku patologii. Prosimy zatem, aby Pan Premier zmobilizo-
wał wymieniony urząd do niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań.

Ceny uzyskiwane przez polskich sadowników za ich produkty są 
skandalicznie niskie. W tym roku producenci porzeczki czarnej otrzymu-
ją 50–60 groszy za kilogram owoców. Cena taka nie wystarcza nawet na 
pokrycie kosztów zbioru, o kosztach produkcji nie wspominając. Producenci 
truskawek także nie mogą zaliczyć tego roku do udanego, bowiem ceny za-
kończonego już skupu dalece odbiegały od opłacalnych. W przypadku pro-
ponowanych cen skupu wiśni też nie jest dobrze. Podmioty skupujące propo-
nują ceny na poziomie 1–1,5 złotych za kilogram owoców, co ledwo zapewni 
producentom pokrycie kosztów zbioru, że nie wspomnimy już o zwrocie po-
niesionych kosztów związanych z pielęgnacją i ochroną sadów.

Panie Premierze, w sprawie niepokojącej sytuacji na rynku owoców 
miękkich i trudnej sytuacji producentów rolników zwracamy się do Pana i do 
Pańskich ministrów nieprzerwanie od 2008 r. Niestety sytuacja taka powta-
rza się rokrocznie. Dlaczego mamy do czynienia z permanentnym brakiem 
działań w tym zakresie?

Prosimy o informacje co do działań resortu rolnictwa w zakresie uregu-
lowania rynku i możliwego wsparcia producentów, a także co do działań 
resortu gospodarki w kwestii poszerzenia możliwości zbytu polskich owoców 
miękkich i produktów z nich.

Producenci owoców podnoszą również problem braku właściwej kontroli 
podmiotów skupujących. Z powszechnie dostępnych informacji wynika, iż 
ten sam podmiot skupujący na przykład w Niemczech płaci producentom 
więcej niż w Polsce. Dlaczego UOKiK nie prowadzi żadnych działań w celu 
wyjaśnienia tej sytuacji? W związku z powyższym można zasadnie przy-
puszczać, iż działania na rynku skupu owoców mają wszelkie cechy tolero-
wanej zmowy cenowej wymierzonej w rolników i sadowników w Polsce.

Panie Premierze, Polska, pomimo tylu trudności i niesprzyjających wa-
runków jest nadal potęgą w produkcji owoców miękkich w Europie – aż 2/3 
produkcji tych owoców w Unii Europejskiej stanowi produkcja polska. Jeste-
śmy potęgą w produkcji porzeczki czarnej, truskawki, wiśni, malin, o jabł-
kach przemysłowych nie wspomnę. Nie możemy tego zaprzepaścić. Dlatego 
też zwracamy się do Pana Premiera, aby w ramach swoich uprawnień i obo-
wiązków podjął zdecydowane działania zmierzające do powstrzymania tych 
nadużyć niszczących polskich producentów owoców miękkich i jabłek.

Wkraczamy w okres nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, prosi-
my zatem o informację, jakie działania zostały podjęte i jakie wsparcie jest prze-
widywane w ramach nowej polityki rolnej dla producentów owoców w Polsce.

Z poważaniem    Waldemar Kraska   Grzegorz Wojciechowski 
Krzysztof Słoń    Bogdan Pęk    Jan Maria Jackowski 
Stanisław Karczewski   Zdzisław Pupa    Wojciech Skurkiewicz 
Robert Mamątow   Przemysław Błaszczyk   Andrzej Pająk
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Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2014.08.13

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-57-2494/14 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z inny-
mi senatorami w sprawie niskich cen owoców kierowanych do przetwórstwa w bie-
żącym sezonie oferowanych producentom przez zakłady przetwórcze, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie przekazuje poniższą informację.

W związku z docierającymi od producentów owoców sygnałami o bardzo niskich 
cenach owoców porzeczki czarnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki 
w dniu 8 lipca 2014 r. zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów o podjęcie stosownych działań mających na celu zbadanie czy zachowania 
rynkowe przedsiębiorców prowadzących skup porzeczki czarnej i czerwonej nie na-
ruszają zasad konkurencji. W związku z bardzo niskimi cenami wiśni oferowanymi 
przez przetwórców w bieżącym sezonie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 
29 lipca 2014 r. wystąpił ponownie do UOKiK nalegając, aby ze względu na trudną 
sytuację producentów owoców miękkich, jak i dużą skalę posądzeń, że działania 
przetwórców i podmiotów skupujących te owoce mają cechy zmowy cenowej wymie-
rzonej przeciw producentom, urząd ten dołożył wszelkich starań w celu wyjaśnienia 
stanu faktycznego.

Przedstawiciel UOKiK był również zaproszony na spotkanie producentów owoców 
miękkich z przedstawicielami zakładów przetwórczych, jakie odbyło się w minister-
stwie w dniu 22 lipca 2014 r.

Prezes UOKiK poinformował, że z uwagą przyjrzał się tegorocznej trudnej sytuacji 
na rynku skupu owoców miękkich. Dostrzega problemy, z którymi spotykają się rol-
nicy w zakresie cen skupu tych owoców, jednakże przeprowadzona analiza sytuacji 
rynkowej nie dała podstaw uzasadniających podejrzenie istnienia zmowy cenowej, 
czyli naruszenia przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

Ponadto, Prezes UOKiK zauważył, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
nie jest organem do spraw regulowania cen i ma możliwość ingerowania w poziom 
stosowanych przez przedsiębiorców cen jedynie w sytuacji, gdy ich wysokość jest wy-
nikiem stosowania antykonkurencyjnych praktyk – w tym zawarcia porozumienia 
ograniczającego konkurencję, tzw. zmowy. Ze zmową cenową, w rozumieniu ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, możemy mieć do czynienia jedynie w sytuacji, 
gdy pomiędzy co najmniej dwoma niezależnymi przedsiębiorcami doszło do uzgodnie-
nia oferowanych cen. Dla udowodnienia zmowy niezbędnym jest zatem wykazanie 
istnienia bezpośrednich lub pośrednich kontaktów między konkurentami dotyczą-
cych koordynacji wzajemnych zachowań rynkowych. Od zmowy należy odróżnić tzw. 
zachowania paralelne przedsiębiorców polegające na świadomym dostosowywaniu się 
do warunków rynkowych, w tym zachowań konkurentów, ale bez wystąpienia ele-
mentu uzgodnienia. Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że dla postawienia 
przedsiębiorcom zarzutu zawarcia zmowy cenowej konieczne jest posiadanie dowodów 
– przynajmniej uprawdopodobniających – istnienie tej zakazanej praktyki. Natomiast 
w niniejszej sprawie brak jest informacji wskazujących na możliwość zawarcia przez 
przetwórców zmowy. Ze wstępnej analizy Urzędu (dokonanej w oparciu o publicznie 
dostępne informacje) wynika natomiast, że spadek cen skupu owoców miękkich może 
być wynikiem obecnej sytuacji rynkowej.
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W tym zakresie Prezes UOKiK wskazał na wysoką podaż owoców miękkich, co, 
jego zdaniem, ma niewątpliwy wpływ na cenę ich skupu. W szczególności, systema-
tycznie od kilku lat wzrasta krajowa wielkość produkcji porzeczek i wiśni. Natomiast 
w 2013 r. na rynku truskawek zaobserwowano wzrost wielkości zbiorów o 10,5%, 
względem poprzedniego roku. Obserwacja rynku na przestrzeni lat pokazuje ścisłą 
zależność między wielkością zbioru a poziomem cen – poniższe wykresy przedstawiają 
stosowne dane dotyczące wielkości zbiorów i cen porzeczek (wykres 1), wiśni (wykres 
2) oraz truskawek (wykres 3).

Wykres 1. Wielkość zbiorów porzeczek a przeciętna cena (bieżąca) skupu w latach 
2005–2013

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne UOKiK na podst. Produkcja upraw rolnych i ogrodni-
czych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014 (lipiec) oraz wcześniejsze; Produkcja i handel 
zagraniczny produktami rolnymi w 2012 r., GUS, Warszawa 2013 (grudzień) oraz 
wcześniejsze; cena w 2013 r. na podstawie pisma MRiRW z 21.07.2014 r.

Wykres 2. Wielkość zbiorów wiśni a przeciętna cena skupu do przetwórstwa w latach 
2007–2013
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 Źródło: Opracowanie własne UOKiK na podst. Produkcja upraw rolnych i ogrodni-
czych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014 (lipiec) oraz B. Nosecka, Rynek owoców i wa-
rzyw, Nr 44/2014, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, War-
szawa, czerwiec 2014 r., s. 12.
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Wykres 3. Wielkość zbiorów truskawek a przeciętna cena skupu do przetwórstwa 
w latach 2007–2013
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 Źródło: Opracowanie własne UOKiK na podst. Produkcja upraw rolnych i ogrodni-
czych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014 (lipiec) oraz B. Nosecka, Rynek owoców i wa-
rzyw, Nr 44/2014, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, War-
szawa, czerwiec 2014 r., s. 12.

Z powyższych wykresów wynika, że istnieje ujemna korelacja (tj. wzrostowi war-
tości jednej zmiennej odpowiada spadek średnich wartości drugiej zmiennej) mię-
dzy wielkością zbiorów a poziomem cen. Szczególnie widoczny był ten efekt w latach 
o niskich zbiorach, tj. porzeczek w 2007 i 2011 r., wiśni w 2007 r. oraz truskawek 
w 2012 r., kiedy ceny tych owoców znacząco wzrastały. Natomiast późniejszy wzrost 
wielkości zbiorów powodował spadek cen.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na tegoroczne ceny owoców miękkich, 
w tym głównie porzeczek i wiśni, jest fakt, że wysokie zbiory w 2013 r. nasyciły ry-
nek. W związku z powyższym wiele zakładów przetwórczych posiada jeszcze zapasy 
z ubiegłego roku w postaci mrożonek lub przetworów porzeczek i wiśni, w rezultacie 
przetwórcy nie są zainteresowani powiększaniem zapasów.

W opinii UOKiK, wysoka krajowa produkcja owoców miękkich oraz zapasy z ze-
szłych lat uzasadniały obecną sytuację w zakresie cen skupu, bowiem zgodnie z pod-
stawowymi zasadami ekonomii zmniejszony popyt i zwiększona podaż zazwyczaj po-
wodują utrzymywanie się cen na niskim poziomie. Spadek cen skupu jest zatem wy-
nikiem naturalnych mechanizmów rynkowych.

Na tegoroczne ceny skupu niektórych owoców miękkich niewątpliwe miała rów-
nież wpływ pewna tendencja spadkowa zapotrzebowania na porzeczki i wiśnie na ryn-
ku zewnętrznym. Czynnik ten negatywnie oddziałuje na cenę skupu z uwagi na fakt, 
że Polska jest największym producentem porzeczek czarnych na świecie1, a w przy-
padku wiśni – znajduje się w czołówce największych światowych producentów2. Do-
datkowo, w tym roku zbiory wiśni były bardzo dobre u naszych konkurentów w Serbii 
(pomimo powodzi), na Węgrzech i w Turcji3, co w powiązaniu z informacjami opubli-
kowanymi w marcu 2014 r. przez Foodnews, według których zapasy mrożonych wiśni 
w Unii Europejskiej są relatywnie wysokie, wpływa niekorzystnie na kształtowanie 
się cen mrożonek tych owoców4. Natomiast w zakresie zbiorów truskawek, Instytut 

1 Polska produkuje około 57% porzeczek czarnych w skali Europy i blisko 53% na świecie.
2 Bożena Nosecka, Rynek wiśni i ich przetworów w Polsce, 2013 r., źródło: http://rme.cbr.net.

pl/component/content/article/239-przegld-polskiej-prasy-rolniczej/567-rynki-rolne.html.
3 Dane prasowe cytujące wypowiedź dr Bożeny Noseckiej z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej.
4 W ślad za publikacjami prasowymi Banku Gospodarki Żywnościowej.
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Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 
wskazuje, że co prawda jest zapotrzebowanie na truskawki na świecie, ale konsu-
menci chcą kupować odmiany deserowe, podczas gdy w Polsce większość stanowią 
odmiany przemysłowe5.

Ponadto, wśród czynników mających wpływ na niskie ceny w skupie większości 
gatunków owoców jest rozdrobniona strona podażowa, co niekorzystnie wpływa na 
pozycję w negocjacjach z podmiotami reprezentującymi popyt. Zrzeszanie się indywi-
dualnych rolników w organizacje producentów, pozwoliłoby rolnikom efektywniej pla-
nować produkcję, tak aby dostosować ją do popytu, a jednocześnie uzyskać większą 
siłę negocjacyjną w relacjach z zakładami przetwórczymi. Potrzebne wydaje się tak-
że promowanie wśród rolników zawierania umów kontraktacyjnych, które to umowy 
sprzyjają stabilizacji na rynku, a także skutecznie zapobiegają nagłym spadkom cen 
skupu podczas zbiorów. W tym zakresie można wskazać na wyrażane podczas spo-
tkania w dniu 22 lipca 2014 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowiska 
niektórych producentów, którzy zawarli umowy kontraktacyjne, dzięki czemu pro-
blem zbyt niskich cen skupu porzeczki ich nie dotyczył ze względu na wysokość cen 
ustalonych w ramach tych umów.

Jednocześnie, na rynkach rolnych istnieje silne powiązanie pomiędzy wysokością 
cen a wielkością zbiorów, dlatego też ceny w poszczególnych latach niejednokrotnie 
znacznie się różnią w zależności od urodzaju lub niedoboru określonych płodów rol-
nych. Zmienność cen zależna jest również od wielu innych oddziałujących także na 
wielkość zbiorów czynników, takich jak: warunki pogodowe6, opóźnienie czasowe mię-
dzy nasadzeniem (zasiewem) a zbiorem plonów, sezonowość podaży i popytu, lokalny 
zasięg zbytu oraz krótki okres przydatności do konsumpcji, przetwórstwa, zużycia7.

Jednocześnie przeciwko tezie o istnieniu zmowy, zdaniem UOKiK, przemawia 
również duża liczba przetwórców. Ten czynnik sprawia, że zawarcie rzekomego an-
tykonkurencyjnego porozumienia cenowego jest znacząco utrudnione. Według GUS, 
biorąc pod uwagę tylko podmioty zatrudniające powyżej 49 pracowników, 145 przed-
siębiorców zajmuje się przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, w tym 
23 produkuje soki z owoców i warzyw8. Ponadto samo Stowarzyszenie Przetwórców 
Owoców i Warzyw skupia 59 przetwórców. Natomiast Krajowa Unia Producentów So-
ków (KUPS) zrzesza 36 producentów soków, nektarów i napojów.

Ponadto, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że nie ma 
żadnych informacji uprawdopodabniających zmowę cenową w zakresie skupu owo-
ców miękkich. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z orzecznictwem Komisji Eu-
ropejskiej i Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli porównywalny poziom cen produktu 
na danym rynku właściwym można usprawiedliwić innymi czynnikami niż zawarcie 
porozumienia ograniczającego konkurencję, a jednocześnie nie ma wystarczających 
dowodów, że takie porozumienie zostało zawarte, wówczas nie można zastosować 
art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012 C 326)9, ani 
odpowiadającego mu art. 6 u.o.k.k.

Zdaniem UOKiK, mając na uwadze powyższe okoliczności, a także brak jakich-
kolwiek przesłanek mogących wskazywać na ewentualność zawarcia zmowy cenowej, 
wydaje się, że wysokość cen skupu owoców miękkich w bieżącym sezonie znajdowała 
odzwierciedlenie w sytuacji ekonomicznej.

Niezależnie od przekazanego stanowiska UOKiK należy podkreślić, że w związku 
z bardzo niskim poziomem cen porzeczek czarnych i wiśni oferowanych producentom 
przez zakłady przetwórcze i skupy w bieżącym roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

5 Tak w prasie wyjaśniał Piotr Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej.

6 D. Malchar-Michalska, Uwarunkowania zmienności cen na międzynarodowych rynkach rol-
nych w okresie 2007–2010, www.ue.katowice.pl.

7 Dr hab. inż. Ludwik Wicki, Sektor agrobiznesu i jego struktura. Znaczenie agrobiznesu w gospo-
darce, SGGW 2012 r., źródło: http://ludwik_wicki.users.sggw.pl/w_02_agrobiznes_2012.pdf.

8 Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa 2013.
9 por: wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 27 września 1988 r. w połączonych sprawach 89, 104, 

114, 116, 117, 125–129/85, Woodpulp I przeciwko Komisji Europejskiej, ECR 1988, 5193.
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zwrócił się do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z wnioskiem 
o zastosowanie środków przeciwdziałania zakłóceniom na rynku tych produktów. 
W myśl obowiązującego stanu prawnego we wszystkich państwach członkowskich 
Unii Europejskiej, tylko Komisja Europejska ma uprawnienia do wdrożenia środków 
w tym zakresie.

Minister poinformował Komisję Europejską, że zachodzi szczególnie pilna potrze-
ba sprawnego i skutecznego zarządzania zaistniałą sytuacją kryzysową na rynku po-
rzeczki czarnej i wiśni. Brak jakichkolwiek działań ze strony Komisji Europejskiej 
w odniesieniu do obecnej sytuacji będzie skutkował poważną szkodą dla produkcji 
tych owoców, w kontekście zagwarantowania dochodów i stabilnych warunków ryn-
kowych producentów.

Niezależnie od środków, które ewentualnie podejmie Komisja Europejska, w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad uruchomieniem pomocy de mi-
nimis na poziomie krajowym. Jest to rodzaj dodatkowej pomocy dla producentów 
rolnych, którą mogą zastosować państwa członkowskie bez konieczności powiadamia-
nia Komisji. Gospodarstwo może uzyskać maksymalnie równowartość 15 tys. euro 
w ciągu trzech lat. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewiduje przeznaczenie kwoty 
30 mln zł dopłaty dla producentów owoców miękkich. Przy projektowanym założe-
niu, że pomoc miałaby obejmować producentów porzeczek czarnych i wiśni, dopłata 
wyniesie 410 zł/ha. Aktualnie, opracowywana jest nowelizacja rozporządzenia Rady 
Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiającego przyznawanie pomocy pro-
ducentom porzeczki czarnej i wiśni.

W resorcie rolnictwa trwają również prace nad projektem ustawy o utworzeniu 
Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Z Funduszu 
mogłyby być w przyszłości wypłacane rekompensaty producentom rolnym w przy-
padku drastycznych spadków cen, jak np. w bieżącym roku na rynku porzeczek 
i wiśni. Fundusz miałby powstać w wyniku odpisu o 0,2% od wartości sprzedaży 
produktów rolnych.

Kolejnym rozważanym do podjęcia działaniem jest wdrożenie do krajowych przepi-
sów możliwości obowiązkowego wdrażania systemów umownych, takich jak stosunki 
umowne i negocjacje umowne. Taką możliwość przewidują obecnie przepisy o wspól-
nej organizacji rynków produktów rolnych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organiza-
cję rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, 
(EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 691). Na ich podstawie państwo członkowskie może postanowić, 
że na jego terytorium każda dostawa produktów dostarczonych przez producenta do 
przetwórcy lub dystrybutora musi być przedmiotem pisemnej umowy między strona-
mi lub pierwsi nabywcy muszą złożyć pisemną ofertę zawarcia umowy dostawy tych 
produktów rolnych przez producentów.

Jeżeli dostawa produktów jest dokonywana przez jednego lub większą liczbę poś-
redników, to państwo członkowskie podejmuje decyzję, który etap/etapy dostawy są 
objęte taką umową, może ustanowić mechanizm mediacji dla przypadków, w których 
brak jest zgody na zawarcie takiej umowy. Umowa lub oferta umowy jest sporządzana 
w formie pisemnej przed dostawą i zawiera w szczególności cenę do zapłaty, ilość i ja-
kość produktów, okres obowiązywania umowy,  szczegóły dotyczące terminów i proce-
dur płatności, ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych, przepisy 
mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Cena do zapłaty jest niezmienna i określona w umowie lub jest obliczana po-
przez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować 
wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość 
oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych. Ilość i jakość dotyczy pro-
duktów, które można dostarczyć lub które muszą zostać dostarczone, wraz z termi-
nem takich dostaw.

Stosowanie pisemnych umów między producentami rolnymi a przedsiębiorcami 
kupującymi od nich produkty może wpłynąć na:
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∙ poprawę koordynacji i planowania działań w ramach łańcucha marketingowego,
∙ zwiększenie roli zarówno producentów rolnych jak i przedsiębiorstw skupujących 

produkty w działaniach mających na celu dostosowanie podaży do popytu,
∙ ograniczanie nieuczciwych praktyk handlowych,
∙ uporządkowania relacji między producentami a przetwórcami i handlowcami,
∙ wzmocnienie siły negocjacyjnej stron i wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej 

na rynku Unii Europejskiej oraz na rynkach krajów trzecich.
Ponadto, nowa unijna polityka rolna, tj. przywołane wyżej przepisy o wspólnej or-

ganizacji rynków produktów rolnych, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r. zakła-
dają, że właściwymi podmiotami na wspólnym unijnym rynku owoców i warzyw, mo-
gącymi zapewnić równowagę i stabilizację rynku są silne organizacje producentów.

Głównymi celami strategicznymi organizacji producentów są m.in.:
– zapewnienie, że produkcja jest planowana oraz dopasowana do popytu, w szcze-

gólności w odniesieniu do jakości i ilości;
– stymulowanie koncentracji podaży oraz umieszczanie produkcji członków na 

rynku;
– optymalizacja kosztów produkcji i zysków z inwestycji służących utrzymywa-

niu standardów dotyczących ochrony środowiska oraz stabilizowanie cen pro-
ducenta.

Organizacje producentów w sektorze owoców i warzyw mają możliwość korzystania 
ze wsparcia Unii Europejskiej na jednakowych zasadach we wszystkich państwach 
członkowskich. Podmioty te mogą się ubiegać o wsparcie, jeżeli realizują program 
operacyjny. W tym celu tworzą fundusz operacyjny, który jest finansowany z dwóch 
źródeł – składki członków lub wkładu własnego OP i wkładu UE.

Wkład UE może wynieść maksymalnie 4,1% wartości produkcji sprzedanej orga-
nizacji producentów lub 4,6% – w przypadku wykorzystania funduszu operacyjnego 
na działania związane z tzw. zarządzaniem kryzysowym. Nie może przekroczyć 50% 
kosztów pokrywanych z funduszu operacyjnego, a w państwach o niskim stopniu zor-
ganizowania rynku, np. w Polsce limit ten wynosi 60%.

Generalną zasadą, jakiej muszą przestrzegać organizacje producentów to obowią-
zek sprzedaży przez członka organizacji całej swojej produkcji (w ramach grupy pro-
duktów, dla której organizacja jest uznana) za pośrednictwem organizacji producen-
tów, do której należy.

Państwa członkowskie mają obowiązek ustanowienia tzw. Strategii Krajowych na 
rzecz programów operacyjnych realizowanych przez organizacje producentów. W Pol-
sce jest opracowana Strategia krajowa na lata 2010–2016. Na jej podstawie organiza-
cje opracowują swoje programy operacyjne.

W programie operacyjnym można zawrzeć tylko działania zorientowane na realiza-
cję określonych celów:

– polepszenie jakości produktów,
– zwiększenie wartości komercyjnej produktów,
– kampanie promocyjne skierowane do konsumentów,
– promowanie produkcji ekologicznej oraz innych metod produkcji przyjaznych 

dla środowiska,
– zarządzanie kryzysowe oraz zapobieganie kryzysom,
– zagwarantowanie, że produkcja jest zaplanowana i dostosowana do popytu, 

w szczególności w odniesieniu do jakości i ilości,
– koncentracja podaży i umieszczanie produkcji członków na rynku,
– optymalizacja kosztów produkcji oraz ustabilizowanie cen oferowanych produ-

centom.
Z funduszy operacyjnych mogą być finansowane także działania zarządzania kry-

zysowego i zapobiegania kryzysom.
Przepisy UE od 1 stycznia 2014 r. przewidują możliwość podjęcia następujących 

działań dotyczących zarządzania sytuacją kryzysową:
– wycofanie z rynku (w Polsce nazywane niewprowadzaniem do obrotu);
– zielone zbiory lub niezbieranie;
– promocja i komunikacja;
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– szkolenia i wymiana dobrych praktyk;
– ubezpieczenie zbiorów;
– wsparcie na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem 

tzw. funduszy wzajemnych (należących do rolników funduszy służących stabili-
zacji rynku);

– inwestycje umożliwiające skuteczne zarządzanie ilościami wprowadzanymi do 
obrotu;

– ponowne nasadzenia sadów po obowiązkowym ich karczowaniu ze względów 
zdrowotnych lub fitosanitarnych.

W Polsce wdrożono w prawodawstwie krajowym mechanizm wycofania z rynku, 
jednakże do tej pory żadna z organizacji producentów nie zastosowała tego działania. 
Możliwe jest podjęcie prac nad wdrożeniem innych działań zarządzania kryzysowego 
przewidzianych w przepisach UE.

Należy zauważyć, że od dnia 1 stycznia 2014 r. w ramach przepisów o wspólnej 
organizacji rynków produktów rolnych, nie ma już możliwości tworzenia nowych grup 
producentów owoców i warzyw, jednakże grupy producentów owoców i warzyw utwo-
rzone na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2013 roku, tj. rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną or-
ganizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów 
rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 
z 16.11.2007 z późn. zm.), nadal mogą kontynuować realizację swoich planów docho-
dzenia do uznania.

Aktualnie w Polsce funkcjonuje 176 grup i 139 organizacji producentów owoców 
i warzyw, w których zrzeszonych jest ok. 7,2 tys. członków. Należy zauważyć, że mimo 
iż produkcją owoców miękkich w Polsce zajmuje się ok. 200 tys. gospodarstw, jedy-
nie 1 754 producentów tych owoców jest zrzeszonych w grupach i organizacjach, co 
stanowi 1% ogólnej ich liczby. Istnieje więc pilna potrzeba zrzeszania się producentów 
w silne organizacje, które pozwolą na uzyskanie większej siły negocjacyjnej w rela-
cjach z dużymi odbiorcami, takimi jak sieci handlowe czy zakłady przetwórcze.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Macieja Klimy, Zdzisława Pupy, Krzysztofa Słonia, 

Andrzeja Pająka, Przemysława Błaszczyka, 
Waldemara Kraski, Jana Marii Jackowskiego, 
Bogdana Pęka oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Umowa stowarzyszeniowa zawarta w ostatnich dniach miedzy Unią 

Europejską i Ukrainą oprócz pozytywnych następstw politycznych niesie ze 
sobą także istotne konsekwencje gospodarcze dla całej Unii Europejskiej. 
Chodzi zwłaszcza o następstwa otwarcia rynku unijnego, w tym polskiego, 
na towary pochodzące z Ukrainy. W szczególności dotyczy to produktów rol-
nych, wiadomo bowiem, że Ukraina jest liczącym się w Europie producentem 
towarów rolnych.

Czy rząd przeprowadzał stosowne analizy konsekwencji gospodar-
czych umowy z Ukrainą dla polskich producentów, zwłaszcza producentów 
rolnych?

Czy rząd dysponuje jakimś planem działania na wypadek trudności, 
które mogą dotknąć polskich producentów rolnych po otwarciu rynku pol-
skiego na produkty rolne z Ukrainy?

Czy sprawa ta była stawiana przez rząd polski na forum Unii Europej-
skiej w trakcie negocjacji umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą?

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Przemysław Błaszczyk 
Maciej Klima   Waldemar Kraska 
Zdzisław Pupa   Jan Maria Jackowski 
Andrzej Pająk   Bogdan Pęk 
Krzysztof Słoń   Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 31 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskie-

go wspólnie z innymi senatorami podczas 57. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 3 lipca 2014 r. i przedłożone przy piśmie znak BPS/043-57-2495- 
-MG/14 z dnia 8 lipca 2014 r. uprzejmie informuję co następuje.

W grudniu 2005 roku, kiedy UE podjęła decyzję, że może być negocjowana umo-
wa o charakterze gospodarczym z Ukrainą, na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Go-
spodarki i Pracy powstała analiza „Umowa o strefie wolnego handlu (SWH) między 
Ukrainą a Unią Europejską a polskie interesy gospodarcze”. Analiza nie była skoncen-
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trowana wyłącznie na sektorze rolnym, ale była zorientowana na określenie ogólnego 
potencjału wynikającego z liberalizacji wymiany handlowej pomiędzy Polską a Ukra-
iną, w tym również między innymi na sektor rolny i rolno-spożywczy.

Zgodnie z wynikami tej analizy, a także danymi statystycznymi dot. obrotów hand-
lowych Polski z Ukrainą za lata poprzedzające rozpoczęcie negocjacji umowy, kwestia-
mi podnoszonymi przez odpowiednie ministerstwa, organy centralne i przedstawicieli 
przedsiębiorców Ministerstwo Gospodarki w negocjacjach Umowy o pogłębionej i ca-
łościowej strefie wolnego handlu UE – Ukraina wskazywało m.in. artykuły rolne i rol-
no-spożywcze, wśród których znalazły się jęczmień, pszenica, rzepak, cukier, wyroby 
cukiernicze, czekolada, przetwory spożywcze zawierające cukier, wyciąg lub ekstrakty 
z kawy, herbaty, syrop cukrowy, alkohol etylowy i tytoń. Na podstawie tych informa-
cji Ministerstwo Gospodarki przekazywało w trakcie negocjacji swoje stanowisko do 
Komisji Europejskiej, mając na celu uwzględnienie powyżej wskazanych interesów 
defensywnych Polski w ogólnym stanowisku negocjacyjnym UE.

Sama Umowa o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu UE – Ukraina 
zawiera postanowienia, które mają na celu ochronę rynku unijnego, w tym polskiego, 
przed ewentualnymi niepożądanymi skutkami gospodarczymi w konsekwencji stoso-
wania postanowień umowy. W związku z tym przewidziana jest możliwość stosowania 
przez UE wobec towarów importowanych z Ukrainy środków ochronnych wynikają-
cych z Porozumienia w sprawie środków ochronnych WTO czy środków antydumpin-
gowych i środków wyrównawczych. Ponadto Umowa o pogłębionej i całościowej strefie 
wolnego handlu przewiduje po stronie UE kontyngenty na towary rolne, w tym m.in. 
na wieprzowinę, wołowinę, drób, mleko i jego przetwory, jaja, miód, cukier, pszenicę, 
jęczmień. Wielkości tych kontyngentów, określonych w aneksie do Umowy, zostały 
ustalone na podstawie dotychczasowej wymiany handlowej UE z Ukrainą. W ramach 
kontyngentów te towary mogą być importowane do UE po zerowej stawce celnej. Nato-
miast po przekroczeniu kontyngentów te towary będzie obowiązywała stawka w wyso-
kości przewidzianej przez klauzulę najwyższego uprzywilejowania, wynikającą z zobo-
wiązań UE podjęte na forum WTO. Taki mechanizm w praktyce oznacza ograniczenie 
ewentualnego niekorzystnego wzrostu importu tych towarów z Ukrainy do UE, w tym 
Polski, poprzez obniżenie ich konkurencyjności wobec podobnych towarów polskiego 
pochodzenia.

W nawiązaniu do powyżej wskazanych, zidentyfikowanych interesów defensyw-
nych Ministerstwo Gospodarki prezentowało stanowiska na licznych forach wewnątrz-
unijnych, na których poruszana była kwestia negocjowanej umowy, w tym m.in. Ko-
mitet Polityki Handlowej, COREPER, Grupa Robocza do spraw Europy Wschodniej 
i Azji Środkowej. W zakresie towarów rolnych i rolno-spożywczych Polska wskazywała 
m.in. na konieczność prezentowania ostrożnego i zachowawczego podejścia po stronie 
UE, w szczególności mając na uwadze, że są to interesy defensywne nie tylko Polski, 
ale całej UE, a Ukraina jest znaczącym producentem i eksporterem towarów rolnych 
i rolno-spożywczych.

Ministerstwo Gospodarki podjęło decyzję odnośnie do zlecenia wykonania kolejnej 
analizy dotyczącej skutków gospodarczych dla Polski wejścia w życie Układu o stowa-
rzyszeniu UE z Ukrainą, w tym DCFTA, w tym w sektorze rolno-spożywczym, która 
będzie oparta o statystykę wymiany handlowej z ostatnich kilku lat oraz uwzględnie-
niem okresu obowiązywania jednostronnych nadzwyczajnych preferencji dla Ukrainy 
vs. DCFTA.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Ilona Antoniszyn-Klik 
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 7.08.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez senatorów Grzegorza Wojciechow-

skiego, Macieja Klimę, Zdzisława Pupę, Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka, Prze-
mysława Błaszczyka, Waldemara Kraskę, Jana Marię Jackowskiego, Bogdana Pęka 
i Wojciecha Skurkiewicza na 57. posiedzeniu Senatu w dniu 3 lipca 2014 r., poniżej 
przedstawiam stanowisko MRiRW.

Na wstępie należy zauważyć, że jeszcze przed zawarciem Umowy o Stowarzyszeniu 
UE-Ukraina, Ukraina przez wiele lat korzystała z preferencyjnego dostępu do rynku 
UE w ramach reżimu GSP. Przed wejściem w życie Umowy DCFTA (część gospodarcza 
Umowy o Stowarzyszeniu Ukrainy z UE) UE, mając na celu pomoc Ukrainie w sytuacji 
kryzysowej, na zasadzie jednostronnej, w kwietniu 2014 r. wprowadziła w życie pre-
ferencje dla Ukrainy w ramach tej Umowy (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesie-
nia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (Dz.U. L 118 z 22.04.2014 r.). Preferencje te 
mają obowiązywać do 1 listopada br., tj. planowanego terminu wejścia w życie posta-
nowień DCFTA. Brak jest, jak dotąd, sygnałów, aby wprowadzone dla Ukrainy pre-
ferencje, wynikające z Umowy, spowodowały negatywne konsekwencje dla polskich 
producentów rolnych. Należy przy tym wspomnieć, że wielkości kontyngentów w sek-
torze mięsa i jaj są stosunkowo niewielkie w porównaniu do polskiej, ale też unijnej 
produkcji poszczególnych gatunków mięsa oraz jaj.

W odniesieniu do sektora zbóż, w imporcie z Ukrainy obowiązują obecnie bez-
cłowe kontyngenty: na pszenicę – 950 tys. ton, na kukurydzę – 400 tys. ton, a na 
jęczmień – 250 tys. ton. W okresie 25.04.–14.07.2014 r., w ramach kontyngentu tary-
fowego otwartego rozporządzeniem nr 374/2014, Agencja Rynku Rolnego wydała dwa 
pozwolenia na przywóz pszenicy zwyczajnej pochodzącej z Ukrainy na łączną ilość 
1 800 ton.

W przypadku sektora mleka, obserwowany stopniowy wzrost polskiego importu 
ogółem przetworów mlecznych pozostaje bez większego wpływu na saldo handlu za-
granicznego, które od wielu lat w tym obszarze pozostaje dodatnie. Wejście w życie 
ww. jednostronnych preferencji dla Ukrainy otwiera dla unijnych handlowców możli-
wość przywozu po zerowej stawce celnej stosunkowo niewielkich, z punktu widzenia 
UE, ilości przetworów mlecznych pochodzenia ukraińskiego (ilości te są porówny-
walne z rocznym importem dokonywanym w okresie przedakcesyjnym przez Polskę, 
a należy mieć na uwadze, że obecnie dotyczą całego obszaru UE-28).

W odniesieniu do mięsa, analiza struktury wymiany handlowej w okresie od stycz-
nia 2012 r. do maja 2014 r. wskazuje, iż na Ukrainę eksportowano produkty z sekto-
rów wieprzowiny i drobiu. Według danych Ministerstwa Finansów, w 2013 r. na Ukrainę 
trafiło 19,3 tys. ton mięsa wieprzowego, co stanowiło 4,3% polskiego eksportu wie-
przowiny ogółem oraz 462 tony żywca wieprzowego, tj. 3,5% polskiego wywozu tego 
asortymentu. W sektorze drobiu, w roku ubiegłym polski eksport na Ukrainę wyniósł 
12,5 tys. ton mięsa drobiowego, co stanowiło 2,1% wywozu z Polski oraz 2,2 tys. ton 
żywca drobiowego, a więc 9,7% eksportu żywego drobiu ogółem. W ww. okresie nie 
odnotowano importu mięsa z Ukrainy do Polski. Analizując strukturę polskiego im-
portu mięsa, należy zaznaczyć, że mięso jest przywożone z  innych krajów unijnych. 
Udział UE-28 w przywozie w sektorach wieprzowiny, wołowiny, jak i mięsa drobiowego 
stanowi prawie 100%.
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W okresie styczeń 2012 r. – maj 2014 r. udział eksportu jaj na Ukrainę to zaledwie 
0,1–0,2% udziału w polskim eksporcie jaj ogółem, importu natomiast nie odnotowano.

Należy zaznaczyć, że w sytuacji wystąpienia destabilizacji rynku UE, KE ma moż-
liwość wprowadzenia instrumentów wsparcia rynku. Natomiast, na podstawie art. 5 
ww. rozporządzenia, może ponownie wprowadzić cła w sytuacji, gdy przywóz produk-
tu pochodzącego z Ukrainy stwarza poważne trudności lub grozi ich stworzeniem dla 
unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących.

Odnosząc się natomiast do Umowy o Stowarzyszeniu z Ukrainą, należy podkreś-
lić, że w trakcie negocjacji tego porozumienia, resort rolnictwa na bieżąco przedsta-
wiał stanowiska, w tym postulaty ofensywne (pełna liberalizacja w dostępie do rynku 
ukraińskiego) i defensywne (wyłączenie lub ograniczenie liberalizacji określonych to-
warów), konsultując i uwzględniając stanowiska Departamentów MRiRW, instytucji 
podległych MRiRW (np. ARR) oraz zrzeszeń i organizacji producentów rolnych. MRiRW 
zaznaczało też w swoim stanowisku, iż liberalizacja w handlu z Ukrainą może spowo-
dować ograniczenie konkurencyjności unijnych towarów rolnych.

Uwagi MRiRW i propozycje zapisów do tekstu Umowy przekazywane były do Mi-
nisterstwa Gospodarki, resortu wiodącego w Polsce ws. negocjacji handlowych. Sta-
nowisko resortu rolnictwa było częścią stanowiska Polski, które, za pośrednictwem 
MG, było przekazywane Komisji Europejskiej. Biorąc pod uwagę stanowiska wszyst-
kich państw członkowskich, KE opracowała wspólne stanowisko, które jednak nie 
uwzględniało wszystkich polskich postulatów. Nie został np. uwzględniony postulat 
MRiRW zawarcia w Umowie zapisów o bilateralnej klauzuli ochronnej ogólnej i/lub 
dotyczącej sektora rolnego. Brak w Umowie ochronnej zapisu dotyczącego tej klau-
zuli – instrumentu powszechnie stosowanego w umowach o strefie wolnego handlu 
(FTA), pozwalającego na czasowe wycofanie preferencji, gdyby na skutek Umowy na-
stąpił wzrost importu, powodujący lub grożący spowodowaniem szkód na rynku we-
wnętrznym strony Umowy, może ograniczyć działania UE w przypadku ewentualnych 
trudności dotykających unijnych producentów rolnych. W przypadku powstawania 
takich trudności, czy zagrożeń, UE pozostaje jedynie możliwość zastosowania środ-
ków ochronnych w ramach WTO, na podstawie przepisów o ochronie przed nadmier-
nym importem, dumpingiem lub subsydiowaniem. Zastosowanie procedur WTO jest, 
w odniesieniu do towarów rolnych, trudne i czasochłonne.

Ponadto, zwracam uwagę, że w przypadku towarów najbardziej wrażliwych dla pro-
ducentów UE, w tym Polski, takich jak zboża, mięso, produkty mleczarskie, bezcłowy 
dostęp do rynku unijnego dla eksportu z Ukrainy został ograniczony kontyngentami. 
W imporcie z Ukrainy najbardziej „wrażliwych” owoców i warzyw obowiązują nadal i obo-
wiązywać będą ceny wejścia (system zapobiegający importowi po zbyt niskich cenach).

W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego (przede wszystkim mięsa i pro-
duktów mleczarskich), niezależnie od preferencji celnych, dostęp do rynku UE uza-
leżniony jest od spełnienia przez ukraińskich producentów i eksporterów wysokich 
wymagań weterynaryjnych UE.

Podsumowując, wejście w życie postanowień Umowy DCFTA nie spowoduje zmian 
w dostępie do rynku UE dla eksportu z Ukrainy w stosunku do stanu obecnego. UE 
natomiast uzyska na rynku ukraińskim preferencje, gdyż dotychczas z żadnych prefe-
rencji na rynku ukraińskim nie korzystała (eksport z UE, w tym z Polski, na Ukrainę 
odbywał się na zasadach Klauzuli Najwyższego Uprzywilejowania).

Wejście w życie postanowień Umowy DCFTA będzie oznaczać dla eksportu rolnego 
z Polski nie tylko uzyskanie preferencyjnego traktowania w dostępie do rynku ukraiń-
skiego w postaci zniesienia lub redukcji stawek celnych. Będzie oznaczać także zobo-
wiązanie Ukrainy w zakresie dostosowań do prawa UE. Powinno to ułatwić dostęp do 
rynku ukraińskiego, jeżeli chodzi o przepisy weterynaryjne (m.in. poprzez zatwierdza-
nie zakładów uprawnionych do eksportu na rynek ukraiński na podstawie gwarancji 
Głównego Lekarza Weterynarii, tj. na zasadzie prelistingu).

MINISTER ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Marek Sawicki
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego, 

Bogdana Pęka, Wojciecha Skurkiewicza 
oraz Marka Martynowskiego

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego, 
do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, 

do wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego 
oraz do starosty płockiego Michała Boszki

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Wojewodo! Szanowny Pa-
nie Starosto!

Decyzją z dnia 22 maja 2014 r. mazowiecki wojewódzki inspektor ochro-
ny środowiska wstrzymał działalność spółki zajmującej się odzyskiem i fer-
mentacją odpadów w miejscowości Ciółkowo w powiecie płockim. Decyzji tej 
został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Z uzasadnienia tej de-
cyzji wynika, że sposób prowadzenia działalności powoduje poważne uciąż-
liwości dla okolicznych mieszkańców.

Z informacji, którą uzyskaliśmy od grupy mieszkańców wymienionej wsi, 
wynika, że mimo decyzji mazowieckiego wojewódzkiego inspektora ochro-
ny środowiska z rygorem natychmiastowej wykonalności działalność pole-
gająca na nielegalnym składowaniu odpadów groźnych dla zdrowia ludzi 
w miejscowości Ciółkowo jest kontynuowana, przywożone tam są kolejne 
partie odpadów, a sprawa ta wywołuje dramatyczne i uzasadnione protesty 
mieszkańców. Niestety, władze państwowe i samorządowe nie zrobiły nic, 
by przerwać tę nielegalną działalność, a policja wedle uzyskanych przez 
nas od mieszkańców informacji ochrania nielegalne działania: kolejne par-
tie nielegalnie przywożonych odpadów są dostarczane pod ochroną policji 
z Płocka.

Prosimy wszystkich adresatów oświadczenia o podjęcie pilnych dzia-
łań w tej sprawie, jest bowiem rzeczą niedopuszczalną, aby decyzja podjęta 
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi nie była egzekwowana i aby 
bezprawie polegające na nielegalnym składowaniu odpadów brało górę nad 
prawami mieszkańców zagrożonej miejscowości, a tym bardziej aby organ 
państwa, jakim jest Policja, występował w roli obrońców bezprawia.

Oczekujemy pilnego wyjaśnienia tej sprawy i podjęcia działań likwidują-
cych problem nielegalnego składowiska odpadów we wsi Ciółkowo.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk 
Jan Maria Jackowski 
Bogdan Pęk 
Wojciech Skurkiewicz 
Marek Martynowski
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Stanowisko 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 2014.07.23

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do oświadczenia złożonego przez senatorów: Grzegorza Wojciechow-

skiego, Andrzeja Pająka, Jana Marię Jackowskiego, Bogdana Pęka, Wojciecha Skur-
kiewicza i Marka Martynowskiego na 57. posiedzeniu Senatu w dniu 3 lipca 2014 r., 
dotyczącego nielegalnego składowania odpadów groźnych dla zdrowia ludzi w miej-
scowości Ciółkowo w powiecie płockim uprzejmie informuję, że odpowiedź na przed-
miotowe oświadczenie zostanie przekazana niezwłocznie po otrzymaniu informacji 
z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na temat działań podjętych w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk

Odpowiedź 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do pisma z dnia 8 lipca 2014 r., znak: BPS/043-57-2496-MS/14, 

przekazującego oświadczenie złożone podczas 57. posiedzenia Senatu w dniu 3 lipca 
2014 r. przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami, 
dotyczące nielegalnego składowania odpadów groźnych dla zdrowia ludzi w miejsco-
wości Ciólkowo w powiecie płockim, poniżej przedstawiam następujące stanowisko.

Zagadnienie spełniania wymagań ochrony środowiska przez spółkę ECORIVER 
Sp. z o.o. prowadzącą instalację związaną z odzyskiem odpadów w zakresie fermenta-
cji odpadów w miejscowości Ciółkowo, gmina Radzanowo, było przedmiotem postępo-
wania wyjaśniającego prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
m.in. w związku z wystąpieniem posła Macieja Małeckiego z dnia 3 lipca 2014 r. 
Instalacja w Ciołkowie nie została ujęta w systemie zagospodarowania odpadów ko-
munalnych na Mazowszu.

W związku z naruszeniami przepisów ochrony środowiska przez spółkę ECORIVER 
Sp. z o.o. Mazowiecki WIOŚ wydał następujące decyzje:

1) decyzję z dnia 22 maja 2014 r. wstrzymującą z terminem natychmiastowym 
działalność ECORIVER Sp. z o.o., polegającą na odprowadzaniu ścieków do 
środowiska poza teren zakładu z instalacji do odzysku odpadów w zakresie 
fermentacji odpadów,
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2) decyzję z dnia 16 lipca 2014 r. wstrzymującą użytkowanie instalacji związanej 
z odzyskiem odpadów w zakresie fermentacji odpadów, określając termin bez-
piecznego dla środowiska wstrzymania użytkowania wyżej wymienionej insta-
lacji, na dzień 31 stycznia 2015 r.

ECORIVER Sp. z o.o. wykonując ostateczną decyzję Mazowieckiego WIOŚ z dnia 
22 maja 2014 r., podjęła działania w celu zabezpieczenia terenu instalacji przed spły-
wem ścieków na teren sąsiednich działek, poprzez podwyższenie terenu zakładu za 
pomocą nawiezionej ziemi i usypanie jej warstwy wzdłuż ogrodzenia, prostopadle do 
spadku terenu. W trakcie kontroli zabezpieczono również pryzmy poddawane drugie-
mu etapowi procesu kompostowania na polach odkładczych, przed wydostawaniem 
się odcieków poza folię, na której zdeponowano odpady, poprzez podniesienie brzegów 
folii powyżej powierzchni terenu.

Natomiast decyzja Mazowieckiego WIOŚ z dnia 16 lipca 2014 r. wstrzymująca 
użytkowanie instalacji związanej z odzyskiem odpadów w zakresie fermentacji odpa-
dów, określa termin bezpiecznego dla środowiska wstrzymania użytkowania wyżej 
wymienionej instalacji, na dzień 31 stycznia 2015 r. Przedmiotowa decyzja została 
doręczona Stronie w dniu 24 lipca 2014 r., wobec czego nie jest ostateczna.

Ponadto uprzejmie informuję, że Mazowiecki WIOŚ skierował do Zarządu ECORI-
VER. Sp. z o.o. wystąpienie o przekazanie informacji dotyczących sposobu zagospoda-
rowania wszystkich odpadów znajdujących się na terenie zakładu, przewidzianych do 
przekazania innemu posiadaczowi odpadów, w celu dokonania oceny prawidłowości 
sposobu zagospodarowania usuwanych z terenu zakładu odpadów.

Reasumując pragnę zapewnić, że sprawa usunięcia naruszeń ochrony środowiska 
przez spółkę ECORIVER Sp. z o.o. prowadzącą instalację do przetwarzania odpadów 
w Ciółkowie, będzie pozostawać pod szczególnym nadzorem Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk

Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 13 sierpnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 8 lipca 2014 roku (sygn. BPS/043-57-2496- 

-MSW/14), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana 
Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 57. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 roku w sprawie składowania odpadów w miejscowości 
Ciółkowo w powiecie płockim, uprzejmie przedstawiam informacje w zakresie właści-
wości Ministra Spraw Wewnętrznych.



57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r. 157

Zgodnie ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze Policji Komen-
dy Miejskiej Policji (KMP) w Płocku, od dnia 7 czerwca 2014 roku, tj. od dnia zgłosze-
nia w sprawie konfliktu dotyczącego działalności kompostowni odpadów w miejsco-
wości Ciółkowo, realizowali czynności służbowe na podstawie Kodeksu postępowania 
karnego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W ramach wymie-
nionych czynności, funkcjonariusze Policji w dniu 7 czerwca 2014 roku przesłuchali 
świadków na okoliczność podejrzenia zanieczyszczania środowiska przez wskazaną 
kompostownię. Ponadto, funkcjonariusze pięciokrotnie, tj. w dniach: 7, 20, 24, 25 
i 26 czerwca 2014 roku dokonali oględzin pojazdów przewożących odpady na teren 
zakładu oraz zabezpieczyli próbki przewożonych ładunków, które przekazano do Pro-
kuratury Rejonowej w Płocku. Należy przy tym wskazać, że policjanci KMP w Płocku, 
jak również inni funkcjonariusze, pełniący służbę na terenie działania ww. jednostki 
organizacyjnej Policji, nie konwojowali transportów odpadów na teren wymienionej 
kompostowni. W związku z ww. transportami realizowano jedynie czynności proceso-
we oraz czynności służbowe w ramach kontroli drogowych.

Jednocześnie Komenda Główna Policji wskazała, że na podstawie zgromadzonego 
przez policjantów materiału dowodowego, Prokuratura Rejonowa w Płocku w dniu 
1 lipca 2014 roku wszczęła śledztwo z art. 183 §1 Kodeksu karnego w sprawie skła-
dowania, wbrew przepisom prawa, odpadów na terenie wskazanej kompostowni 
w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku, w warunkach, które mogą zagrażać 
życiu i zdrowiu człowieka. W dniu 11 lipca 2014 roku, zgodnie z wytycznymi pro-
kuratora Prokuratury Rejonowej w Płocku, policjanci dokonali oględzin terenu ww. 
kompostowni, przy udziale Kierownika Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku, a także przesłucha-
li w trybie art. 183 Kodeksu postępowania karnego właściciela kompostowni oraz 
pracowników.

Należy także dodać, że w związku z wpłynięciem do KMP w Płocku w dniu 8 lipca 
2014 roku materiałów z Prokuratury Rejonowej w Płocku, dotyczących zawiadomie-
nia od mieszkańca Ciółkowa o udaremnieniu w dniu 10 czerwca 2014 roku kontroli 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przez właściciela ww. kompostowni, 
tj. o czyn z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowla-
ne (t.j.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późn. zm.), przeprowadzono postępowanie 
sprawdzające. Z uwagi na brak znamion czynu zabronionego – kontrola nie odbyła 
się z uwagi na brak doręczenia do spółki prowadzącej wskazaną kompostownię in-
formacji o planowanej kontroli – zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania przygotowawczego. Materiały w przedmiotowej sprawie przesłano do 
Prokuratury Rejonowej w Płocku, celem zatwierdzenia wydanego postanowienia.

Należy również wskazać, że według stanu na dzień 24 lipca 2014 roku, w KMP 
w Płocku prowadzonych jest 9 postępowań w sprawach o wykroczenia, związanych 
z konfliktem dotyczącym działalności kompostowni w miejscowości Ciółkowo. Wska-
zane postępowania dotyczą m.in. utrudniania ruchu na drodze gruntowej w miej-
scowości Smardzewo przez parkujące samochody osobowe; tamowania ruchu przez 
mieszkańca Ciółkowo kierującego pojazdem samochodowym; samowolnie ustawione-
go znaku drogowego; niezastosowania się do znaku drogowego B-18 przez kierowcę 
samochodu ciężarowego; używania słów nieprzyzwoitych przez Wójta Gminy Staroźre-
by; uszkodzenia samochodu osobowego należącego do żony właściciela wymienionej 
spółki; zawiadomienia Starosty Płockiego w sprawie gospodarowania odpadami przez 
ww. spółkę, niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, w trakcie reali-
zowanych czynności służbowych przez funkcjonariuszy KMP w Płocku zostało nałożo-
nych 5 mandatów karnych na kierowców przywożących ładunki do wskazanej spółki 
oraz 5 mandatów karnych na innych uczestników ruchu drogowego, którzy w trakcie 
pikiety protestacyjnej przed Starostwem Powiatowym w Płocku, wymuszali przejazd 
na osobach pikietujących, chodzących po przejściu dla pieszych, a także zatrzymano 
2 dowody rejestracyjne za zły stan techniczny pojazdów ciężarowych, dostarczających 
odpady do kompostowni.

Jednocześnie Komenda Główna Policji poinformowała, że w wyniku realizowanych 
czynności przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji 
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z siedzibą w Radomiu, w zakresie sposobu wykonywania czynności służbowych przez 
funkcjonariuszy z KMP w Płocku, w sprawie konfliktu dotyczącego działalności kom-
postowni odpadów w miejscowości Ciółkowo, nie stwierdzono uwag w tym zakresie.

Przedstawiając powyższe należy wskazać, że funkcjonariusze Policji podejmowali, 
w trakcie wykonywania ww. czynności służbowych, adekwatne działania do zaistnia-
łych okoliczności.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Grzegorz Karpiński 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Warszawa, 29 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym mi wraz z pismem z 8 lipca br. (znak: BSP/043-57- 

-2496-WOJ/14) oświadczeniem senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożonym 
wspólnie z innymi senatorami podczas 57. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 lipca br. 
dotyczącym składowania odpadów w miejscowości Ciółkowo (powiat płocki) przed-
stawiam ustalenia w sprawie poczynione na podstawie przekazanych mi wyjaśnień 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Pragnę na wstępie wyjaśnić, że decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska z 22 maja br. (znak: PL-IN.7060.11.2014.AW), o której mowa 
w oświadczeniu złożonym przez senatorów, nie jest decyzją wstrzymującą działalność 
spółki ECORIVER polegającą na gospodarowaniu odpadami, ale decyzją wstrzymu-
jącą działalność w zakresie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do środowiska 
poza teren zakładu (z instalacji do odzysku odpadów). Decyzja ta została wydana na 
podstawie wyników kontroli (przeprowadzonej w okresie od 25 kwietnia do 11 czerwca 
br.), podczas której stwierdzono, że ścieki przemysłowe z terenu zakładu wypływają 
poza jego teren, zalewając sąsiednie działki, na których znajdują się uprawy rolne.

Wykonując decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowi-
ska, wstrzymującą odprowadzanie ścieków poza teren zakładu, spółka ECORIVER 
podjęła działania mające na celu zabezpieczenie terenu instalacji przed spływem ście-
ków na sąsiednie działki, poprzez podwyższenie terenu zakładu za pomocą nawiezio-
nej warstwy ziemi i usypanie jej wzdłuż ogrodzenia, prostopadle do kierunku spadku 
terenu. W trakcie kontroli zabezpieczono również pryzmy poddawane drugiemu eta-
powi procesu kompostowania na polach odkładczych, przed wydostawaniem się od-
cieków poza folię, na której zdeponowano odpady, poprzez podniesienie brzegów folii 
powyżej powierzchni terenu.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 16 lipca br. wydał decy-
zję wstrzymującą użytkowanie instalacji związanej z odzyskiem odpadów w zakresie 
fermentacji odpadów, eksploatowaną przez spółkę ECORIVER. W decyzji tej wyzna-
czono termin bezpiecznego dla środowiska wstrzymania użytkowania wyżej wymienio-



57. posiedzenie Senatu w dniu 3 lipca 2014 r. 159

nej instalacji na dzień 31 stycznia 2015 r., uwzględniając konieczność dokończenia 
trwającego procesu technologicznego oraz usunięcia odpadów znajdujących się na te-
renie zakładu. Wskazana decyzja została doręczona stronie 24 lipca br., wobec czego 
nie jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Ponadto, WIOŚ w Warszawie 
skierował do Zarządu Spółki ECORIVER wystąpienie o przekazanie informacji doty-
czących sposobu zagospodarowania wszystkich odpadów znajdujących się na terenie 
zakładu, przewidzianych do przekazania innemu posiadaczowi odpadów, w celu doko-
nania oceny prawidłowości sposobu zagospodarowania usuwanych z terenu zakładu 
odpadów.

Z przekazanych mi przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji in-
formacji wynika, iż nie ma podstaw do potwierdzenia sformułowanego w oświadcze-
niu zarzutu, dotyczącego braku odpowiedniej reakcji funkcjonariuszy Policji w przed-
stawionej sprawie. Podczas konfliktu, tj. od 7 do 26 czerwca br., przedsiębiorca ten 
działał na mocy zezwolenia wydanego przez Starostę Płockiego (decyzja z 16 grudnia 
2013 r., znak: ŚR-II.6233.57.2013), który uchylił własną decyzję w tym zakresie do-
piero 15 lipca br.

Od rozpoczęcia konfliktu związanego z działalnością kompostowni odpadów 
w Ciółkowie policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku realizowali czynności 
służbowe w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89 
poz. 555 z późn. zm.) i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.). W związku z podejrzeniem zanieczyszczania środo-
wiska 7 czerwca br. przesłuchano świadków oraz pięciokrotnie (w dniach: 7, 20 oraz 
od 24 do 26 czerwca br.) dokonano oględzin pojazdów przewożących odpady na teren 
zakładu. Zabezpieczono przy tym próbki przewożonych ładunków.

Zaznaczyć przy tym należy, że policjanci z KMP w Płocku nie realizowali konwo-
jów pojazdów spółki ECORIVER. Czynności funkcjonariuszy Policji sprowadzały się 
do nadzorowania ich przejazdu z miejsca protestu na teren przedsiębiorstwa, gdzie 
zostały rozładowane, w celu przeprowadzenia oględzin przewożonego ładunku i po-
brania próbek.

Z ustaleń wynika, iż prośby o interwencje dotyczące ww. przedsiębiorstwa zgła-
szane były zarówno przez mieszkańców gminy Radzanowo, jak również przez samych 
właścicieli spółki „ECORIVER”. Każdorazowo, funkcjonariusze Policji przyjmowali 
zgłoszenia i podejmowali właściwe czynności służbowe. Informuję, że m.in. policjan-
ci z KMP w Płocku, w ramach akcji pod kryptonimem „Bielska 2014”, 24 czerwca 
br. zabezpieczali pikietę mieszkańców, która odbywała się przed siedzibą Starostwa 
Powiatowego w Płocku. Obecność patroli policyjnych, zapobiegła przekształceniu się 
pokojowej pikiety w nielegalne zgromadzenie.

Z przekazanych mi przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji in-
formacji wynika, że Prokuratura Rejonowa w Płocku, na podstawie zgromadzonego 
przez policjantów materiału dowodowego, 1 lipca br. wszczęła śledztwo z art. 183 §1 
Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) w sprawie składowa-
nia wbrew przepisom odpadów w warunkach, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu 
człowieka w miejscowości Ciółkowo, na terenie kompostowni „ECORIVER” w okresie 
od stycznia do czerwca 2014 r. Z poczynionych ustaleń wynika, że prokurator zwró-
cił się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Starostwa 
Powiatowego w Płocku z wnioskami o informacje dotyczące zezwoleń i zrealizowanych 
kontroli. Ponadto prokurator Prokuratury Rejonowej w Płocku 4 lipca br. zlecił wyko-
nanie oględzin terenu kompostowni ECORIVER przy udziale Kierownika Delegatury 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku, 
przesłuchanie właściciela spółki „ECORIVER” oraz pracowników przedsiębiorstwa 
(w trybie art. 183 Kodeksu postępowania karnego). 11 lipca br. zlecone czynności zo-
stały wykonane. W chwili obecnej, realizowane są dalsze czynności procesowe zgodnie 
z wytycznymi prokuratora.

8 lipca 2014 r. z Prokuratury Rejonowej w Płocku przekazano do KMP w Płoc-
ku w celu realizacji postępowanie sprawdzające (sygn. akt: 1 Ds.1228/14, Ppc-A-I- 
-1706/14) dotyczące zawiadomienia złożonego przez mieszkańca Ciółkowa o udarem-
nieniu 10 czerwca br. kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przez 
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właściciela ECORIVER w Ciółkowie, tj. o czyn z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 10 lipca br. KMP 
w Płocku zwróciła się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem 
o poinformowanie, czy do takiego zdarzenia doszło. W zależności od ustaleń, podjęte 
zostaną dalsze decyzje procesowe. 28 czerwca br. w siedzibie Komendy Miejskiej Po-
licji w Płocku właściciel spółki ECORIVER zawiadomił o niedopełnieniu obowiązków 
i przekroczeniu uprawnień przez policjantów z KMP w Płocku, w związku z zabloko-
waniem drogi dojazdowej do zakładu przez protestujących, tj. o czyn z art. 231 §1 
Kodeksu karnego i nieodblokowaniem drogi mimo wniosku przedsiębiorcy. Materiały 
zgromadzone w sprawie (l.dz. Ppc-A-I-1626/14) zostały 30 czerwca br. przekazane do 
Prokuratury Rejonowej w Płocku.

W Komendzie Miejskiej Policji w Płocku prowadzonych jest aktualnie 9 postępo-
wań w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, które 
dotyczą m.in. utrudniania ruchu na drodze gruntowej w miejscowości Smardzewo 
przez parkujące samochody osobowe, tamowania ruchu przez mieszkańca Ciółkowo 
kierującego pojazdem samochodowym, samowolnie ustawionego znaku drogowego, 
niezastosowania się do znaku drogowego B-18 przez kierowcę samochodu ciężaro-
wego, używania słów nieprzyzwoitych przez wójta gminy Staroźreby, uszkodzenia 
samochodu osobowego należącego do żony właściciela spółki ECORIVER, zawiado-
mienia Starosty Płockiego w sprawie gospodarowania odpadami przez przedsiębiorcę 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Płocku czynności służbo-
wych mających związek z omawianym konfliktem, policjanci nałożyli w sumie 5 man-
datów karnych na innych uczestników ruchu drogowego, którzy w trakcie pikiety 
protestacyjnej przed Starostwem Powiatowym w Płocku, wymuszali przejazd na oso-
bach pikietujących chodzących po przejściu dla pieszych oraz zatrzymali 2 dowody 
rejestracyjne pojazdów ciężarowych, dostarczających odpady do kompostowni ECO-
RIVER, ze względu na ich zły stan techniczny.

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji zapewnił mnie, iż policjanci Wydziału 
Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie sposo-
bu wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy z KMP w Płocku.

Mając na względzie powyższe wyjaśnienia, stwierdzam, iż brak jest podstaw do 
uznania za zasadne sformułowanych w oświadczeniu zarzutów wobec Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz funkcjonariuszy Policji.

Z poważaniem 
 
Jacek Kozłowski

Odpowiedź 
STAROSTY PŁOCKIEGO

Płock, 17 lipca 2014 r.

Szanowna Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Marszałek Senatu

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 8 lipca 2014 r. znak BPS/043-57-2496- 
-DOW/14 uprzejmie informuję, iż firma Ecoriver Sp. z o.o. z s. w Warszawie w dniu 
20.11.2013 r. zwróciła się do Starosty Płockiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia 
na przetwarzanie odpadów i w dniu 16.12.2014 r. znak: ŚR-II.6233.57.2013 uzy-
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skała decyzję zezwalającą na przetwarzanie odpadów w instalacji związanej z odzy-
skiem odpadów w zakresie fermentacji odpadów, zlokalizowanej na działce o nr ew. 
160/2 w m. Ciółkowo, gm. Radzanowo. Do wniosku przedsiębiorca dołączył decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Radzanowo w dniu 
9.11.2012 r., znak: RB.6220.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na „Moderniza-
cji istniejącego zakładu odzysku odpadów w zakresie fermentacji odpadów na dział-
ce o nr ew. 160/2 w miejscowości Ciółkowo, gmina Radzanowo, powiat płocki, wo-
jewództwo mazowieckie”, adresowaną do inwestora P.H.U. BENJI DESIGN STUDIO 
Beniamin Wojciuk oraz decyzję Wójta Gminy Radzanowo z dnia 10.06.2013 r., znak: 
RB.6220.4.2012 przenoszącą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 
9 listopada 2012 r. znak: RB.6220.4.2012 z P.H.U. BENJI DESIGN STUDIO BENIA-
MIN WOJCIUK na ECORIVER Sp. z o.o. Decyzja ta nie wskazywała kodów odpadów, 
z jej treści jednoznacznie wynikało, iż wszystkie place technologiczne na terenie obiek-
tu są utwardzone i skanalizowane, a istniejące obiekty budowlane są przystosowane 
do planowanej działalności w zakresie przetwarzania odpadów w ilości 85 000 Mg/rok, 
a w projekcie budowlanym należy uwzględnić jedynie między innymi montaż kurtyn 
antyodorowych, wentylatorów itp. Pomimo tego obecnie, w trakcie prowadzonej dzia-
łalności strona rozpoczęła starania w kierunku utwardzenia pól odkładczych (placów 
technologicznych) – zgłoszenie robót budowlanych; sprzeciw organu administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej (decyzja Starosty Płockiego z dnia 4.06.2014 r., znak: AB- 
-II.6743.609.2014).

Na przedmiotowym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Aktem prawa miejscowego nie może być dowolny akt, a tym bardziej cha-
rakteru takiego nie można nadać decyzji administracyjnej w indywidualnej sprawie. 
Tym samym z uwagi na fakt, iż nie został uchwalony dla ww. obszaru miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego (który rzeczywiście stanowi akt prawa miejscowe-
go), decyzja o warunkach zabudowy nie może być „traktowana jako prawo miejscowe” 
(z prowadzonej z Wójtem Gminy Radzanowo korespondencji, na etapie przed wyda-
niem zezwolenia, jednoznacznie wynikało, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie 
jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu). Z pozyskanych obecnie dokumentów wynika, że Rada Gminy Radzanowo podjęła 
uchwałę nr VI/31/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Radzanowo” zatwierdzonego uchwałą nr 151/XVII/2000 Rady Gminy Ra-
dzanowo z dnia 29 czerwca 2000 r. dla części miejscowości Ciółkowo. Z załącznika do 
uchwały wynika, iż uchwała dotyczy działki 160/2 w m. Ciółkowo i podjęta została 
dla potrzeb opracowania dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Jednakże do dnia dzisiejszego przeznaczenie terenu i warunki zabudowy 
i zagospodarowania działki nie zostały określone w formie aktu prawa miejscowe-
go. Nadal dla działki tej obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
określone w decyzji Wójta Gminy Radzanowo Nr 93/2003 znak: RB.7331/103/2003 
z dnia 9.07.2003 r., która dopuszcza na działce oznaczonej nr 160/2 w m. Ciółkowo 
budowę „budynku gospodarczego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na pieczarkar-
nię, wytwórnię podłoża do produkcji pieczarek oraz przyłącza wodociągowego dla za-
silania w wodę projektowanej inwestycji w ramach założenia siedliska zagrodowego”. 
Oznacza to, że również inwestor nie poczynił starań, by zmienić kwalifikację z działki 
rolniczej na przemysłową.

W teorii prawa administracyjnego przyjmuje się dość zgodnie, że zezwolenia na 
działalność gospodarczą mają charakter decyzji związanych. Oznacza to, że jeżeli 
wniosek o wydanie zezwolenia odpowiada warunkom formalnym, został zaopatrzo-
ny we wszystkie wymagane załączniki i nie zachodzi żadna z przyczyn wskazanych 
w art. 46 ust. 1 ustawy o odpadach, to zezwolenie musi być wydane. Innymi słowy, 
jeżeli nie zachodzi możliwość spowodowania zagrożenia i zamierzony sposób gospoda-
rowania odpadami jest zgodny tak z planami gospodarki odpadami, jak i z przepisami 
prawa miejscowego, to występujący z odpowiadającym wymaganiom formalnym wnio-
skiem o zezwolenie ma publicznoprawne roszczenie o wydanie takiego zezwolenia. 
Organ nie może oceniać, czy wydanie zezwolenia jest zasadne ze względu na potrzeby 
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gospodarcze, ocenia tylko to, czy nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 46 ust. 1 
i jeżeli nie zachodzą – musi wydać zezwolenie. Na etapie wydawania ww. zezwolenia 
organ stwierdził, iż wówczas możliwe było jego wydanie. Ponadto w przedmiotowym 
zezwoleniu Starosta zapisał, iż niniejsze zezwolenie nie zwalnia przedsiębiorcy z uzy-
skania innych wymaganych prawem decyzji.

Starosta Płocki postanowieniem z dnia 5 czerwca 2014 r., znak: ŚR-II.6233.21.2014 
wznowił z urzędu postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie od-
padów w instalacji związanej z odzyskiem odpadów w zakresie fermentacji odpadów, 
zlokalizowanej na działce o nr ew. 160/2 w m. Ciółkowo, gm. Radzanowo firmie ECO-
RIVER Sp. z o.o. w Warszawie, udzielonego decyzją Starosty Płockiego z dnia 16 grud-
nia 2013 r., znak: ŚR-II.6233.57.2013. Decyzja stała się ostateczna w dniu 30 grud-
nia 2013 r. Podstawą do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów był wniosek 
strony oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wójta Gminy 
Radzanowo w dniu 9.11.2012 r., znak: RB.6220.4.2012 dla przedsięwzięcia polegają-
cego na „Modernizacji istniejącego zakładu odzysku odpadów w zakresie fermentacji 
odpadów na działce o nr ew. 160/2 w miejscowości Ciółkowo, gmina Radzanowo, po-
wiat płocki, województwo mazowieckie”.

W toku prowadzonego postępowania wznowieniowego Starosta Płocki uwzględnił:
– „Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na moder-

nizacji działających instalacji do odzysku odpadów w zakresie kompostowania 
w powiecie płockim, w gminie Radzanowo, w miejscowości Ciółkowo, na działce 
nr 160/2”, opracowanego przez EKO-Projekt w Poznaniu (przedłożony w dniu 
21.05.2014 r. przez Wójta Gminy Radzanowo),

– „Ekspertyzę technologiczną dotyczącą prowadzenia procesu przetwarzania od-
padów w instalacji zlokalizowanej na działce 160/2 w miejscowości Ciółkowo, 
gmina Radzanowo, powiat płocki, województwo mazowieckie”, opracowaną dnia 
30.06.2014 r. przez dra inż. Piotra Manczarskiego, prowadzącego działalność go-
spodarczą pod nazwą: Biuro Konsultingowo-Projektowe EKOTECH w Warszawie, 
zleconą przez Starostę Płockiego dla potrzeb postępowania prowadzonego na pod-
stawie art. 47 ust. 1 ustawy o odpadach (wezwanie do zaniechania naruszeń),

– wyniki 4 kontroli Starosty Płockiego prowadzonych na terenie instalacji do prze-
twarzania odpadów w m. Ciółkowo, gm. Radzanowo, na podstawie art. 47 ust. 1 
ustawy o odpadach,

– pisma informujące o działaniach podjętych w omawianej sprawie przez różne 
organy i instytucje, w tym Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku itp.,

– skargi mieszkańców wsi Ciółkowo i Śniegocin, skierowane do Starosty Płockie-
go, na uciążliwość powodowaną przez funkcjonującą instalację do przetwarza-
nia odpadów.

Starosta Płocki w toku postępowania wznowieniowego, kierując się licznymi skar-
gami mieszkańców wsi Ciółkowo i Śniegocin na uciążliwość kompostowni, dokonał 
szczególnie wnikliwej oceny oddziaływania gospodarki odpadami prowadzonej przez 
ECORIVER Sp. z o.o. na środowisko, bazując na wynikach kontroli własnych, kon-
troli prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 
Delegatura w Płocku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, 
a także wynikach ekspertyzy technologicznej sporządzonej przez dra inż. Piotra Man-
czarskiego, na etapie wzywania strony do zaniechania naruszeń w trybie art. 47 ust. 1 
ustawy o odpadach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że gospodarka odpadami pro-
wadzona przez firmę ECORIVER Sp. z o.o. w m. Ciółkowo, gm. Radzanowo, może 
stwarzać poważne zagrożenie dla środowiska. Stwierdzenie to znajduje pełne uza-
sadnienie w realnej sytuacji, jaka miała miejsce na etapie funkcjonowania instalacji. 
Kontrole Starosty Płockiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wykazały, że ECORIVER Sp. z o.o. 
w sposób istotny narusza przepisy o ochronie środowiska, a w szczególności magazy-
nuje bez zezwolenia i przetwarza odpady na terenie instalacji w sposób powodujący 
emisję uciążliwych odorów, wprowadza odcieki z pryzm kompostowanych odpadów 
bez oczyszczenia bezpośrednio do ziemi, co spowodowało ich wypływ poza teren kom-
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postowni, na sąsiednie pola uprawne, prowadzi II etap kompostowania odpadów na 
nieutwardzonych polach odkładczych zlokalizowanych w innych miejscach niż de-
klarowanych przez stronę w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
i uzgodnionych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Po-
nadto kontrole wykazały, że ECORIVER Sp. z o.o. wytwarza odpady bez wymaganego 
prawem pozwolenia, nie posiada uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie 
odprowadzania ścieków do środowiska oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Nie 
prowadzi procesu odzysku odpadów (strona wnioskowała o wydanie zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów tylko w zakresie odzysku odpadów (R3), którego produktem 
finalnym jest uzyskanie kompostu), a je unieszkodliwia. W ocenie organu jest to oczy-
wiste naruszenie art. 16 ustawy o odpadach, który stanowi, że gospodarkę odpadami 
należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowi-
ska, w szczególności gospodarka odpadami nie może powodować m.in. zagrożenia dla 
wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt oraz powodować uciążliwości przez hałas 
lub zapach. Ponadto Raport oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach prze-
widują kompostowanie w instalacji 85 000 Mg/rok odpadów, podczas gdy autor ww. 
ekspertyzy technologicznej dr inż. Piotr Manczarski wyraźnie podkreślił, iż „w przed-
miotowej instalacji nie jest możliwe realizowanie procesu kompostowania/stabilizacji 
tlenowej 85 tys. Mg/rok odpadów... Rzeczywista ilość odpadów możliwych do prze-
tworzenia w ramach etapu I wynosi maksymalnie (przy założeniu 3-metrowej warstwy 
odpadów w tunelach) 31 843 Mg/rok”. Z powyższej analizy wynika, że wnioskowane 
przez ECORIVER Sp. z o.o. w Warszawie przetwarzanie wskazanych odpadów, przy 
braku możliwości przetworzenia tak dużej ilości odpadów (85 000 Mg/rok), mogłoby 
powodować poważne zagrożenie dla środowiska.

Mając na względzie powyższe Starosta Płocki uchylił swoją decyzję i ponownie 
orzekł o istocie sprawy (decyzja nie jest ostateczna).

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Warszawie wydał decyzję wstrzymującą użytkowanie ww. instalacji. 
Wydana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska decyzja 
z dnia 22 maja 2014 r., dotyczyła jedynie wstrzymania odprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków na grunty sąsiednie.

Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku podczas kontroli 
przeprowadzonej w dniu 1 lipca 2014 r. stwierdził samowolę budowlaną na terenie 
ww. działki. Wydał w tej sprawie stosowną decyzję nakładającą na przedsiębiorcę obo-
wiązek sporządzenia inwentaryzacji budowlanej powykonawczej wraz z niezbędnymi 
opiniami i uzgodnieniami.

Zgodnie z oświadczeniem zawartym w piśmie z dnia 1.07.2014 r., znak ŚR- 
-II.6233.21.2014 firma Ecoriver Sp. z o.o. odstąpiła od przetwarzania odpadów powo-
dujących uciążliwość zapachową poprzez nieprzedłużanie kontraktu z ich dostawcą. 
Ponadto firma podejmie działania zmierzające do uporządkowania terenu zakładu, 
które spowodują zmniejszenie uciążliwości odorowej, wycofała się obecnie z umów na 
dostawę odpadów.

Dotychczasowe nasze działania skoordynowane z innymi instytucjami i inspekcja-
mi doprowadziły do tego, że działalność firmy została obecnie zaniechana.

Z poważaniem 
 
STAROSTA 
Michał Boszko
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Przemysława Błaszczyka, Zdzisława Pupy, 

Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka, Waldemara Kraski, 
Jana Marii Jackowskiego, Bogdana Pęka 

oraz Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowna Pani Rzecznik!
Zwracamy się do Pani Rzecznik już kolejny raz z prośbą o wniesienie ka-

sacji na korzyść skazanego Grzegorza W. w sprawie IX K 47/08 Sądu Rejo-
nowego w Kielcach i w sprawie II Ka 1294/10 Sądu Okręgowego w Kielcach. 
Prosimy, by zweryfikowała Pani swoje dotychczasowe negatywne stanowi-
sko w kwestii tej kasacji i jednak dostrzegła oczywistą krzywdę młodego 
człowieka skazanego na 7 lat więzienia, na podstawie całkowicie gołosłow-
nego pomówienia jednego przestępcy.

Prosimy, by Pani wzięła pod uwagę w szczególności dwie okoliczności, 
do których nie odniosła się Pani w dotychczasowych odpowiedziach.

Po pierwsze, sądy obu instancji, opierając wyrok skazujący na pomó-
wieniu Krzysztofa M., w ogóle nie wzięły pod uwagę faktu, że to pomówienie 
miało przynieść i przyniosło pomawiającemu korzyść w postaci łagodniejsze-
go wymiaru kary. Całkowite pominięcie tej okoliczności spowodowało bez-
krytyczną wiarę w „interesowne” pomówienie.

Po drugie, prosimy, żeby Pani zwróciła uwagę na sposób oddalenia ka-
sacji obrońcy Grzegorza W. przez Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu postano-
wienia oddalającego kasację Sąd Najwyższy stwierdził, że kasacja pomi-
ja dowody niekorzystne dla oskarżonego, co jest stwierdzeniem całkowicie 
nieprawdziwym, albowiem w tej sprawie był i jest tylko jeden dowód nie-
korzystny dla oskarżonego, czyli wspomniane pomówienie współoskarżone-
go Krzysztofa M., a kasacja obrońcy oskarżonego niemal w całości została 
poświęcona właśnie temu jednemu, jedynemu niekorzystnemu dowodowi. 
Przykro to stwierdzić, ale Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu napisał 
nieprawdę i w rzeczywistości nie rozpoznał kasacji. Skwitował ją tylko kil-
koma ogólnikowymi formułkami pasującymi niemal do każdej sprawy, ale 
zupełnie nie odniósł się do konkretnych zawartych w kasacji zarzutów.

Nie możemy się zgodzić z takim sposobem sądzenia ludzi w Polsce. Nie 
możemy patrzeć spokojnie na tę krzywdę, w której na skutek gołosłownego 
pomówienia niszczone jest życie młodego człowieka. Pragniemy podkreślić 
również fakt, znany z akt sprawy, że Grzegorz W. był spokojnym, absolutnie 
nieagresywnym człowiekiem, nie miał żadnych konfliktów z prawem i przy-
pisany mu czyn, zbrodnia rozboju, absolutnie nie przystaje do jego osobowo-
ści i dotychczasowego życia.

Jeszcze raz prosimy, żeby Pani Rzecznik wzniosła się ponad biurokra-
tyczną rutynę i dostrzegła w tej sprawie autentyczną ludzką krzywdę.

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

Warszawa, 31.07.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

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

chowskiego, Przemysława Błaszczyka, Zdzisława Pupę, Roberta Mamątowa, Andrzeja 
Pająka, Waldemara Kraskę, Jana Marię Jackowskiego, Bogdana Pęka i Wojciecha 
Skurkiewicza na 57. posiedzeniu Senatu w dniu 3 lipca 2014 r., uprzejmie informuję 
Pana Marszałka, że po zapoznaniu się z treścią wyżej wskazanego oświadczenia, nie 
znalazłam podstaw do zmiany swojego stanowiska, w przedmiocie braku podstaw do 
wniesienia kasacji, na korzyść Pana Grzegorza W., od prawomocnego wyroku Sądu 
Okręgowego w Kielcach z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt IX Ka 1294/10, zmie-
niającego 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.

Moje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 3 lipca 2014 r., skierowanym do Pana 
Marszałka, nadal zachowuje swą aktualność.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Irena Lipowicz
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Oświadczenie senatora Jana Wyrowińskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

17 czerwca 2014 r. w Grucznie koło Świecia odbyło się spotkanie pszcze-
larzy z województwa kujawsko-pomorskiego. Zwołało je koło pszczelarskie 
ze Świecia, które od 2011 r. podejmuje działania zmierzające do ograni-
czenia szkodliwego wpływu oprysków upraw rolniczych na stan populacji 
pszczół.

Trzy lata temu pszczelarze z tegoż koła opracowali plan działania we 
współpracy z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Świe-
ciu. Powierzyli PIORiN listę z adresami i umiejscowieniem pasiek w gminie. 
Zakładali, że PIORiN obejmie je ochroną, powiadamiając sąsiadujących z pa-
siekami rolników, że nie wolno stosować środków ochrony roślin w czasie, 
gdy żerują na nich pszczoły. Niestety, działania te zakończyły się niepo-
wodzeniem. Co gorsza, pszczelarze odnotowują kolejne straty i są bezsilni 
w walce z rolnikami, którzy lekceważą prawo.

Bezpośrednim impulsem do zorganizowania narady w Grucznie było 
wytrucie w maju bieżącego roku dwunastu rodzin pszczelich we Wiągu pod 
Świeciem i bezzasadne – zdaniem pszczelarzy – umorzenie przez Prokuratu-
rę Rejonową w Świeciu postępowania w tej sprawie. Pszczelarze uznali, iż 
przykład ten pokazał dobitnie, że praktycznie zawsze w takich wypadkach 
pozostawieni są sami sobie z wytrutą lub podtrutą pasieką, bez pomocy tak 
prawnej, jak i materialnej ze strony kogokolwiek.

Zebrani w Grucznie pszczelarze apelują do Pana Ministra o przeprowa-
dzenie w telewizji kampanii społecznej mówiącej o szkodach, jakie opryski 
wyrządzają w pasiekach. Pszczelarze uważają, że odpowiednie spoty in-
formacyjne powinny ukazywać się kilka razy wiosną i wczesnym latem, po 
głównym wydaniu „Wiadomości”, najlepiej tuż przed prognozą pogody, którą 
ogląda większość rolników oraz pszczelarzy. Zwrócono przykładowo uwagę 
na fakt, iż Polska wydaje – i słusznie – ogromne pieniądze na rybołówstwo, 
na przykład na ochronę ginących gatunków ryb, i postulowano, aby z po-
dobnym rozmachem wspierać równie ważne pszczelarstwo, zauważając, że 
wymaga ono specjalnych działań ochronnych przez zaledwie półtora miesią-
ca w roku, gdy kwitną sady, potem rzepak i kalafiory. Zebrani w Grucznie 
podawali także dobre przykłady zachowania rolników. Edward Tomasik 
z koła w Dobrczu powiedział, że od siedmiu lat hoduje pszczoły i nigdy nie 
miał złych doświadczeń z trzema rolnikami sąsiadami. Zdarzało się nawet, 
że dzwonili do niego lub przychodzili na podwórko, żeby zapytać, czy już 
mogą zacząć pryskać. Pszczelarze proponują promocję takich postaw w spo-
cie finansowanym z budżetu państwa.

Czesław Wejner, prezes koła pszczelarzy w Świeciu, zaproponował roz-
ważenie utworzenia w każdym powiecie centrum powiadamiania o opry-
skach. Rolnicy musieliby w nim zgłaszać, kiedy i gdzie będą opryskiwać 
swoje uprawy. Inspektorzy uprzedzaliby o tym pszczelarzy telefonicznie 
bądź przez internet, tak by zdążyli oni zamknąć wylotki w ulach.

Dodatkowym argumentem za kampanią na rzecz ochrony pszczół przed 
opryskami powinna być także unijna dyrektywa zobowiązująca rolników do 
uprawiania ziemi na zasadzie wzajemnej zgodności. Nie mieści się w niej 
wytruwanie pasiek, czego konsekwencją winno być odbieranie rolnikom 
unijnych dopłat.

Zaproponowano również wprowadzenie w prawie poprawek zakazu-
jących stosowania oprysków od świtu do zmierzchu, wprowadzenie ogniw 
korygujących stosowanie oprysków, do których obowiązkowe byłoby zgła-
szanie planowanych oprysków, aby był czas na powiadamianie pszczelarzy 
o terminie ich stosowania, powstanie straży pszczelarskiej tak społecznej, 
jak i administracyjnej, której zadaniem byłaby kontrola nad prawidłowo pro-
wadzonymi opryskami.

Zwrócono również uwagę na fakt, iż zyski, jakie uzyskują pszczelarze 
prowadzący pasieki, wynikające z pracy pszczół, są niewielkie w stosunku 
do zysków, jakie praca pszczół przynosi rolnikom, plantatorom i całemu spo-
łeczeństwu.
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Panie Ministrze, w pełni popieram proponowane przez pszczelarzy z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego działania zmierzające do ograniczenia szkod- 
liwości oprysków upraw rolniczych dla pszczół. Uprzejmie proszę o Pańskie 
stanowisko w tej sprawie oraz o plan działań ministerstwa skutkujących po-
prawą kondycji i warunków bytowania pszczół w naszym kraju.

Jan Wyrowiński

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 31.07.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 8 lipca br., znak: BPS/043-57- 

-2498/14, oświadczenie senatora Jana Wyrowińskiego, przedstawiam następujące 
wyjaśnienia.

Środki ochrony roślin dopuszczane są do obrotu zgodnie z zasadami określony-
mi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 (WE) z dnia 
21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzenia do obrotu środków ochrony roś- 
lin i uchylającym dyrektywę Rady 79/117/WE i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 
z 24.11.2009 r. str. 1) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środ-
kach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455, z późn. zm.).

Zgodnie z ww. przepisami do obrotu mogą być dopuszczone tylko środki ochrony 
roślin, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stano-
wią zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Przepisy te określają 
również sposób postępowania ze środkami ochrony roślin w trakcie ich stosowania. 
Należy podkreślić, że zabiegi ochrony roślin mogą być wykonywane przy zastosowa-
niu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu oraz w taki sposób, aby nie 
stwarzać zagrożeń dla zdrowia człowieka oraz środowiska. Zasady bezpiecznego sto-
sowania danego środka ochrony roślin określa przy tym jego etykieta, odnosząca się 
m.in. do dozwolonej dawki środka oraz upraw, w jakich może być on stosowany. Na 
etapie rejestracji poszczególnych środków ochrony roślin dokonywana jest każdorazo-
wo ocena ryzyka dla owadów zapylających, w tym w etykietach zamieszczane są, o ile 
to konieczne, standardowe zwroty określające szczególne środki ostrożności np. SPe 
8 „Niebezpieczne dla pszczół/W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających 
nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia/Nie używać w miejscach, gdzie 
pszczoły mają pożytek/Usuwać lub przykrywać ule podczas zabiegu i przez (określić 
czas) po zabiegu/Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty/Usuwać chwasty 
przed kwitnieniem/Nie stosować przed (określić czas)”.

Należy również podkreślić, że zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1107/2009 do tre-
ści zezwolenia i etykiety środka ochrony roślin wprowadzany jest zapis: „Przed zasto-
sowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, 
które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką in-
formację”. Zapis ten służy ograniczeniu negatywnego wpływu stosowanych środków 
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ochrony roślin na zdrowie ludzi i zwierząt. Zwrot ten jest zamieszczany obecnie w tre-
ści etykiet wszystkich dopuszczanych do obrotu środków ochrony roślin stosowanych 
na terenie otwartym. Zachowanie szczególnych warunków bezpieczeństwa podczas 
stosowania środków ochrony roślin oraz powiadamianie o fakcie stosowania środków 
ochrony roślin osób zainteresowanych należy uznać za podjęcie odpowiednich działań 
służących ograniczeniu ryzyka, w tym dla owadów zapylających.

Dla ochrony zapylaczy istotne znaczenie ma przestrzeganie przez stosujących 
środki ochrony roślin zasad dobrej praktyki ochrony roślin oraz integrowanej ochrony 
roślin. Obowiązek stosowania przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony 
roślin zasad dobrej praktyki ochrony roślin oraz ogólnych zasad integrowanej ochrony 
roślin wynika bezpośrednio z art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1107/2009 i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. W zakresie obowiązku prze-
strzegania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin artykuł ten odsyła do art. 14 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego sto-
sowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71) oraz załącznika III do 
tej dyrektywy.

Obowiązek stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej 
ochrony roślin przez użytkowników profesjonalnych wynika również z przepisów 
art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o środkach ochrony roślin, natomiast przepisy art. 35 ust. 3 
pkt 2 tej ustawy nakładają obowiązek dokumentowania spełnienia wymagań w tym 
zakresie. Należy podkreślić, że integrowana ochrona roślin zdefiniowana została jako 
„sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu 
wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, 
w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska”.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. 
w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. poz. 505), wydane na podsta-
wie ustawy o środkach ochrony roślin, określa katalog wymagań integrowanej ochrony 
roślin. Jednym z tych wymagań jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarza-
nie warunków sprzyjających ich występowaniu, w szczególności dotyczy to owadów 
zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Ochrona zapylaczy jest też elementem obligatoryjnych szkoleń dla osób stosują-
cych środki ochrony roślin. Programy szkoleń określa rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków 
ochrony roślin (Dz. U. poz. 554).

Jednocześnie przepisy dyrektywy 2009/128/WE nakładają na państwa członkow-
skie obowiązek opracowania Krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka 
związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin (KPD). Kluczowym celem dla Pol-
ski w związku z realizacją KPD (Obwieszczenie MRiRW z dnia 6 maja 2013 r., M.P. 
poz. 536) jest upowszechnianie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin. Wdroże-
nie tych zasad, w szczególności poprzez promowanie niechemicznych metod ochrony 
roślin, pozwoli na zmniejszenie zależności produkcji roślinnej od chemicznych środ-
ków ochrony roślin. Wraz z wdrożeniem najlepszych praktyk związanych ze stoso-
waniem środków ochrony roślin, ograniczone zostanie do minimum ryzyko związane 
z ich użyciem. Opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi KPD obejmu-
je szereg zadań i inicjatyw ograniczających negatywny wpływ pestycydów na pszczoły, 
do których należy zaliczyć między innymi:

– upowszechnianie zasad integrowanej ochrony roślin,
– promowanie dobrych praktyk bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin,
– utworzenie systemu zbierania i analizy danych o przypadkach zatruć pszczół 

środkami ochrony roślin,
– zapewnienie efektywnego nadzoru nad stosowaniem środków ochrony roślin,
– podnoszenie świadomości społeczeństwa odnośnie do środków ochrony roślin.
Szczególną rolę w zakresie ograniczania negatywnego wpływu środków ochrony 

roślin na owady zapylające odgrywa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa, sprawująca nadzór, przez działania kontrolne, nad prawidłowością stosowa-
nia tych preparatów. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennic-
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twa w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych zwracają szczególną uwagę na 
niezgodności, które mogą mieć wpływ na występowanie zatrucia pszczół podczas wy-
konywania zabiegów ochrony roślin (istnieje możliwość sprawdzenia gdzie i jakich 
preparatów używają rolnicy). W wielu przypadkach w trakcie kontroli weryfikowane 
są również warunki w jakich wykonany był zabieg. Pobierane są także próby roślin 
i produktów roślinnych na pozostałości środków ochrony roślin w celu weryfikacji ze-
branych w trakcie kontroli informacji. Inspekcja wykonuje także niezwłocznie czynno-
ści kontrolne w przypadku zgłoszenia podejrzenia zatrucia pszczół środkami ochrony 
roślin.

Dodatkowo, na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.
minrol.gov.pl zamieszczane są informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin, 
w tym metodyki integrowanej ochrony roślin, poradniki dobrej praktyki ochrony roś-
lin (w tym dotyczące ochrony zapylaczy), a także informacje o systemach wspomaga-
nia decyzji. Informacje z tego zakresu są również dostępne na stronach internetowych 
instytutów, w szczególności Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Ba-
dawczego w Poznaniu oraz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Na stronie inter-
netowej ministerstwa dostępna jest także ekspertyza wykonana na zlecenie MRiRW 
pt. „Ochrona zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin”, w postaci wska-
zówek dla rolnika, poradnika dla doradcy oraz w formie materiału filmowego. Udo-
stępnione materiały uwzględniają m.in. kwestie możliwości wspierania rozwoju po-
pulacji zapylaczy w środowisku rolniczym, właściwej agrotechniki i niechemicznych 
metod ochrony roślin, ochrony owadów zapylających i stwarzania warunków sprzy-
jających ich rozwojowi, obserwacji organizmów zapylających, zasad podejmowania 
decyzji o chemicznych zabiegach ochrony roślin oraz właściwego doboru chemicznych 
środków ochrony roślin, z uwzględnieniem zagrożenia jakie mogą stanowić dla zapyla-
czy. Ekspertyza i opracowane materiały uzyskały pozytywną opinię Polskiego Związku 
Pszczelarskiego.

Nadzorowane przez Ministerstwo instytuty, w ramach programów wieloletnich, pro-
wadzą badania poświęcone zapylaczom, w szczególności pszczołom. Z roku na rok po-
dejmowanych jest co raz więcej przedsięwzięć służących ochronie populacji pszczół.

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
w programie wieloletnim „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” wykonuje 
zadanie pn. „Monitorowanie stanu zdrowotnego i strat rodzin pszczelich w krajowych 
pasiekach”.

W ramach realizacji programu, na koszt Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 
– Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prowadzona będzie diagnostyka la-
boratoryjna do 100 przypadków ostrych zatruć pszczół, które każdego roku wystąpią 
w trakcie sezonu pszczelarskiego. Program będzie realizowany w latach 2014–2018.

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, w ramach 
programu wieloletniego „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeń-
stwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwie-
rząt domowych i środowiska”, realizuje zadanie „Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy 
o integrowanej ochronie roślin”, w ramach którego przygotowywane są materiały edu-
kacyjne oraz prowadzone są szkolenia poświęcone m.in. stosowaniu środków ochrony 
roślin w sposób bezpieczny dla zapylaczy.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pragnę zapewnić, że Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi dostrzega bardzo ważną rolę zapylaczy w ekosystemie oraz zagrożenia 
stwarzane dla nich przez niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin oraz po-
dejmuje szereg kompleksowych działań mających na celu eliminację tego ryzyka we 
współpracy z rolnikami i pszczelarskimi organizacjami branżowymi.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W związku z niepokojącą sytuacją w spółce Polskie Górnictwo Naftowe 

i Gazownictwo oraz spółkach zależnych związaną z polityką kadrową przy 
nominacjach członków zarządów niemających nic wspólnego z górnictwem 
naftowym i gazownictwem (prasa branżowa określa to mianem „personal-
nego trzęsienia ziemi”) zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
poniższe pytania.

1. Czy Pan Premier uważa, że obsadzenie zarządu tej strategicznej spółki 
i zarządów jej spółek zależnych politykami oraz menadżerami niemającymi 
nic wspólnego z górnictwem, przemysłem naftowym i gazownictwem nie wpły-
nie negatywnie na poszukiwanie złóż i racjonalną gospodarkę złożami węglo-
wodorów, a tym samym na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju?

2. Czy brak w zarządach wyżej wymienionych spółek fachowców z dzie-
dziny chemii, termodynamiki i przesyłu gazu nie wpłynie negatywnie na ja-
kość umów zawieranych z Gazpromem i innymi dostawcami gazu ziemnego?

3. Czy Pan Premier zauważa związek pomiędzy brakiem w zarządach 
fachowców z branży naftowo-gazowniczej a obecnymi bardzo kiepskimi wy-
nikami finansowymi spółek gazowniczych, wiertniczych i technologicznych?

Z poważaniem 
Alicja Zając

Odpowiedź 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 11.08.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z Oświadczeniem złożonym przez Panią Senator Alicję Zając na 57. po-

siedzeniu Senatu w dniu 3 lipca 2014 r. dotyczącym niepokojącej sytuacji w spółce 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz spółkach zależnych związaną z polity-
ką kadrową, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, informuję, co następuje.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest spółką publiczną, której ak-
cje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papie-
rów Wartościowych w Warszawie SA. Udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym 
Spółki PGNiG SA stanowi 72,4%, co oznacza, że Skarb Państwa nie jest jedynym ak-
cjonariuszem Spółki, a PGNiG SA nie jest jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, lecz 
spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa.

Na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania upraw-
nień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U.2012.1224 j.t.), Minister Skarbu Pań-
stwa m.in. wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa 
w spółkach, w szczególności w zakresie praw z akcji i udziałów należących do Skarbu 
Państwa. Spółki te podlegają pod regulacje kodeksu spółek handlowych, zgodnie z któ-
rymi prowadzenie spraw spółki zastrzeżone zostało do kompetencji ich zarządów.

Należy wskazać, że nadzór ten wykonywany jest przede wszystkim za pośrednic-
twem przedstawicieli, reprezentujących Ministra Skarbu Państwa w radzie nadzor-
czej, wybranych zgodnie z obowiązującymi procedurami, w oparciu o ścisłe kryteria 
formalne i merytoryczne.
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Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych członków zarządu powołuje i odwołuje 
rada nadzorcza (art. 368 §4 ksh), która na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 18.03.2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifika-
cyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. 
z 2003 r., nr 55, poz. 476) ogłasza konkurs na stosowne stanowisko członka zarządu.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem kandydat na członka zarządu powinien mieć ukoń-
czone studia wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy, korzystać z pełni praw pu-
blicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie podlegać określo-
nym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka 
zarządu w spółkach handlowych.

Dodać należy, iż w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu 
PGNiG SA przeprowadzonego w grudniu 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki rozpatrzyła 
63 kandydatury.

Do kompetencji rady nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, 
w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie 
członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wyko-
nywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo 
z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności (art. 383 §1 ksh).

Resumując, na radzie nadzorczej spoczywa obowiązek stałego nadzoru nad spółką 
we wszystkich dziedzinach jej działalności (art. 382 ksh) oraz bieżąca kontrola i ocena 
pracy zarządu Spółki PGNiG SA. Minister Skarbu Państwa nie ma żadnych instru-
mentów prawnych, które umożliwiałyby mu wykonywanie indywidualnych działań 
nadzorczych. W gestii Walnego Zgromadzenia (art. 393 ksh), w którym uczestniczy 
Minister Skarbu Państwa z prawem głosu, pozostaje ocena roczna zarządu Spółki 
PGNiG SA poprzez rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności 
Spółki, jak i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Wyrazem pozytyw-
nej oceny jest udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium członkom zarządu 
z wykonanych przez nich obowiązków.

Należy także zaznaczyć, że Minister Skarbu Państwa sprawując nadzór nad Spół-
ką PGNiG SA jako spółką publiczną, musi także respektować prawne ramy funkcjo-
nowania spółek publicznych oraz zasady (kodeksy) dobrych praktyk określających 
m.in. podstawy ładu korporacyjnego w spółkach publicznych. Są to także standardy 
międzynarodowe opracowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(Organization for Economic Cooperation and Development – OECD), m.in. Zasady 
Nadzoru Korporacyjnego OECD oraz Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyj-
nego w przedsiębiorstwach publicznych, których respektowanie jest normą w pań-
stwach członkowskich OECD oraz UE. Zgodnie z generalną zasadą rekomendowaną 
przez OECD Państwo, jako aktywny właściciel powinno wykonywać swoje uprawnie-
nia właścicielskie zgodnie ze strukturą prawną każdego przedsiębiorstwa i spółki. 
Minister Skarbu Państwa nie może zatem ingerować w działalność Spółki w sposób 
niezgodny z regułami prawnymi regulującymi funkcjonowanie spółek kapitałowych 
będących spółkami publicznymi lub niezgodny z ich statutami.

W skład Grupy Kapitałowej PGNiG wchodzi PGNiG SA jako podmiot dominujący 
oraz 30 spółek o profilu produkcyjnym i usługowym, w tym 22 spółki bezpośrednio 
zależne od PGNiG SA oraz 8 spółek pośrednio zależnych od PGNiG SA.

PGNiG SA jako jedyny akcjonariusz/wspólnik może samodzielnie kształtować po-
litykę kadrową odnośnie do obsady organów w spółce w 100% zależnej. Wszystkie do-
tychczasowe zmiany w składach zarządów spółek zależnych dokonywane były w opar-
ciu o przysługujące właścicielowi uprawnienia.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą satysfakcjonujące dla Pani Senator.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Rafał Baniak
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Oświadczenie senator Alicji Zając

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

Szanowna Pani Minister!
Wielu użytkowników drogi DK 28 na terenie województwa podkarpac-

kiego zwraca się do mnie o interwencję w sprawie remontu tej drogi. Również 
z moich obserwacji wynika, iż DK 28 na terenie województwa podkarpac-
kiego na wielu odcinkach nie osiąga nie tylko standardów klasy GP, ale 
i standardy klasy G wdają się zaniżone, a to zagraża bezpieczeństwu użyt-
kowników.

W związku z tym zwracam się z pytaniami.
1. Kiedy droga DK 28 zostanie wyremontowana i na całym przebiegu do-

prowadzona do standardów klasy GP (drogi główne przyspieszonego ruchu)?
2. Czy remont i przebudowa tej drogi na zaniedbanych odcinkach są 

ujęte w „Planie działań na sieci drogowej”, „Programie redukcji ofiar śmier-
telnych” i „Programie budowy ciągów pieszo-rowerowych”?

3. Jeśli tak, to proszę o podanie harmonogramu tych działań.

Alicja Zając

Odpowiedź

Warszawa, 28 lipca 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senator Alicji Zając, złożone podczas 57. posie-

dzenia Senatu RP w dniu 3 lipca 2014 r., w sprawie remontu i przebudowy drogi 
krajowej nr 28 na terenie województwa podkarpackiego, przekazane pismem z dnia 
8 lipca 2014 r. (znak: BPS/043-57-2500/14), przedstawiam informacje w przed-
miotowej sprawie.

W chwili obecnej realizowany jest Program Budowy Dróg Krajowych na lata 
2011–2015, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. W jego ra-
mach ujęto priorytetowe zadania drogowe na terenie całego kraju. Podejmowane dzia-
łania są zdeterminowane ściśle określonym limitem finansowym. Wspomniana przez 
panią senator przebudowa drogi krajowej nr 28 została ujęta w ramach zadania pn.: 
Przebudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Przemyśl – Medyka, w załączniku nr 2 
do przedmiotowego Programu, czyli na liście zadań, których realizacja nastąpi pod 
warunkiem zapewnienia finansowania.

Należy podkreślić, że zakres wszystkich podejmowanych działań związany jest ści-
śle z sytuacją ekonomiczną kraju. Z uwagi na obecne możliwości finansowe państwa 
resort zobowiązany jest racjonalnie wykorzystywać dostępne środki finansowe. Aktu-
alnie trwają prace nad ustaleniem listy projektów drogowych, jakie będą realizowane 
w perspektywie finansowej UE 2014–2020. Dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
priorytetami są przede wszystkim autostrady oraz drogi ekspresowe. Jednakże osta-
teczne plany inwestycyjne na lata 2014–2020 zostaną przedstawione, gdy znane będą 
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poziomy dofinansowania, jakie otrzyma GDDKiA jako beneficjent programów unij-
nych w zakresie dróg krajowych oraz określona zostanie wielkość wkładu własnego 
w ramach środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Jednocześnie informuję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako 
zarządca dróg krajowych, na bieżąco monitoruje oraz prowadzi analizy dotyczące sta-
nu dróg i bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych, w tym również na drodze 
krajowej nr 28. W ramach tych działań podejmuje kroki, których celem jest poprawa 
stanu nawierzchni oraz poziomu bezpieczeństwa. Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) do 
zarządcy drogi (w przypadku dróg krajowych – Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad) należy m.in.: utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych 
obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związa-
nych z drogą, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów 
inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu 
na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych oraz 
robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

Ponadto należy wskazać, że na podstawie badania sieci drogowej w ramach Oce-
ny Stanu Nawierzchni, wykonywanej corocznie przez GDDKiA, ustalane są odcinki 
wymagające pilnej interwencji, a następnie, w ramach dostępnych środków finan-
sowych, dokonuje się niezbędnych prac w celu poprawy standardu ich użytkowania 
oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

W oparciu o kryteria uwzględniające wyniki badań stanu nawierzchni, panujący 
na drodze ruch z uwzględnieniem udziału pojazdów ciężarowych, wskaźnik wypadko-
wości oraz ocenę efektywności ekonomicznej realizacji zadań, stworzony został Plan 
działań na sieci drogowej. W Planie tym ujęto zadania z zakresu remontów, rozbudów 
i przebudów dróg w oparciu o kryteria wskazane powyżej.

W przedmiotowym Planie ujęto zadania pn.:
1) Przebudowa drogi krajowej nr 28 w miejscowości Sanok ul. Krakowska i Ryma-

nowska, poz. nr 178,
2) Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku Kuźmina – Leszczawa, poz. nr 240,
3) Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku Tyrawa Wołoska – Rozpucie, 

poz. nr 242,
4) Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku Leszczawa – Stara Bircza, 

poz. nr 257,
5) Remont drogi krajowej nr 28 w miejscowości Prałkowce, poz. nr 259,
6) Remont drogi krajowej nr 28 w miejscowości Dybawka, poz. nr 311,
7) Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica, 

poz. nr 425,
8) Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku Śliwnica – Krasiczyn, poz. nr 442,
9) Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku Stara Bircza – Bircza, poz. nr 510,

10) Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku Rozpucie – Kuźmina, poz. nr 539,
11) Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku Cisowa – Olszany, poz. nr 563,
12) Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Szebnie – Moderówka, 

poz. nr 575,
13) Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku Miejsce Piastowe – Iwonicz, 

poz. nr 668,
14) Remont drogi krajowej nr 28 w miejscowości Krasiczyn, poz. nr 695,
15) Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku Rymanów – Besko i Besko – Zarszyn, 

poz. nr 815,
16) Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku Sanok – Bykowce, poz. nr 837,
17) Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku Zarszyn – Nowosielce, poz. nr 853,
18) Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku Zabłotce – Sanok, poz. nr 899.
Ponadto mając na względzie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 

także pieszych użytkowników ruchu, w aktualnie opracowanym Programie redukcji 
liczby ofiar śmiertelnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uwzględniła 
następujące zadania inwestycyjne planowane do realizacji na wspomnianej drodze 
krajowej:
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1) Montaż 3 znaków aktywnych D-6 i oświetlenie 3 przejść dla pieszych na drodze 
krajowej nr 28 w miejscowościach Jaszczew, Iwonicz, Zarszew, poz. nr 166,

2) Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie skomunikowania lewo- i prawostronnej 
zatoki autobusowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych i przejścia dla 
pieszych wraz z doświetleniem znakami aktywnymi D-6 w miejscowości Za-
błotce na drodze krajowej nr 28, poz. nr 254,

3) Przebudowa skrzyżowania (budowa pasa do skrętu w lewo) w miejscowości 
Klimkówka na drodze krajowej nr 28, poz. nr 346,

4) Poprawa bezpieczeństwa – budowa 2 zatok autobusowych wraz z krótkim od-
cinkiem chodnika łączącym zatokę prawo- i lewostronną oraz wykonanie przejś- 
cia dla pieszych z doświetleniem znakami aktywnymi D-6, w miejscowości By-
kowce na drodze krajowej nr 28, poz. nr 440,

5) Montaż znaku aktywnego D-6 i oświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowo-
ści Jasło na drodze krajowej nr 28, poz. nr 445,

6) Wykonanie dodatkowego oznakowania przejazdu kolejowego na drodze krajo-
wej nr 28 w miejscowości Pisarowce, poz. nr 451,

7) Budowa zatoki autobusowej w miejsce istniejącego przystanku autobusowego 
zlokalizowanego na jezdni drogi krajowej w miejscowości Potok na drodze kra-
jowej nr 28, poz. nr 460 i 462,

8) Budowa zatoki autobusowej w miejsce istniejącego przystanku autobusowego 
zlokalizowanego na niepełnowymiarowym przystanku autobusowym, w miej-
scowości Nowosielce na drodze krajowej nr 28, poz. nr 469,

9) Budowa zatoki autobusowej w miejsce istniejącego przystanku autobusowe-
go zlokalizowanego na niepełnowymiarowym miejscu zatrzymywania się po-
jazdów. Wykonanie przejścia dla pieszych komunikującego prawostronną 
zatokę z lewostronnym chodnikiem z wykonaniem aktywnego doświetlenia 
przejścia znakami D-6 w miejscowości Nowosielce na drodze krajowej nr 28, 
poz. nr 470,

10) Budowa zatoki autobusowej w miejsce istniejącego przystanku autobusowego 
zlokalizowanego na jezdni drogi krajowej, w miejscowości Zarszyn na drodze 
krajowej nr 28, poz. nr 474,

11) Budowa zatok autobusowych w miejsce istniejących przystanków autobuso-
wych zlokalizowanych na jezdni drogi krajowej w miejscowości Jaszczew na 
drodze krajowej nr 28, poz. nr 475,

12) Budowa przyłącza do aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych w miej-
scowości Trzcinica na drodze krajowej nr 28, poz. nr 558,

13) Budowa zatok autobusowych w miejsce istniejących przystanków autobuso-
wych zlokalizowanych na jezdni drogi krajowej, w miejscowości Szebnie na 
drodze krajowej nr 28, poz. nr 595,

14) Budowa zatok autobusowych w miejsce istniejących przystanków autobuso-
wych zlokalizowanych na jezdni drogi krajowej, w miejscowości Jaszczew na 
drodze krajowej nr 28, poz. nr 596,

15) Budowa zatok autobusowych w miejsce istniejących przystanków autobuso-
wych zlokalizowanych na jezdni drogi krajowej, w miejscowości Trzcinica na 
drodze krajowej nr 28, poz. nr 598,

16) Montaż 2 znaków aktywnych C-9 w miejscowości Warzyce na drodze krajowej 
nr 28, poz. nr 634.

Działania, których podstawowym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego zostały zebrane i ustalone według hierarchii ważności w Programie budowy 
ciągów pieszo-rowerowych. W przedmiotowym Programie zostały ujęte zadania pn.:

1) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Bykowce, 
poz. nr 87,

2) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Trzcinica, 
poz. nr 183, 212, 335, 349, 376,

3) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Potok, poz. nr 188,
4) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Długie, 

poz. nr 223,
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5) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Śliwnica, poz. nr 236 
i 258,

6) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Zabłotce, 
poz. nr 340,

7) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Klimkówka, 
poz. nr 348,

8) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Besko, 
poz. nr 353,

9) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Siedziska Sławę-
cińskie, poz. nr 371,

10) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Iwonicz, 
poz. nr 396,

11) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Rymanów, 
poz. nr 398,

12) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Nowosielce – Pisa-
rowce, poz. nr 422,

13) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Bircza, poz. nr 448, 
500 i 699,

14) Budowa chodnika + 2 zatok na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Olszany, 
poz. nr 471,

15) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Pisarowce, 
poz. nr 701,

16) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Leszczowa Dolna, 
poz. nr 723,

17) Budowa chodnika i 1 zatoki na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Ustrzyki 
Dolne, poz. nr 725,

18) Budowa chodnika na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Miejsce Piastowe, 
poz. nr 726.

Jednocześnie należy podkreślić, że analiza kosztów planowanych do realizacji za-
dań oraz przewidywanych limitów finansowych wykazała, że nie wszystkie zadania 
zostaną zrealizowane w najbliższej perspektywie. Mając na względzie efektywność wy-
korzystania ograniczonych środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, GDDKiA w pierwszej kolejności posiadane środki kieruje do poprawy bez-
pieczeństwa oraz stanu nawierzchni na odcinkach stwarzających największe zagroże-
nie dla użytkowników dróg.

Z uwagi na powyższe, realizacja przedmiotowych zadań będzie możliwa po za-
pewnieniu pełnego finansowania, co oznacza, że w chwili obecnej nie ma możliwo-
ści określenia harmonogramu działań dla przedmiotowych zadań oraz wyznaczenia 
terminu doprowadzenia wspomnianej drogi krajowej nr 28 do standardów klasy GP 
(drogi głównej ruchu przyspieszonego).

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Klepacki 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z informacjami, iż od końca października 2013 r. do końca 

kwietnia 2014 r. pracę utraciły szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 
dwie osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładach pracy chronionej, 
zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.

1. Jaka jest przyczyna tych zwolnień i jakie rozwiązania proponuje mini-
sterstwo, by ten proces powstrzymać i przywrócić zwolnione osoby do pracy?

2. Jaka jest opinia ministerstwa na temat postulatów zgłoszonych przez 
środowisko osób niepełnosprawnych, mających na celu zwiększenie zatrud-
nienia i środków PFRON poprzez:

a) zastąpienie lub uzupełnienie obecnych dofinansowań do wynagro-
dzeń ulgami i zwolnieniami podatkowymi,

b) objęcie dodatkiem do dofinansowań w wysokości 600 zł wszystkich 
jedenastu schorzeń szczególnie utrudniających wykonywanie pracy i uza-
sadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

c) objęcie wymogiem zatrudniania minimum 6% osób niepełnosprawnych 
przez pracodawców zatrudniających od siedemnastu pracowników wzwyż,

d) wyłączenie możliwości wliczania do wskaźnika zatrudnienia osób 
z lekkim stopniem niepełnosprawności?

Alicja Zając

Odpowiedź

Warszawa, 2014.08.05

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 8 lipca 

2014 r., znak: BPS/043-57-2501/14 oświadczenie złożone podczas 57. posiedzenia 
Senatu przez Panią Alicję Zając – Senator Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie utra-
ty pracy przez osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładach pracy chronionej, 
uprzejmie informuję.

Dane z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych (SODiR PFRON) nie stanowią źródła informacji 
o liczbie zatrudnionych osób niepełnosprawnych a jedynie o liczbie pracowników, któ-
rych wynagrodzenia są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. Dane za okresy październik 2013 r. i marzec 2014 r. 
wskazują, że liczba osób niepełnosprawnych, na których pracodawcy otrzymali do-
finansowanie do wynagrodzeń spadła ogółem o 2,1%, przy czym wzrosła o 3,4% na 
otwartym rynku pracy.

Należy podkreślić, że uwarunkowania prawne, w których funkcjonują pracodawcy 
po utracie statusu zakładu pracy chronionej sprzyjają pozostawieniu osób niepeł-
nosprawnych w zatrudnieniu u tych pracodawców. W zależności od utrzymywanej 
struktury zatrudnienia pracodawcy ci mogą korzystać: z uprawnienia do nieodpro-
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wadzania części lub całości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 
zachowania prawa do dysponowania zakładowym funduszem rehabilitacji osób nie-
pełnosprawnych.

Natomiast odnosząc się do przedstawionych danych liczbowych dotyczących utra-
ty zatrudnienia przez 16.692 osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładach pracy 
chronionej (w okresach porównywanych tj.: październik 2013 r. i kwiecień 2014 r.) 
pragnę wyjaśnić, że dane przedstawiają stan na dzień 5 czerwca br. i są one na bie-
żąco korygowane. Wobec tego nie ma podstaw do twierdzenia, że brak zgłoszenia pra-
cownika w pojedynczym okresie do dofinansowania jest równoznaczny z jego zwolnie-
niem. Istnieje szereg ustawowych przesłanek, które mogą powodować brak możliwo-
ści zgłoszenia pracownika do dofinansowania, np.: przekroczenie przez pracodawcę 
14-dniowego opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, zwolnienie lekarskie pracownika 
skutkujące wypłatą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego za 
dany okres, uzyskanie prawa do emerytury przez pracownika ze stopniem niepełno-
sprawności lekkim lub umiarkowanym. Wnioskowanie, iż ostatnia zmiana w zakresie 
kwot dofinansowania spowodowała masowe zwolnienia w zakładach pracy chronionej 
(zpch) i ich zamykanie, na podstawie danych z SODiR PFRON, jest nieuprawnione. 
Należy także zauważyć, iż zmiany liczby zgłoszonych do SODiR PFRON osób niepełno-
sprawnych oraz liczby pracodawców ubiegających się o dofinansowanie, są widoczne 
także w okresach, w których nie wystąpiły żadne zmiany w przepisach prawa, np.: 
I kw. 2013 r., który był rozpatrywany na tych samych zasadach co cały 2013 r.

Uwzględniając dane Funduszu na dzień 22 lipca 2014 r. należy stwierdzić, że:
1) Liczba pracodawców występujących o dofinansowanie jako zpch w kwietniu 

2014 r. spadła w stosunku do października 2013 r. z 1 396 podmiotów do 
1 339. Na spadek ten wpływ miał fakt, iż:
a) 46 pracodawców przeszło w kwietniu 2014 r. na rynek otwarty,
b) 25 pracodawców nie złożyło wniosku o dofinansowanie za kwiecień 2014 r.

Ponadto biorąc pod uwagę dane za kwiecień 2014 r. w stosunku do października 
2013 r. pojawiło się 14 nowych zpch.

2) Jednocześnie 25 pracodawców – zpch, którzy zaprzestali składania wniosków, 
zgłosili do dofinansowania w październiku 2013 r. łącznie 1 974 osoby, z czego 
1 188 osób zostało zgłoszonych do dofinansowania w kwietniu 2014 r. przez 
inne podmioty.

3) Spośród wszystkich pracowników zgłoszonych za październik 2013 r. przez 
zpch ponad 6 500 osób zostało za kwiecień 2014 r. zgłoszonych do dofinanso-
wań przez rynek otwarty.

4) Rośnie liczba podmiotów oraz osób zatrudnionych na rynku otwartym. Za 
04/2014 r. było ich więcej w stosunku do 10/2013 r. o 967 podmiotów. Licz-
ba osób niepełnosprawnych na Rynku Otwartym zwiększyła się za kwiecień 
2014 r. w stosunku do października 2014 r. o ponad 6 600 osób.

Dotychczasowe doświadczenia związane z obserwacją osób zgłaszanych do SODiR 
wskazują, że niezgłoszenie danego pracownika za jeden miesiąc nie oznacza, iż pra-
cownik ten nie zostanie wykazany w kolejnych miesiącach przez tego samego lub 
nowego pracodawcę.

Rozszerzenie rodzaju kosztów możliwych do sfinansowania w ramach subsy-
diów płacowych nie jest możliwe ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów 
wspólnotowych. Przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w za-
stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r., str. 1) określają 
warunki maksymalne – intensywność pomocy na poziomie 75% – których państwo 
członkowskie nie może przekroczyć.

Przyjęcie rozwiązania polegającego na zastąpieniu lub uzupełnieniu obecnych do-
finansowań do wynagrodzeń ulgami i zwolnieniami podatkowymi wydaje się wątpliwe 
na gruncie przepisów Unii Europejskiej, a także trudne do przyjęcia ze względu na 
obecny stan budżetu państwa i potencjalne znaczące uszczuplenie wpływów z tytułu 
zastosowanych ulg podatkowych. Niemniej jednak informuję, że moje Biuro wystąpi-
ło do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska wobec postulatu zastą-
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pienia pomocy publicznej w formie dofinansowania do wynagrodzenia systemem ulg 
podatkowych funkcjonujących w latach dziewięćdziesiątych. Zwróciłem się także do 
Ministra Gospodarki o zajęcie stanowiska w sprawie objęcia wymogiem zatrudnienia 
6% pracowników niepełnosprawnych pracodawców zatrudniających 17 pracowników 
ogółem. Jednocześnie zasugerowałem rozważenie wpływu na konkrecyjność przedsię-
biorstw pułapu zatrudnienia obligującego do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnoprawnych na poziomie do 10, 15 lub 20 osób w przeliczeniu na 
pełny wymiar czasu pracy – w przypadku nieosiągnięcia 6% wskaźnika zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych.

Odnosząc się do propozycji dotyczącej wyłączenia możliwości wliczania do wskaź-
nika zatrudnienia osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności pragnę 
zauważyć, że może ona powodować zarzut nieuzasadnionego zróżnicowania osób nie-
pełnosprawnych.

Natomiast objęcie dodatkiem do dofinansowań w wysokości 600 zł wszystkich 
jedenastu schorzeń wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających ob-
niżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżenia 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 124, poz. 820 z późn. zm.) wymaga przeprowadzenia głębokiej 
analizy co do kategorii tych schorzeń oraz ewentualnego wpływu tego rozwiązania 
na sytuację budżetową PFRON. Analiza taka jest jednak utrudniona z powodu bra-
ku dostępnych danych o rodzajach schorzeń pracujących osób niepełnosprawnych. 
Zatem jej dokonanie wymagałoby odrębnych badań, które mogłyby takich danych 
dostarczyć.

Niemniej jednak, w świetle przedstawionych wyżej wyjaśnień, wydaje się, że reali-
zacja przedstawionych propozycji byłaby trudna a skutek niektórych z nich mógłby 
być odwrotnie proporcjonalny do zamierzonego celu, jakim jest zwiększenie zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych.

Z szacunkiem 
 
Jarosław Duda
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Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Teresy Hernik

Szanowna Pani Prezes!
Z planu finansowego i wypowiedzi zarządu funduszu wynika między 

innymi, iż na zadania zlecone organizacjom pozarządowym w ramach kon-
kursów przewidziano w budżecie PFRON na rok 2014 163 miliony zł. Bardzo 
proszę o udzielenie następujących informacji.

1. Jakie jest szczegółowe przeznaczenie wyżej wymienionej kwoty i har-
monogram wydatków?

2. Ile z wyżej wymienionych konkursów jest/będzie związane z realiza-
cją zadań zawierających elementy rehabilitacji zawodowej osób niepełno-
sprawnych? Jaką kwotę to pochłonie?

3. Ile z wyżej wymienionych zadań realizowane jest równolegle ze środ-
ków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych? Jaką 
kwotę to pochłonie?

Alicja Zając

Odpowiedź

Warszawa, 30 lipca 2014 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 8 lipca 2014 r., znak: BPS/043-57-2502/14, w spra-

wie oświadczenia złożonego przez senator Alicję Zając podczas 57. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 3 lipca 2014 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych wyjaśnia.

1. Jakie jest szczegółowe przeznaczenie wyżej wymienionej kwoty i harmonogram 
wydatków?

Kwota 163 mln zł zaplanowana na realizację w 2014 r. zadań zlecanych na podsta-
wie art. 36 ustawy o rehabilitacji (…) została zwiększona za zgodą Ministra Finansów 
do kwoty 194,32 mln zł. Kwota ta jest przeznaczona na realizację projektów zgłoszo-
nych w ramach konkursu XIII i projektów wieloletnich w trybie pozakonkursowym do 
konkursów VII moduł I, IX, XI i XII oraz na ogłoszenie nowego planowanego konkursu 
o charakterze powierzeniowym.

Środki w ramach zadania są wypłacane zleceniobiorcom generalnie w dwóch tran-
szach. Pierwsza transza dofinansowania jest wypłacana po podpisaniu umowy przez 
PFRON ze zleceniobiorcą, natomiast druga transza dofinansowania jest wypłacana po 
rozliczeniu co najmniej 60% środków z pierwszej transzy, a w przypadku umów wielo-
letnich, także po całkowitym rozliczeniu dofinansowania przyznanego w poprzednim 
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okresie finansowania realizacji projektu. Z tego względu nie ma szczegółowego har-
monogramu wypłat, bowiem wypłaty dla poszczególnych zleceniobiorców następują 
dopiero po spełnieniu przez nich warunków uprawniających do wypłaty.

2. Ile z wyżej wymienionych konkursów jest/będzie związane z realizacją zadań 
zawierających elementy rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych? Jaką 
kwotę to pochłonie?

Zadania zawierające elementy rehabilitacji zawodowej znajdują się w projektach 
realizowanych w ramach celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na 
otwarty rynek pracy. Projekty te realizowane są na podstawie umów zawartych w kon-
kursie XIII oraz umów wieloletnich aneksowanych na 2014 r. zawartych w konkur-
sach IX i XII. W ramach realizacji celu 1 w 2014 r. zawarto 31 umów i aneksów do 
umów wieloletnich na kwotę ok. 14,74 mln zł. Z tytułu zawartych umów w ramach 
pierwszych transz dofinansowania w 2014 r. wypłacono kwotę ok. 6,43 mln zł.

3. Ile z wyżej wymienionych zadań realizowane jest równolegle ze środków po-
mocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych? Jaką kwotę to 
pochłonie?

Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych 
na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji (…) są tylko jednym z elementów całego 
modelu wspierania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnospraw-
nych obok projektów realizowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007–2013, Działania 1.3, Poddziałania 1.3.6 na terenie całej Polski.

W projektach współfinansowanych ze środków UE nie są realizowane zadania po-
jedyncze, które organizacja pozarządowa może wybrać i realizować w części lub wy-
branym elemencie wsparcia, jak ma to miejsce w przypadku zadań realizowanych na 
podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji (…).

Projekty współfinansowane ze środków UE skierowane są na aktywizację zawodo-
wą osób niepełnosprawnych. W ramach projektów pomocowych z UE nie są realizo-
wane następujące zadania, które realizowane są w ramach zadań zlecanych:

a) prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
b) organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów i warsztatów grup środowisko-

wego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnospraw-
nych – aktywizujących te osoby zawodowo i społecznie,

c) organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów i warsztatów dla kadry i wolon-
tariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji,

d) zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób 
niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową,

e) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłu-
maczy-przewodników,

f) organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, 
sportowych, turystycznych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich ak-
tywność,

g) promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia 
społecznego i zawodowego,

h) prowadzenia kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnospraw-
nych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji,

i) opracowywania lub wydawania publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydaw-
nictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektro-
magnetycznych i elektronicznych:
– dotyczących problematyki związanej z ON,
– kierowanych do ON – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pi-

smem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.
Dlatego też, nie można określić ile z zadań realizowanych przez organizacje po-

zarządowe w ramach art. 36 ustawy (…) jest równolegle realizowanych ze środków 
pomocowych UE, ponieważ w każdym z realizowanych przez PFRON projektów sys-
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temowych zastosowany jest cały proces wspierania a nie jego poszczególne elementy, 
a budżety w projektach są realizowane w ramach zadań projektowych, gdzie np. do-
radca zawodowy, psycholog, trener pracy, terapeuta mogą pracować w dwóch lub 
trzech zadaniach danego projektu.

Zgodnie z planem finansowym PFRON na 2014 r. zaplanowano kwotę 71,75 mln 
zł na realizację 15 projektów oraz przychody w wysokości 56 mln zł stanowiące 85% 
współfinansowania ze środków UE w złożonych i zatwierdzonych wnioskach o płat-
ność przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

Poniżej zostały wymienione projekty realizowane w 2014 r.:
a) Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III,
b) Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług 

zamieszczonych w Internecie II,
c) Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III,
d) Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi na rynku pracy,
e) Wsparcie osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie,
f) Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnospraw-

nych,
g) Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przy-

stosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych po-
trzebach,

h) Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomia-
steczkowych,

i) Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób nie-
pełnosprawnych na rynku pracy,

j) Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy,

k) Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy,
l) Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacz-

nym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz 
głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III,

m) Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób nie-
pełnosprawnych na rynku pracy II,

n) Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II,
o) Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II.

Z poważaniem 
 
PREZES ZARZĄDU 
Teresa Hernik




