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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Z niepokojem obserwuję zjawisko dyskryminacji uczniów w szkołach pu-

blicznych występujące na skutek wdrażania w życie zapisów rozporządze-
nia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Przepisy §7 ust. 1 pkt 2 wspomnianego rozporządzenia nakazują po-
dział na grupy w klasach IV–VI szkoły podstawowej na obowiązkowych za-
jęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 
dwadzieścioro czworo uczniów. Przy podziale tym należy uwzględnić stopień 
zaawansowania znajomości języka obcego. Spotykam się z wieloma zastrze-
żeniami ze strony rodziców, którzy uważają, iż tego typu dzielenie dzieci na 
lepsze i gorsze ze względu na umiejętności indywidualne, co często wynika 
z braku możliwości finansowania przez rodziców pozaszkolnych zajęć języ-
kowych dla dzieci, jest swojego rodzaju dyskryminacją zarówno młodzieży, 
jak i uboższych rodzin. Rodzice sygnalizują, że ta swego rodzaju segregacja 
wpływa źle na dzieci i obniża ich samoocenę.

W związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o ocenę powyższych 
zapisów w kontekście obowiązku zapewnienia równego poziomu edukacji 
wszystkim uczęszczającym do szkół publicznych i proszę Panią Minister 
o odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy zdaniem Pani Minister podział dzieci na lepsze i gorsze pod wzglę-
dem umiejętności językowych w szkołach publicznych nie stanowi narusze-
nia zasady równości i zakazu dyskryminacji w dostępie do edukacji?

2. Czy rozważana była lub będzie rezygnacja z takich zapisów rozpo-
rządzenia?

3. Czy istnieją jakiekolwiek procedury wykonawcze gwarantujące, iż 
w procesie realizacji zapisów ustawowych nie dojdzie do obniżenia poczucia 
wartości u dzieci kwalifikowanych do „gorszych” grup językowych? W jaki 
sposób dyrektorzy szkół i nauczyciele winni temu przeciwdziałać?

Z poważaniem 
Tadeusz Arłukowicz

Odpowiedź

Warszawa, 1 grudnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Tadeusza Arłukowicza 

podczas 63. posiedzenia Senatu RP (BPS/043-63-2708/14), uprzejmie informuję.
Przepisy podstawy programowej (rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
– Dz. U. z 2012 r. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803), stanowią, że do najważniejszych 
umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole pod-
stawowej należy m.in. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku 
obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie.
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Na II etapie edukacyjnym (klasy IV–VI szkoły podstawowej) uczniowie obowiązko-
wo uczą się jednego języka obcego nowożytnego. Wymagania podstawy programowej 
języka obcego nowożytnego na tym etapie nawiązują w większości do poziomu A1 
w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności 
językowych (A1, A2 – poziom podstawowy, B1, B2 – poziom samodzielności, C1, C2 
– poziom biegłości) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W podsta-
wie programowej wskazano, że warunkiem rozwijania umiejętności językowych jest:

1) zapewnienie uczniowi kontynuacji nauki języka obcego nowożytnego rozpoczę-
tej na I etapie edukacyjnym,

2) nauka w grupach o zbliżonym poziomie zaawansowania językowego uczniów.
Zgodnie z zaleceniami podstawy programowej nauczyciele języka obcego powinni 

właściwie określić i wykorzystać zdobyte już przez uczniów umiejętności oraz doko-
nać podziału uczniów na grupy, w których uczniowie będą wykazywali się podobnymi 
umiejętnościami językowymi. Podstawą podziału na grupy językowe zgodnie z pozio-
mem zaawansowania znajomości języka powinien być faktyczny poziom kompetencji 
językowych uczniów. Taka kwalifikacja do grupy językowej będzie z punktu widzenia 
dalszej edukacji językowej najwłaściwsza dla konkretnego ucznia, umożliwiając mu 
rozwój umiejętności w grupie uczniów reprezentujących zbliżony poziom kompeten-
cji językowych. Decyzję o przypisaniu ucznia do danej grupy podejmuje nauczyciel. 
Należy jednak uwzględnić fakt, że w tej samej grupie znajdą się uczniowie o zróżni-
cowanych predyspozycjach językowych, co oznacza, że nauczyciele mają obowiązek 
indywidualizowania procesu nauczania oraz dokonania zmiany grupy odpowiednio do 
postępów ucznia w nauce języka obcego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 1 z 2014 r. 
poz. 251) w §7 ust. 1 pkt 2 stanowi, że przy podziale na grupy (poczynając do klasy IV 
szkoły podstawowej) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, 
przy podziale na grupy oddziałów liczących ponad 24 uczniów należy uwzględnić sto-
pień zaawansowania znajomości języka obcego.

W świetle obowiązujących regulacji prawnych organizacja nauczania języka ob-
cego nowożytnego w szkole podstawowej na drugim etapie edukacyjnym, nie stano-
wi naruszenia zasad równości ani dyskryminacji w dostępie do edukacji. Nie była 
rozważana rezygnacja z ww. zapisów rozporządzenia, ponieważ są one korzystne dla 
uczniów w procesie nauczania języków obcych nowożytnych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Joanna Berdzik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Z niepokojem obserwuję zjawisko likwidacji kolejnych połączeń kolejo-

wych na tak zwanej ścianie wschodniej. Szczególnie istotna dla mieszkań-
ców Podlasia jest możliwość przemieszczania się między miejscowościami 
Ostrołęka – Łapy. Miasta te współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach. 
O ile w relacjach międzyludzkich nie napotykamy żadnych przeszkód w ko-
munikacji, o tyle docieranie z Łap do Ostrołęki i z powrotem nastręcza spo-
rych problemów. Dostępność kolejowa Łap jest szczególnie ważna z uwagi 
na fakt, że miasto w ostatnim czasie stara się pozyskać inwestorów na te-
reny podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, utworzonej 
na terenach byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Likwida-
cja tras kolejowych, kursów pasażerskich i towarowych drastycznie ograni-
czy rozwój Łap oraz zwiększy i tak już rozległe bezrobocie. W sytuacji, gdy 
zamknięto na rok połączenia na trasie kolejowej Warszawa – Białystok ze 
względu na modernizację linii kolejowej Rail Baltica, linia 036 stanowić może 
najkrótszą linię objazdową – krótszą o sześćdziesiąt minut niż objazd liniami 
031 i 032.

W związku z licznymi zapytaniami o ułatwienia w ruchu na trasie Ostro-
łęka – Łapy oraz o możliwości rewitalizacji tej linii kolejowej proszę Panią 
Minister o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy możliwe jest przywrócenie bezpośrednich połączeń kolejowych na 
trasie Ostrołęka – Łapy?

2. Czy możliwa jest rewitalizacja tej linii kolejowej? Jakich prac moder-
nizacyjnych bądź nakładów finansowych wymagałoby uruchomienie tej linii 
kolejowej?

Z poważaniem 
Tadeusz Arłukowicz

Odpowiedź

Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza w sprawie likwi-

dacji połączeń kolejowych na tak zwanej ścianie wschodniej, przekazane pismem 
z 28 października 2014 r., znak: BPS/043-63-2709/14, przedstawiam następujące 
informacje.

1. Czy możliwe jest przywrócenie bezpośrednich połączeń kolejowych na trasie 
Ostrołęka – Łapy?

Zasady organizowania pasażerskich przewozów kolejowych określają przepisy 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie 
z przepisami ww. ustawy do ministra właściwego ds. transportu należy organizo-
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wanie kolejowych przewozów pasażerskich o zasięgu międzywojewódzkim. Przewo-
zy takie, mające charakter dalekobieżny, są realizowane przez PKP Intercity SA na 
podstawie umowy o świadczenie usług publicznych zawartej z ministrem właściwym 
ds. transportu.

Ustawa zakłada również, że zadanie organizowania przewozów pasażerskich na 
obszarze województwa lub dwóch sąsiadujących ze sobą województw należy do właś- 
ciwych miejscowo samorządów województw, które decydują o wielkości wykonywa-
nych przewozów, uwzględniając wielkość środków własnych jakie są w stanie prze-
znaczyć na finansowanie tych usług. Kwestia przywrócenia połączeń regionalnych na 
linii 36 jest kompetencją Samorządu Województwa Podlaskiego. Resort Infrastruktury 
i Rozwoju wspiera stronę samorządową z zadowoleniem obserwując aktywność władz 
lokalnych zmierzającą do aktywizacji transportu kolejowego. Samorząd województwa 
wspierany jest środkami Funduszu Kolejowego w zakresie realizacji inwestycji w ra-
mach Regionalnych Programów Operacyjnych, jak również w odniesieniu do zakupu 
i modernizacji taboru.

2. Czy możliwa jest rewitalizacja tej linii kolejowej? Jakich prac modernizacyjnych 
bądź nakładów finansowych wymagałoby uruchomienie tej linii kolejowej?

Zamierzenia inwestycyjne w zakresie m.in. liniowej infrastruktury kolejowej na 
najbliższe lata, poza już wdrażaną perspektywą finansową UE 2007–2013, określa 
aktualnie „Dokument implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. 
(z perspektywą do 2030 r.)” (DI do SRT). Dokument ten został przyjęty przez Radę Mi-
nistrów we wrześniu br., aktualnie przekazany został do oceny Komisji Europejskiej. 
Równocześnie trwają prace nad przygotowaniem, spójnego z działaniami wskazanymi 
w DI, Krajowego Programu Kolejowego na lata 2014–2023 (KPK).

Pomimo zaangażowania znacznych środków krajowych i unijnych niemożliwe jest 
w krótkim okresie czasu osiągnięcie wysokiej jakości usług na obszarze całego kraju. 
Zakłada się, że w perspektywie finansowej 2014–2020 PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
realizować będzie szereg działań inwestycyjnych, które w znacznym stopniu poprawią 
obecny stan infrastruktury kolejowej w obrębie województwa podlaskiego. Działania 
te w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020 mają objąć rewitaliza-
cję linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – granica województwa, szacun-
kowy koszt inwestycji to 12,3 mln PLN.

Szczegółowe rozstrzygnięcia możliwych do uzyskania parametrów technicznych 
(zakresu rzeczowego) uwarunkowane będą odpowiednim uzasadnieniem ekonomicz-
no-finansowym po uzyskaniu Studium Wykonalności dla tego projektu.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Klepacki 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza

skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z założeniami przedstawionymi w exposé przez panią premier 

Ewę Kopacz, dotyczącymi pomocy finansowej dla najzdolniejszych polskich 
studentów, zwracam się do Pani Minister z prośbą o dodatkowe informacje 
w kontekście problemu, z jakim zwrócił się do mnie jeden z mieszkańców 
Białegostoku. Jego córka jest wybitnie uzdolnioną sopranistką, która od lat 
kształci się w kierunku operowym. W czerwcu bieżącego roku wzięła udział 
w egzaminach do Konserwatorium Petersburskiego i została przyjęta na tak 
zwany rok zerowy (z uwagi na młody wiek – ma dziewiętnaście lat). Praw-
dopodobnie jest ona jedyną Polką na tej prestiżowej uczelni. Koszty kształ-
cenia przekraczają tam 25 tysięcy zł rocznie i są to koszty, których rodzice 
prawdopodobnie nie będą mogli pokryć. Na tej samej uczelni studiują przed-
stawiciele młodzieży z Niemiec czy Ameryki Południowej, którym stypendia 
naukowe wypłacają rządy ich krajów.

Uprzejmie proszę Panią Minister o informacje, jak w tej chwili wyglą-
da kwestia pomocy państwa osobom wybitnie uzdolnionym, pochodzącym 
z Polski, a pragnącym doskonalić swoje talenty na uczelniach znajdujących 
się poza granicami naszego kraju.

Z poważaniem 
Tadeusz Arłukowicz 

Odpowiedź

Warszawa, 18 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Senatora Tadeusza Arłukowicza, 

przesłane pismem BPS/043-63-2710/14 z dnia 28 października br., pragnę poinfor-
mować Pana Marszałka, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oferuje 
różnorodne formy pomocy osobom uzdolnionym, które chciałyby rozwijać swój talent. 
Studenci polskich uczelni artystycznych mogą otrzymać następujące stypendia:

– stypendium socjalne, dopłaty do zakwaterowania, dopłaty do posiłków (przy-
znawane na wniosek studenta będącego w trudnej sytuacji materialnej przez 
Komisję Stypendialną powołaną przez Rektora);

– stypendium za wyniki w nauce (może otrzymać je student, który uzyskał za rok 
studiów wysoką średnią ocen);

– stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia;
– nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla szczególnie wyróżniają-

cych się studentów uczelni artystycznych za osiągnięcia artystyczne (kandydaci 
zgłaszani są przez rektorów poszczególnych uczelni).

Ponadto uprzejmie informuję, że młodzi artyści mogą ubiegać się o przyznanie:
– stypendium w ramach programu Młoda Polska. Program ten uruchomiony zo-

stał w celu wspierania szczególnie uzdolnionych młodych artystów. Stypendia 
Młoda Polska, przyznawane w drodze konkursu na okres jednego roku, przezna-
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czone są dla polskich artystów, którzy nie ukończyli 35 roku życia i posiadają 
znaczące osiągnięcia w reprezentowanych przez siebie dziedzinach. Ze środków 
stypendialnych mogą być sfinansowane: konkretny projekt artystyczny, zakup 
instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej oraz studia, staże i rezy-
dencje zagraniczne (nabór na stypendia prowadzony jest przez Narodowe Cen-
trum Kultury);

– częściowego dofinansowania kosztów podróży, zakwaterowania oraz opłat wpi-
sowych związanych z udziałem m.in. w konkursach, festiwalach, tournée kon-
certowych organizowanych za granicą (w ramach programu Kultura polska na 
świecie prowadzonym przez Instytut Adama Mickiewicza).

Pozwoliłam sobie przedstawić Panu Marszałkowi tę informację, aby pokazać, jak 
wiele form pomocy MKiDN oferuje młodym polskim artystom.

W świetle obowiązujących przepisów przeznaczenie dodatkowych środków finan-
sowych (poza wymienionymi powyżej) na finansowanie kosztów pełnych, bądź częś- 
ciowych studiów osobom, które zadecydowały, że chcą je odbywać za granicą, nie 
jest obecnie możliwe. Podkreślić natomiast należy, że Premier Ewa Kopacz w swo-
im exposé wygłoszonym 1 października br. zapowiedziała stworzenie możliwości fi-
nansowania studiów najzdolniejszych polskich studentów na najlepszych uczelniach 
zagranicznych. Przygotowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
regulacje prawne zapewne stworzą możliwość wspierania także studentów szkół ar-
tystycznych.

Wyrażam przekonanie, że powyższa odpowiedź będzie satysfakcjonująca dla Pana 
Senatora Tadeusza Arłukowicza.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
prof. Małgorzata Omilanowska
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z założeniami, jakie przedstawiła w swoim exposé pani pre-

mier Ewa Kopacz, dotyczącymi pomocy finansowej dla najzdolniejszych pol-
skich studentów, zwracam się do Pani Minister z prośbą o dodatkowe infor-
macje w związku z problemem, z jakim zwrócił się do mnie jeden z miesz-
kańców Białegostoku. Jego córka Katarzyna jest wybitnie uzdolnioną sopra-
nistką, która obecnie kształci się na kierunku: śpiew operowy. W czerwcu 
bieżącego roku zdawała egzaminy do petersburskiego konserwatorium i zo-
stała przyjęta na tak zwany rok zerowy z uwagi na jej młody wiek – ma 
dziewiętnaście lat. Jest prawdopodobnie jedyną Polką studiującą na tej pre-
stiżowej uczelni. Koszty kształcenia przekraczają 25 tysięcy zł rocznie. Są 
to koszty, których jej rodzice prawdopodobnie nie będą mogli pokryć. Na tej 
samej uczelni studiuje młodzież z Niemiec czy Ameryki Południowej, którym 
stypendia naukowe wypłacają rządy ich krajów.

Uprzejmie proszę Panią Minister o informacje na temat tego, jak w tej 
chwili wygląda kwestia pomocy ze strony państwa osobom wybitnie uzdol-
nionym pochodzącym z Polski, a pragnącym doskonalić swoje talenty na 
uczelniach znajdujących się poza granicami naszego kraju.

Z poważaniem 
Tadeusz Arłukowicz

Odpowiedź

Warszawa, 18 listopada 2014 r.

Sz. P. 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza złożone podczas 

63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 października br. (pismo znak: BPS/043-63- 
-2711/14 z dn. 28 października br.), uprzejmie przedkładam swoje stanowisko w od-
niesieniu do kwestii wspierania kształcenia wybitnie uzdolnionych, młodych obywa-
teli za granicą.

Dotychczas na wsparcie kształcenia w zagranicznych uczelniach w formie krót-
kich pobytów na kształcenie lub w celu prowadzenia prac naukowo-badawczych, mo-
gli liczyć studenci i pracownicy naukowi uczelni lub instytutów naukowych, którzy 
na podstawie rekomendacji swojej placówki oraz po pozytywnym zakończeniu proce-
dury rekrutacyjnej, mogli otrzymać stypendium Rządu RP w ramach ustaleń ujętych 
w dwustronnych umowach międzynarodowych. Rocznie w takiej formule na studiach 
częściowych, semestralnych, stażach naukowych lub kursach językowych za granicą 
kształci się ponad trzysta osób, które wykazały się bardzo dobrymi wynikami w nauce 
lub pracy naukowo-badawczej.

Ponadto osoby zainteresowane studiami za granicą mogą skorzystać z:
– inicjatyw publicznych, takich jak m.in. Program Stypendialny dla Młodych Na-

ukowców, Program Stypendialny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Erasmus+ 
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umożliwiający zarówno udział w wymianie studenckiej, jak również pełne studia 
na uczelniach europejskich oraz preferencyjne warunki kredytowe na podejmo-
wanie studiów w UE;

– programów oferowanych przez rządy innych państw, do których mogą apliko-
wać obywatele polscy oraz ofert stypendialnych uczelni skierowanych do najwy-
bitniejszych osób podejmujących studia za granicą (przydzielane przez np. The 
Committee on General Scholarships na Harvardzie);

– prywatnych inicjatyw stypendialnych oferowanych przez prywatne osoby i fir-
my prowadzące specjalne programy wspierające najzdolniejsze osoby (m.in. 
SmartUp grupy Adamed).

W przypadku osób wybitnie uzdolnionych w dziedzinie sztuki (muzyka, film, foto-
grafia, sztuki wizualne, teatr, taniec, literatura, krytyka artystyczna), jak przywołana 
w piśmie młoda sopranistka, MNiSW podkreśla wiodącą rolę Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, które dysponuje środkami na ten cel m.in. z własnych 
programów stypendialnych. Po konsultacji z MKiDN uzyskaliśmy informację, iż Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pośredniczy w rekrutacji kandydatów 
reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na 
podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej. Stypendia 
przeznaczone są na kilkumiesięczne staże artystyczne, naukowo-badawcze lub stu-
dia podyplomowe realizowane za granicą. Rekrutacja dotyczy osób posiadających dy-
plom ukończenia artystycznych studiów wyższych w uczelniach podległych MKiDN. 
Niektóre kraje dopuszczają jednak przyjęcie wniosków studentów ostatniego roku. 
Pozytywnie zarekomendowane przez komisję stypendialną MKiDN wnioski kandy-
datów na stypendium rządu danego kraju, przekazywane są do dalszej procedury 
kwalifikacyjnej do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej 
(BUWiWM). Następnie Zespół do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich 
za Granicą w BUWiWM dokonuje wyboru kandydatów strony polskiej. Dokumenty 
wybranych na tym etapie kandydatów przekazywane są odpowiednim partnerom za-
granicznym, do których należy podjęcie ostatecznej decyzji o przyznaniu stypendium. 
Innym narzędziem wsparcia dla polskich studentów zagranicznych uczelni artystycz-
nych jest program stypendialny „Młoda Polska”, którego operatorem jest Narodowe 
Centrum Kultury. Program przeznaczony jest dla młodych (do 35 roku życia) arty-
stów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą 
uprawiają (muzyka, film, fotografia, sztuki wizualne, teatr, taniec, literatura, krytyka 
artystyczna). Stypendium może być przeznaczone na realizację własnego projektu ar-
tystycznego, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy, a także na studia 
i rezydencje zagraniczne.

Stypendia w programie „Młoda Polska” przyznawane są w drodze konkursu. 
Zgodnie z warunkami formalnymi Programu maksymalna kwota stypendium wynosi 
50 tys. zł brutto. Program jest realizowany od 2004 r. i wspiera corocznie ok. 70 mło-
dych artystów.

Rozpoznając zapotrzebowanie młodych, ambitnych Polaków na kształcenie za gra-
nicą oraz mając na uwadze rozwój kraju, który potrzebuje gruntownie wykształconych 
i światłych ludzi, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z dyspozycją 
Pani Premier Ewy Kopacz, ogłoszoną w jej exposé, przystąpiło do opracowania wielo-
letniego programu wsparcia dla najzdolniejszych polskich studentów. Obecnie trwają 
intensywne prace dotyczące zmian legislacyjnych, które umożliwią uruchomienie no-
wego instrumentu finansowego.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
prof. Marek Ratajczak
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Oświadczenie senatorów Przemysława Błaszczyka, 
Wojciecha Skurkiewicza oraz Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego, 
do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

oraz do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister! Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracamy się do Państwa z prośbą o zbadanie zgodności z obowiązują-

cymi przepisami prawa oraz zaleceniami wydawanymi przez poszczególne 
ministerstwa inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej, któ-
ra ma powstać na terenie gminy Kutno na mocy uchwały nr LII/272/2014 
Rady Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2014 r.

Uchwała ta dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, obejmującego miejscowości Stanisławów, Byszew, Julinki oraz 
Strzegocin (powiat kutnowski).

Z uzyskanych informacji wynika, że niniejsza inwestycja obejmuje budo-
wę czterech wiatraków o mocy przekraczającej 100 kW. Budzi ona wiele za-
strzeżeń ze strony mieszkańców gminy Kutno oraz sąsiadującej z nią gminy 
Witonia ze względu na – jak twierdzą mieszkańcy – nienależycie przeprowa-
dzone konsultacje społeczne i brak uwzględnienia sprzeciwu mieszkańców 
w przedmiotowym zakresie. Chodzi też o samo położenie wiatraków, które 
w niektórych przypadkach mają być oddalone od budynków mieszkalnych 
o zaledwie 500 m. Mieszkańcy gminy Kutno wyrażają również swój niepokój 
wobec walorów estetycznych krajobrazu, uciążliwości immisji hałasu z elek-
trowni oraz znaczącego spadku wartości ich nieruchomości. Należy dodać, 
że miejscowość Strzegocin została objęta programem Natura 2000. Ponadto 
przebiega przez nią Pradolina Warszawsko-Berlińska.

Szanowni Państwo, w związku z przedstawionymi argumentami prosi-
my o zbadanie celowości planowanej inwestycji, a także jej ewentualnego 
wpływu na zachowanie środowiska naturalnego oraz stopnia jej uciążliwo-
ści dla mieszkańców gminy Kutno, w szczególności dla ich zdrowia i życia 
codziennego.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 
Wojciech Skurkiewicz 
Bohdan Paszkowski
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Odpowiedź 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Błaszczyka 

wspólnie z innymi senatorami, przekazane przez Pana Bogdana Borusewicza, Mar-
szałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 30 października 2014 r., znak: 
BPS/043-63-2712-MS/14, w sprawie inwestycji polegającej na budowie elektrowni 
wiatrowej na terenie gminy Kutno, w załączeniu przesyłam stosowne wyjaśnienia.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Piotr Otawski

Odpowiedź na oświadczenie w sprawie inwestycji 
polegającej na budowie elektrowni wiatrowej na terenie gminy Kutno.

Przedmiotowe oświadczenie odnosi się do uchwały Rady Gminy Kutno z dnia 
30 czerwca 2014 r. nr LII/272/2014 zmieniającej uchwałę Nr XLIV/231/2013 Rady 
Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno. Korekta uchwały 
nr XLIV/231/2013 polega na zmniejszeniu obszaru, na którym będą wprowadzane 
zmiany w zagospodarowaniu terenu. Powyższa uchwała jest elementem inicjującym 
procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której 
przebieg jest regulowany przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zm.). W tym miejscu 
należy podkreślić, że Ministerstwo Środowiska nie posiada uprawnień ustawowych, 
które są przypisane ww. ustawą organom samorządowym, do badania celowości pod-
jętych decyzji w zakresie stanowienia ładu przestrzennego w gminach, jak również nie 
jest upoważnione do ingerencji w ten proces.

Odnosząc się natomiast do kwestii związanych z ochroną środowiska, pragnę za-
znaczyć, że przedmiotowy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego będzie podlegać procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko regulowanej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.). Pro-
cedura ta umożliwi organom samorządowym podejmowanie, przy zapewnionym udziale 
lokalnych społeczności, decyzji co do lokalizacji m.in. farm wiatrowych na terenie gmi-
ny. Ponadto należy zwrócić uwagę, że poprawność wyboru lokalizacji siłowni wiatro-
wych, będzie ponownie przedmiotem analizy podczas postępowania zmierzającego do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która prowadzona będzie przed 
wydaniem pozwoleń umożliwiających wybudowanie i użytkowanie takich elektrowni.

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Piotr Otawski
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Stanowisko 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2014.11.07

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Zwracam się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udzie-

lenia odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Przemysława Błaszczyka 
wspólnie z innymi Senatorami podczas 63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 paź-
dziernika 2014 r. w sprawie inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej 
w gminie Kutno, przekazane pismem z dnia 30 października 2014 r., znak: BPS/043- 
-63-2712-MZ/14.

Prośba o przedłużenie terminu wynika z konieczności zgromadzenia dodatkowych 
danych, które są niezbędne do sformułowania odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. 
Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie po uzyskaniu stosownych informacji.

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

Odpowiedź 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2014.11.28

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 30 października 2014 r., znak: BPS-63-2712- 

-MZ/14, przy którym przekazane zostało oświadczenie Pana Senatora Przemysława 
Błaszczyka złożone wspólnie z innymi Senatorami podczas 63. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 23 października 2014 r. w sprawie inwestycji polegającej na budowie elektrow-
ni wiatrowej w gminie Kutno na mocy uchwały nr LII/272/2014 Rady Gminy Kutno 
z dnia 30 czerwca 2014 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Z informacji uzyskanych z Głównego Inspektoratu Sanitarnego (pismo z dnia 17 li-
stopada 2014 r.) wynika, że do dnia 12 listopada 2014 r. do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Kutnie nie wpłynęła żadna skarga, sprzeciw, czy wnioski od 
mieszkańców wsi gminy Kutno w związku z ww. planowaną inwestycją. Opinia sani-
tarna dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Kutno (dla następujących wsi lub ich części: Stanisławów, Byszew, Julinki, 
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Strzegocin) została opracowana na podstawie prognozy oddziaływania na środowisko, 
załączonej do wniosku Wójta Gminy Kutno, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Za-
gospodarowania Miast i Osiedli TEREN Sp. z o.o., w Łodzi, ul. Piotrkowska 56.

Obszar objęty projektem zmiany planu nie jest położony na terenie żadnego obsza-
ru znajdującego się obecnie w sieci Natura 2000 oraz żadnego obszaru zaproponowa-
nego do włączenia w tej sieci. Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to: Prado-
lina Bzury – Neru oraz Pradolina Warszawsko-Berlińska. W stosunku do analizowanej 
przyszłej farmy wiatrowej położone są one w odległości ok. 0,5 km pod Strzegocinem.

Jak wynika z prognozy oddziaływania na środowisko, na dwóch obszarach obję-
tych projektem zmiany planu we wsiach Stanisławów, Byszew, Julinki, Strzegocin 
przewiduje się możliwość budowy pięciu turbin wiatrowych. Obszar objęty projektem 
zmiany planu to głównie tereny rolnicze oraz polno-leśne.

Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru proponuje mak-
symalne, w istniejących warunkach, oddalenie sytuowanych elektrowni wiatrowych 
od siedzib ludzkich. Zamiar zlokalizowania farmy wiatrowej na obszarze objętym pro-
jektem zmiany planu, stwarza możliwość przenikania do środowiska ponadnormatyw-
nego hałasu, którego źródłem będą głównie elektrownie wiatrowe (wirniki i ich łopaty). 
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu dźwięku w terenach podlegających ochro-
nie, elektrownie wiatrowe planuje się lokalizować w taki sposób, aby hałas wynikający 
z pracy elektrowni nie przekraczał izofony 45 dB w sąsiedztwie najbliższej zabudowy.

Farmy wiatrowe zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko – w toku działań poprzedzających budowę obiektu, musi dojść do prze-
prowadzenia wymaganej prawem procedury oceny oddziaływania ich na środowisko 
(m.in. wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko), stosow-
nie do wymagań i zasad ujętych w treści art. 59–65 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235, z późn. zm.).

O ile raport opracowany w ramach oceny oddziaływania na środowisko wykaże po-
nadnormatywny wpływ zamierzenia na środowisko, to realizacja inwestycji (budowa), 
zostanie uwarunkowana ograniczeniem negatywnego wpływu (emisji) na środowisko, 
poprzez zastosowanie właściwych technologii lub urządzeń, ograniczających znaczą-
cy wpływ instalacji, do wymaganych prawem standardów (norm). Procedura oceny 
oddziaływania na środowisko określi wielkość, zasięg i rodzaj oddziaływania oraz ko-
nieczne działania zapobiegawcze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w ramach swoich kompeten-
cji nie ma wpływu na ocenę celowości planowanej inwestycji, czy szacowanie wartości 
nieruchomości, jak również ocenę sposobu prowadzenia konsultacji społecznych, tym 
bardziej że nie wpłynęły do niego żadne sprzeciwy mieszkańców związane z planowaną 
inwestycją.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi poinformował pismem z dnia 
13 listopada 2014 r., znak: PWIS.NSOZNS.9011.40.2014.TK, iż w związku z wnio-
skiem Wójta Gminy Kutno z dnia 15 września 2014 r., znak: GP.6722.1.6722.1.6.2014 
(data wpływu: 18 września 2014 r.), wydał pozytywną opinię sanitarną z dnia 1 paź-
dziernika 2014 r., znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.41.2014.TK w sprawie projektu zmia-
ny „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno (dla terenów 
obejmujących następujące wsie lub ich części: Stanisławów, Byszew, Julinki, Strzego-
cin)”. Celem regulacji zawartych w ustaleniach projektu zmiany planu było stworzenie 
warunków do rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii (budowa 
farmy elektrowni wiatrowych) w sposób ekologiczny i nieuciążliwy.

Z przedłożonej „Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno (dla terenów obejmu-
jących następujące wsie lub ich części: Stanisławów, Byszew, Julinki, Strzegocin)” 
wynikało, iż wyznaczone zostały strefy ochronne od urządzeń elektrowni wiatrowych 
w taki sposób, by zawierały w całości izofonę 45 dB wraz z pewnym buforem. W stre-
fach ochronnych wprowadzono zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej i drogowej.
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Z wykonanych obliczeń wynikało, że wszystkie turbiny mogą pracować przy mak-
symalnej mocy akustycznej do 106,5 dB w ciągu dnia jak i w porze nocnej, przez cały 
rok we wszystkich warunkach pogodowych. Obliczeń dokonano z uwzględnieniem od-
działywania skumulowanego. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest 
ponad 500 m od planowanej inwestycji.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 112) dopuszczalne długookresowe średnie poziomy dźwięku A1 wyrażonego w dB 
winny wynosić nie więcej niż 55 dB dla przedziału czasu odniesienia równego wszyst-
kim dobom w roku oraz nie więcej niż 45 dB dla przedziału czasu odniesienia rów-
nego wszystkim porom nocy. Analiza akustyczna przeprowadzona w „Prognozie od-
działywania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kutno (dla terenów obejmujących następujące wsie lub ich 
części: Stanisławów, Byszew, Julinki, Strzegocin)” wykazała, że wartości te zostaną 
dotrzymane.

Jednocześnie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi nie 
wpłynęły żadne protesty społeczne związane z planowanym przedsięwzięciem.

Ponadto należy zauważyć, że Państwowa Inspekcja Sanitarna nie posiada kom-
petencji do badania celowości planowanej inwestycji polegającej na budowie elek-
trowni wiatrowej, która ma powstać na terenie gminy Kutno na mocy uchwały 
nr LII/272/2014 Rady Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2014 r.

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

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 28 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia Panów senatorów: Przemysława Błaszczyka, Wojcie-

cha Skurkiewicza i Bohdana Paszkowskiego, przesłanego przy piśmie Marszałka Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2014 r. znak: BPS/043-63-2712- 
-MIR/14, dotyczącego prośby o zbadanie zgodności z obowiązującymi przepisami pra-
wa planowanej inwestycji (oraz jej celowości), polegającej na budowie elektrowni wia-
trowej na terenie gminy Kutno, lokalizowanej, na mocy uchwały nr LII/272/2014 Rady 
Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2014 r., uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

1 poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB) – rozumie się przez to wartość poziomu ciśnie-
nia akustycznego, skorygowaną według charakterystyki częstotliwościowej A, wyznaczoną 
zgodnie z Polską Normą.
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Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami z zakresu planowania przestrzenne-
go, lokalizacja elektrowni wiatrowych może następować w aktach prawa miejscowego 
– uchwałach w przedmiocie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Możliwość ustalania w planach miejscowych lokalizacji elektrowni wiatrowych wyni-
ka z tzw. władztwa planistycznego gminy, tj. kompetencji gminy w zakresie ustalania 
przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu. Ww. kompetencje gminy reguluje 
przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), zwanej dalej „upzp”, w myśl 
którego kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym 
m.in. uchwalanie planów miejscowych, należy do zadań własnych gminy. W przypad-
ku braku planu miejscowego ustalenie lokalizacji inwestycji odbywa się w oparciu 
o decyzję o warunkach zabudowy, o czym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 upzp, o ile speł-
nione są warunki określone w art. 61 upzp.

Przepis art. 15 ust. 3 pkt 3a upzp stanowi, że w planie miejscowym określa się w za-
leżności od potrzeb granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 
ust. 2a tej ustawy, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami 
w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczące-
go oddziaływania tych urządzeń na środowisko. Zgodnie z art. 10 ust. 2a ww. ustawy, 
jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmiesz-
czone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami 
w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium ustala się ich 
rozmieszczenie. Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że w przypadku, gdy rada 
gminy nie wyznaczy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie urządzeń wytwa-
rzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, nie 
ma możliwości przeznaczenia w planie miejscowym terenów pod ww. cel. Wynika to 
z faktu, iż plan miejscowy nie może naruszać ustaleń studium. Sposób sformułowania 
art. 10 ust. 2a upzp wskazuje na brak możliwości skutecznego zawarcia w studium 
ogólnego stwierdzenia, o dopuszczalności lokalizacji „odnawialnych źródeł energii 
o mocy przekraczającej 100 kW”, czy też „elektrowni wiatrowych” na obszarze całej 
gminy, bez wskazania na jakich obszarach lokalizacja taka jest dopuszczalna.

Zarówno projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, jak i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wy-
magają, zgodnie z przepisem art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko, dotyczącej projektów wskazanych dokumentów. W ramach 
tej procedury sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko (uregulowana 
w przepisie art. 51 tej ustawy), obejmująca m.in. analizę i ocenę dotyczącą m.in.:

a) istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w przypad-
ku braku realizacji projektowanego dokumentu,

b) stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziały-
waniem,

c) przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań bezpośrednich, 
pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średniotermino-
wych i długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatyw-
nych, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego 
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologicz-
ną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, 
klimat, zasoby naturalne.

Inwestycja polegająca na budowie elektrowni wiatrowej może zatem podlegać po-
stępowaniu w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, o którym mowa w przepisie art. 59 ust. 1 ustawy ooś.

Obecnie, przepisy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego nie 
zawierają zapisów, dotyczących jednoznacznie określonej minimalnej odległości elek-
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trowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej, jednak nie oznacza to, 
że lokalizacja takiej inwestycji może być dowolna. Na podstawie ustawy ooś prowadzo-
ne są postępowania w przedmiocie określenia wpływu inwestycji oraz planów i progra-
mów na środowisko, w tym na zdrowie człowieka. Odpowiednim postępowaniom pod-
legają zarówno przepisy aktów planistycznych wymienione wyżej oraz przedsięwzięcia 
wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397), w tym m.in. instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej 
energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz 
lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (jako mogące zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko), a także elektrownie wiatrowe zlokalizowane na 
obszarach objętych formami ochrony przyrody i o całkowitej wysokości nie niższej niż 
30 metrów (jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko). W toku 
postępowań przeprowadza się ekspertyzy pozwalające na stwierdzenie, czy możliwa 
jest lokalizacja tego typu inwestycji w proponowanym przez inwestora miejscu, w tym 
biorąc pod uwagę jej różnorodne oddziaływania na otoczenie. Regulacje, dotyczące 
tzw. postępowań środowiskowych leżą w gestii Ministra Środowiska, zaś efekty tych 
postępowań uwzględniane są na etapie lokalizacji inwestycji lub opracowywania ak-
tów planistycznych.

Należy pamiętać, że obok norm, dotyczących dystansu od zabudowań, elektrow-
nie wiatrowe spełniać muszą również szereg innych wymagań środowiskowych, np. 
w zakresie hałasu. W efekcie, prawidłowe określenie i realizacja tych norm prowadzić 
powinna do odsunięcia planowanych inwestycji od zabudowań mieszkaniowych, czy 
zagrodowych czasem na znaczną odległość.

Podkreślić należy, iż w odniesieniu do elektrowni wiatrowych brak jest obecnie 
jednego zbioru przepisów z zakresu Prawa budowlanego, kompleksowo regulujących 
sposób ich sytuowania, tak jak ma to miejsce w przypadku np. budynków (rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. z 2002 r. 
Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Wymagania, dotyczące lokalizacji takich obiektów są, 
w związku z tym, określane na wcześniejszych, opisanych wyżej, etapach procesu 
inwestycyjno-budowlanego.

Równocześnie należy zauważyć, że w obecnym stanie prawnym nadzór nad dzia-
łalnością gminną regulują przepisy rozdziału 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). Stosownie do 
art. 86 tej ustawy organami nadzoru nad działalnością gminną są wojewoda, Prezes 
Rady Ministrów, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.

Nadzór nad działalnością samorządu gminnego w zakresie jego zadań własnych, 
pod względem ich legalności i rzetelności, jak wskazano powyżej, sprawuje wojewoda. 
Zagadnienie ww. nadzoru reguluje przepis art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. 
Zgodnie z nim wszystkie uchwały rady gminy są przesyłane wojewodzie w terminie 
7 dni od dnia ich podjęcia, w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa. Ustawa 
daje wojewodzie możliwość stwierdzenia nieważności uchwały w całości lub w części 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały, przy czym podstawą 
do takiego stwierdzenia może być tylko sprzeczność (niezgodność) uchwały z prawem 
(art. 85). Po upływie 30 dni wojewoda nie może we własnym zakresie stwierdzić nie-
ważności uchwały. Może natomiast zaskarżyć tę uchwałę do sądu administracyjnego. 
Potwierdzeniem tego przepisu są regulacje art. 12 ust. 2 oraz art. 20 ust. 2 upzp.

Minister Infrastruktury i Rozwoju nie posiada kompetencji w zakresie nadzoru 
nad działalnością planistyczną gminy, w tym w zakresie oceny zgodności planu miej-
scowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy.

Przypomnieć należy, że przepisy art. 18 ust. 1 i 2 upzp umożliwiają wniesienie na 
piśmie uwag każdemu, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, wyłożonym do publicznego wglądu, w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, 
o którym mowa w art. 17 pkt 11 ww. ustawy. W tym miejscu należy zauważyć, że 
zgodnie z art. 7 upzp rozstrzygnięcia wójta, burmistrza, prezydenta miasta o nie-
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uwzględnieniu odpowiednio wniosków dotyczących studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy, uwag dotyczących projektu tego stu-
dium, wniosków dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
uwag dotyczących projektu tego planu – nie podlegają zaskarżeniu do sądu admini-
stracyjnego.

Zgodnie zaś z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny 
lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ 
gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym we-
zwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Stanowisko w tej kwestii wyraził w wyroku z dnia 28 stycznia 2009 r. o sygn. 
akt II SA/Gd 564/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który orzekł, iż 
skargę na tak podjętą uchwałę można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu 
własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną 
zgodę, przy czym wniesienie skargi w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym 
nie jest ograniczone terminem powiązanym z datą podjęcia, czy ogłoszenia kwestio-
nowanego aktu. Podkreślenia wymaga fakt, że nieskorzystanie z prawa do wnoszenia 
uwag przed uchwaleniem planu nie uniemożliwia późniejszego kwestionowania pra-
widłowości podjętej uchwały.

Przedstawiając powyższe należy także zauważyć, że w dniu 23 października 
2014 r. do Marszałka Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie 
z uzasadnieniem projektu, założeniem ww. nowelizacji jest wprowadzenie stosunko-
wo niewielkich i nieskomplikowanych zmian, które wyjdą naprzeciw postawionym 
problemom i poprawią sytuację w zakresie bezpieczeństwa obywateli i środowiska 
oraz kontroli i partycypacji społecznej w procesie lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
Projektowane regulacje zmierzają do spójnego i systemowego uregulowania kwestii 
lokalizacji elektrowni wiatrowych. Proponuje się wprowadzenie jednoznacznych re-
gulacji, dotyczących lokalizacji OZE, zapewnienie efektywnego udziału społeczeństwa 
w procesie lokalizacji OZE oraz wprowadzenie regulacji zapewniających spójność pro-
jektowanych rozwiązań z zapisami projektu ustawy o odnawialnych źródłach ener-
gii, dzięki której prosumenci będą mieli możliwość lokalizowania urządzeń wykorzy-
stujących odnawialne źródła energii, w tym elektrowni wiatrowych, bez konieczności 
uchwalania planów miejscowych dedykowanych tym inwestycjom. W projekcie m.in. 
zakłada się, iż lokalizacja OZE o mocy przekraczającej 40 kW będzie się odbywała 
wyłącznie w oparciu o plan miejscowy, a więc z udziałem społeczeństwa, wypłata od-
szkodowań związanych ze spadkiem cen nieruchomości będzie zadaniem inwestora. 
Jednocześnie, w projekcie wprowadza się kategorię obiektu budowlanego „Kategoria 
XXIX – wolnostojące kominy i maszty, w tym maszty elektrowni wiatrowych”, a w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania całej elektrowni wiatrowej wprowadza się 
obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzie-
lenie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku elektrowni wiatrowej) decyzji, o której 
mowa w art. 14 ustawy o dozorze technicznym, zezwalającej na eksploatację urządzeń 
technicznych elektrowni wiatrowej.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Paweł Orłowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Zwrócił się do mnie marszałek województwa dolnośląskiego Cezary 

Przybylski z prośbą o wsparcie działań Urzędu Marszałkowskiego w kontek-
ście pogarszającej się sytuacji budżetowej województwa dolnośląskiego.

Z materiałów przekazanych przez pana marszałka wynika, że w ostat-
nim czasie zaobserwować możemy tendencję spadkową dochodów woje-
wództwa z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Na 
pogarszającą się sytuację finansową województwa negatywnie wpłynąć 
mogą także zapisy ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku 
węglowodorowym, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., gdyż 
zgodnie z jej zapisami zmianie ulegnie sposób rozliczania straty podatkowej, 
co w konsekwencji spowoduje dalsze zmniejszenie się dochodów wojewódz-
twa z tytułu udziałów w podatku dochodowym CIT i PIT. Dodatkowo, zgod-
nie z przyjętym 19 sierpnia 2014 r. przez Radę Ministrów projektem zmiany 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, województwo dol-
nośląskie pozbawione będzie także subwencji wyrównawczej.

Dostrzegając możliwe negatywne skutki finansowe powyższych zmian, 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego proponuje wprowadze-
nie rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego polegającej na 
procentowym zwiększeniu udziału samorządów w CIT oraz niedokonywanie 
zmiany w zakresie części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Zwracam się do Pani Premier z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z sy-
tuacją województwa dolnośląskiego i zaproponowanymi zmianami oraz 
o przekazanie stanowiska w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 1 grudnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka z dnia 28 października 2014 r. nr BPS/043- 

-63-2713/14, przy którym zostało przekazane oświadczenie złożone przez Senator 
Panią Alicję Chybicką podczas 63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 października 
2014 r. w sprawie prośby Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wsparcie działań 
Urzędu Marszałkowskiego w kontekście pogarszającej się sytuacji budżetowej woje-
wództwa dolnośląskiego (otrzymane przy piśmie z dnia 6 listopada 2014 r. nr SPRM- 
-4813-663-(1)/14 Pana Michała Deskura Sekretarza Stanu Zastępcy Szefa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów) – uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 i poz. 1574) jednym z docho-
dów własnych jednostek samorządu terytorialnego są udziały we wpływach z podatku 
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dochodowego od osób prawnych. Dochody te są ściśle powiązanie z sytuacją gospo-
darczą w kraju, zarówno w okresie koniunktury jak i dekoniunktury gospodarczej. 
Jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie planują dochody z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W odniesieniu do podnoszonej przez Panią Senator kwestii wpływu na budżety 
jednostek samorządu terytorialnego ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym po-
datku weglowodorowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1215), zauważyć należy, że wprowa-
dzony ustawą o specjalnym podatku węglowodorowym art. 10a ustawy o podatku 
od wydobycia niektórych kopalin (wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.) nadaje 
podatnikowi uprawnienie do odliczenia od podatku od wydobycia niektórych kopalin 
19% skumulowanej straty podatkowej, za którą uznaje się sumę strat w podatku 
dochodowym od osób prawnych lub sumę strat w podatku dochodowym od osób 
fizycznych, które z uwagi na upływ 5-letniego okresu nie zostały odliczone od podat-
ku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Skutek odliczenia nierozliczonej straty z podatku dochodowego w podatku od wydo-
bycia niektórych kopalin będzie neutralny dla budżetów jednostek samorządu tery-
torialnego, gdyż podatek od wydobycia niektórych kopalin stanowi w całości dochód 
budżetu państwa, a rozliczenie straty podatkowej nie umniejszy wpływów z tytułu 
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Nie istnieje zatem zagroże-
nie zmniejszenia dochodów Województwa Dolnośląskiego z tego tytułu.

W związku z podnoszoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
kwestią niedokonywania zmiany w zakresie części wyrównawczej subwencji ogólnej, 
uprzejmie informuję, że zgodnie z uchwaloną w dniu 23 października 2014 r. ustawą 
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1574), województwa dokonujące wpłat nie będą otrzymywać subwencji wyrów-
nawczej i regionalnej.

Powiązanie takie jest zbieżne z tezami przedstawionymi w uzasadnieniu do wy-
roku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. sygn. akt K 13/11 (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 348). Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do ww. wyroku wskazał, 
iż „kwotę uzupełniającą otrzymują te województwa, w których liczba mieszkańców nie 
przekracza 3 mln, zaś podział tej kwoty nie ma bezpośredniego związku z wysokością 
dochodów podatkowych tych samorządów. Jak zauważono w doktrynie, taki podział 
części uzupełniającej doprowadził do sytuacji, w której kwotę uzupełniającą otrzyma-
ło w 2010 r. bogatsze woj. dolnośląskie (2,9 mln mieszkańców), nie otrzymało jej zaś 
biedniejsze woj. małopolskie (3,3 mln mieszkańców) (…)”.

Należy zaznaczyć, że na rozwiązaniach zawartych w ustawie o zmianie ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego żadne województwo nie traci, nato-
miast Województwo Dolnośląskie zyskuje ponad 13 mln zł.

Wprowadzenie progu ograniczającego wysokość wpłat województw do 35% docho-
dów podatkowych, stanowiących podstawę do wyliczenia wpłat, pozwoli na zabezpie-
czenie samorządów województw przed nadmiernym ubytkiem dochodów, w okresie 
występujących w gospodarce faz koniunktury i dekoniunktury oraz zagwarantuje za-
chowanie istotnej części dochodów własnych województw na realizację zadań włas- 
nych. Natomiast możliwość obniżenia wpłat województw w trakcie roku budżetowego, 
w przypadku znacznie niższych dochodów podatkowych uwzględni rzeczywistą kon-
dycję finansową w chwili dokonywania wpłat.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie dr Tomasz Dangel z Fundacji „Warszawskie Hospi-

cjum dla Dzieci” z prośbą o interwencję w sprawie projektu rozporządzenia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz standardów postępowania me-
dycznego z zakresu pediatrycznej domowej opieki paliatywnej. Są to świad-
czenia i standardy realizowane przez hospicja domowe dla dzieci.

30 maja 2014 r. dr Tomasz Dangel przekazał Panu Ministrowi projekt 
rozporządzenia, jednak do tej pory Pan Minister nie udzielił żadnej odpowie-
dzi w tej sprawie.

Przypomnę główne tezy uzasadnienia.
1. W pierwszym z czterech punktów Rekomendacji RE (2003) 24 Komi-

tetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich dotyczącej organiza-
cji opieki paliatywnej, przyjętej podczas 860. sesji Rady Europy, zaleca się 
rządom państw członkowskich, by „podjęły programowe, legislacyjne i inne 
działania konieczne dla opracowania ram dla spójnych i wszechstronnych 
narodowych regulacji prawnych w zakresie opieki paliatywnej”.

2. Ze względu na swoją specyfikę opieka paliatywna sprawowana 
w odniesieniu do dzieci i ich rodzin wymaga regulacji odrębnej od ogólnych 
przepisów dotyczących świadczeń gwarantowanych udzielanych w ramach 
ogólnej opieki paliatywnej i hospicyjnej uregulowanych w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (DzU z dnia 20 listo-
pada 2013 r.). Z tego powodu proponuje się nowelizację tego rozporządze-
nia, tak aby nie obejmowało ono pediatrycznej domowej opieki paliatywnej. 
W zamian projektowane rozporządzenie w sposób kompleksowy reguluje za-
gadnienie określenia świadczeń gwarantowanych wraz z ustaleniem stan-
dardów postępowania medycznego w przypadku świadczeń zdrowotnych 
z zakresu pediatrycznej domowej opieki paliatywnej.

3. Obowiązujące regulacje prawne – w tym przepisy wewnętrzne Naro-
dowego Funduszu Zdrowia – w zakresie kontraktowania świadczeń w dzie-
dzinie opieki paliatywnej nad dziećmi naruszają konstytucyjną zasadę 
równości dostępu do świadczeń, między innymi różnicowanie pacjentów ze 
względu na rodzaj choroby.

4. Przepisy proponowanego projektu rozporządzenia umożliwią zaspo-
kojenie potrzeb dzieci określonych w podpisanej przez rzecznika praw oby-
watelskich Karcie Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu, która ma na 
celu ochronę najistotniejszych wartości wyrażanych w prawie wewnętrznym 
i międzynarodowym, jakimi są humanitaryzm i ochrona ludzkiej godności – 
w szczególności w przypadku dzieci nieuleczalnie chorych i ich rodzin.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przekazanie stanowiska w tej 
sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka
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Stanowisko

Warszawa, 2014.11.19

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
zwracam się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udziele-

nia odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Alicję Chybicką podczas 
63. posiedzenia Senatu RP, przekazane przy piśmie Pana Marszałka z dnia 28 paź-
dziernika 2014 r., znak: BPS/043-63-2714/14, dotyczące świadczeń gwarantowanych 
z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz standardów postępowania medycznego 
z zakresu pediatrycznej domowej opieki paliatywnej.

Prośba o przedłużenie terminu wynika z konieczności uzyskania dodatkowych in-
formacji, które są niezbędne do sformułowania odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. 
Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie po uzyskaniu stosownych informacji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Piotr Warczyński

Odpowiedź

Warszawa, 2014.12.19

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Panią Senator Alicję Chybicką pod-

czas 63. posiedzenia Senatu RP, przekazanym przy piśmie Pana Marszałka z dnia 
28 października 2014 r., znak: BPS/043-63-2714/14, dotyczącym świadczeń gwaran-
towanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz standardów postępowania 
medycznego z zakresu pediatrycznej domowej opieki paliatywnej, uprzejmie proszę 
o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027, z późn. zm.) Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze roz-
porządzeń, wykazy świadczeń gwarantowanych wraz z określeniem poziomu lub 
sposobu finansowania oraz warunki realizacji danego świadczenia gwarantowanego. 
Ponadto, zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy określony został zakres świadczeń, 
w tym m.in. opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zgodnie z powyższym, nie jest możli-
we rozdzielenie świadczeń udzielanych dzieciom od świadczeń dla dorosłych, które 
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aktualnie funkcjonują na podstawie jednego rozporządzenia. Zmianę polegającą na 
doprecyzowaniu warunków realizacji świadczeń dla dzieci, należałoby wprowadzić do 
obowiązującego rozporządzenia.

W związku z powyższym, należy zauważyć, iż przedmiotowy projekt jest połącze-
niem wykazu świadczeń gwarantowanych oraz standardów postępowania medyczne-
go, natomiast nie ma podstawy prawnej do wydania rozporządzenia w zaproponowa-
nej postaci.

Odnośnie do standardów postępowania, uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z delega-
cją zawartą w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 1290) Minister Zdrowia może określić, w drodze rozporzą-
dzenia, standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub 
w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Obecnie na mocy wspomnianego umocowania zostały wydane:
1) rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standar-

dów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r., poz. 15),

2) rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standar-
dów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z za-
kresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicz-
nej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1100).

Powyższe standardy dotyczą organizacji opieki nad pacjentem, a nie dotyczą proce-
su diagnostyczno-terapeutycznego pacjentów z określonymi rozpoznaniami. Ponadto, 
standardy medyczne, jako zbiory rekomendacji (zaleceń), odnoszących się do diagno-
styki i sposobu leczenia, co do zasady nie powinny mieć charakteru prawnego, a co za 
tym idzie nie powinny stanowić bezwzględnie obowiązującego prawa. Natomiast jako 
schematy postępowania, oparte na aktualnej wiedzy medycznej, tworzone zgodnie 
z zasadami Evidence Based Medicine (EBM), stanowią ważne wskazówki w codzien-
nej praktyce medycznej. Przyjęcie standardów postępowania medycznego w zakresie 
diagnostyki i sposobu leczenia w postaci aktów normatywnych, czyli przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego (np. w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia) mogłoby 
wiązać się z daleko idącymi konsekwencjami. Standardy wydane w takiej formie stają 
się bezwzględnie wiążące dla lekarzy oraz dla kierowników podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (których zadaniem jest zapewnienie przestrzegania przepisów 
prawa). Odstępstwa od przepisów stanowią naruszenie prawa. Ponieważ wytyczne, za-
lecenia czy rekomendacje postępowania medycznego mają charakter znacznie mniej 
wiążący i mają pełnić rolę pomocniczą przy podejmowaniu decyzji, o sposobie diagno-
styki i leczenia pacjenta, nie powinny być uregulowane w formie przepisów prawa.

Jednocześnie, należy zauważyć, iż generalną zasadą w medycynie, jest wydawanie 
standardów w formie zaleceń lub wytycznych przez towarzystwa naukowe. Natomiast 
w nowelizowanym, w przyszłości, rozporządzeniu z zakresu opieki paliatywnej i ho-
spicyjnej można odwołać się do istniejących standardów postępowania, które zostały 
przyjęte przez środowiska eksperckie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Piotr Warczyński
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej

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

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura w dalszym ciągu wpływają pisma dotyczące pilnej po-

trzeby zakwalifikowania świadczenia „leczenie ostrej lub przewlekłej choro-
by przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) opornej na kortykosteroidy 
z wykorzystaniem fotoferezy pozaustrojowej (ECP)” jako świadczenia gwa-
rantowanego w zakresie leczenia szpitalnego.

Zabiegi fotoferezy to jedyna szansa dla pacjentów, którzy nie odpowia-
dają na tradycyjną terapię farmakologiczną. W chwili obecnej, pomimo pozy-
tywnej rekomendacji prezesa AOTM (nr 71/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.), 
świadczenie to nadal nie znajduje się w koszyku świadczeń gwarantowa-
nych, a co za tym idzie, nie ma możliwości uzyskania finansowania z NFZ. 
W związku z tym szpitale nadal muszą ponosić koszty leczenia fotoferezą.

W odpowiedzi na oświadczenie skierowane do Pana Ministra z dnia 
24 kwietnia 2014 r. otrzymałam informację o trwających pracach nad za-
kwalifikowaniem fotoferezy do koszyka świadczeń gwarantowanych. Bar-
dzo proszę o informację, na jakim etapie znajdują się te prace i kiedy może-
my się spodziewać włączenia fotoferezy pozaustrojowej (ECP) do koszyka 
świadczeń gwarantowanych.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka

Stanowisko 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2014.11.18

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka z dnia 30 października 2014 r., znak: BPS/043-  

-63-2715-MZ/14, w sprawie oświadczenia złożonego przez Panią Senator Alicję Chy-
bicką, podczas 63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 października 2014 r., w sprawie 
pilnej potrzeby zakwalifikowania świadczenia „Leczenie ostrej lub przewlekłej choroby 
przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) opornej na kortykosteroidy z wykorzysta-
niem fotoforezy pozaustrojowej (ECP)”, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu 
leczenia szpitalnego, uprzejmie proszę o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi 
w ww. sprawie.

Jednocześnie, uprzejmie informuję Pana Marszałka, iż opóźnienie w udzieleniu 
odpowiedzi wynika z konieczności pozyskania informacji niezbędnych do jej przygo-
towania.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Piotr Warczyński
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Odpowiedź 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2014.12.11

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka z dnia 30 października 2014 r., znak: 

BPS/043-63-2715-MZ/14, w sprawie oświadczenia złożonego przez Panią Senator 
Alicję Chybicką, podczas 63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 października 2014 r., 
w sprawie pilnej potrzeby zakwalifikowania świadczenia „Leczenie ostrej lub przewlek- 
łej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) opornej na kortykosteroidy 
z wykorzystaniem fotoforezy pozaustrojowej (ECP)”, jako świadczenia gwarantowane-
go z zakresu leczenia szpitalnego, uprzejmie proszę, o przyjęcie poniższego.

W pierwszej kolejności zwrócenia uwagi wymaga, że w dniu 27 czerwca 2013 r. do 
Ministerstwa Zdrowia wpłynęła rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Me-
dycznych nr 71/2013, z dnia 24 czerwca 2013 r., w sprawie zakwalifikowania świad-
czenia opieki zdrowotnej: Leczenie ostrej lub przewlekłej choroby przeszczep przeciwko 
gospodarzowi (GvHD) opornej na kortykosteroidy z wykorzystaniem fotoforezy poza-
utrojowej (ECP), jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego.

Ponadto, uprzejmie informuję, iż w dniu 10 listopada 2014 r. ponownie wystąpiłem 
do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii 
terminu możliwego finansowania ww. świadczenia, w przypadku jego zakwalifikowa-
nia jako świadczenia gwarantowanego.

Niezależnie od powyższego, uprzejmie wyjaśniam, iż w Ministerstwie Zdrowia trwa-
ją prace analityczne i koncepcyjne, w związku z ww. rekomendacją Prezesa Agencji 
Oceny Technologii Medycznych. Niezwłocznie po ich zakończeniu, jak również uzy-
skaniu pozytywnego stanowiska Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w kwestii 
finansowania przedmiotowego świadczenia oraz ewentualnym jego zakwalifikowaniu, 
jako świadczenia gwarantowanego, podjęte zostaną prace legislacyjne, mające na celu 
implementację leczenia ostrej lub przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospo-
darzowi opornej na kortykosteroidy z wykorzystaniem fotoforezy pozaustrojowej, do 
katalogu świadczeń gwarantowanych.

Na marginesie powyższego, pragnę zapewnić, iż dostrzegam potrzebę implementa-
cji do katalogu świadczeń gwarantowanych nowych technologii medycznych, o udo-
wodnionej skuteczności i efektywności klinicznej, czego wyrazem jest rozszerzenie 
wykazu świadczeń gwarantowanych o leczenie raka stercza brachyterapią o niskiej 
mocy dawki (LDR), jak również obrazowo monitorowaną stereotaktyczną i cyberne-
tyczną mikroradioterapię (OMSCMRT, tzw. nóż cybernetyczny). Ww. świadczenia zo-
stały zaimplementowane przepisami rozporządzenia z dnia 20 października 2014 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecze-
nia szpitalnego (Dz.U. poz. 1441) i wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Piotr Warczyński
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Stanowisko 
PREZESA 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Warszawa, 18.11.2014 r.

Pani 
Alicja Chybicka 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z pismem z dnia 30 października 2014 r., znak: BPS/043-63-2715- 
-NFZ/14 (Oświadczenie złożone przez senator Alicję Chybicką na 63. posiedzeniu Sena-
tu w dniu 23 października 2014 r. – kopia w załączeniu), przekazuję niniejszą opinię.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych w rekomendacji nr 71/2013 
w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie ostrej lub prze-
wlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) opornej na kortykostero-
idy z wykorzystaniem fotoferezy pozaustrojowej (ECP)”, jako świadczenia gwaranto-
wanego do realizacji w zakresie leczenia szpitalnego rekomendował zakwalifikowanie 
ww. świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego do realizacji 
w zakresie leczenia szpitalnego na okres 3 lat, pod warunkiem prowadzenia central-
nego rejestru, umożliwiającego ponowną ocenę zasadności finansowania procedury 
po upływie tego okresu.

Kwalifikacja świadczenia opieki zdrowotnej do koszyka świadczeń gwarantowa-
nych znajduje się poza kompetencjami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

PREZES 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
Tadeusz Jędrzejczyk
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Oświadczenie senator Doroty Czudowskiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
15 października po raz siódmy obchodziliśmy Dzień Troski o Zdrowie 

Piersi ustanowiony przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi „Eu-
ropa Donna”. W tym dniu szczególnie zwracamy uwagę na czynniki ryzyka 
zachorowania na raka piersi związane ze stylem życia. Naszą kampanię 
adresujemy do dziewcząt i młodych kobiet oraz wszystkich, którzy mogą 
przekazywać informacje o zgubnych skutkach nadwagi, braku aktywności 
fizycznej, picia alkoholu, stosowania środków antykoncepcyjnych, nierodze-
nia i niekarmienia dzieci jako istotnych czynnikach ryzyka zachorowania na 
raka piersi.

Sytuacja jest dramatyczna. Mimo wprowadzonych profilaktycznych ba-
dań mammograficznych, mimo coraz doskonalszych metod operacyjnych, 
zasad radioterapii i nowoczesnych terapii lekowych, coraz więcej kobiet 
w Europie i w Polsce choruje i umiera na raka piersi; w Europie każdego 
roku umiera sto czterdzieści tysięcy kobiet, w Polsce – ponad siedemnaście 
tysięcy. Alarmujący jest też fakt, że obniża się wiek zachorowania kobiet na 
raka piersi.

Koalicja „Europa Donna”, której polskie forum zorganizowałam i mam 
zaszczyt prowadzić od 1994 r., działająca na rzecz kobiet zagrożonych i cho-
rych na raka piersi regularnie przedstawia ten problem w komisji zdrowia 
Parlamentu Europejskiego, a w Polsce – w Komisji Zdrowia Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Dzisiaj ponownie kieruję pytania do Pana Ministra.
Po pierwsze, dlaczego tylko 40% kobiet w Polsce bierze udział w pro-

gramie zwalczania raka piersi, uczestnicząc w skryningowych badaniach 
mammograficznych?

Po drugie, na jakim etapie jest proces tworzenia w Polsce specjalistycz-
nych ośrodków chorób piersi, tak zwanych Breast Unit, według standardów 
opracowanych przez naukowców i rekomendowanych przez Unię Europej-
ską? Przypomnę, że rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2006 r. termin 
utworzenia sieci takich ośrodków w każdym kraju członkowskim wyznacza 
na 2016 r.

Po trzecie, czy ministerstwo monitoruje wzrost zażywania przez polskie 
kobiety doustnych środków antykoncepcyjnych? Proszę o informację na te-
mat tego, jak ta sprawa wygląda od roku 2008.

Po czwarte, ile rząd dopłacał w latach 2008–2013 do refundacji doust-
nych środków antykoncepcyjnych?

Z poważaniem 
Dorota Czudowska
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Odpowiedź

Warszawa, 17 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senator Dorotę Czudowską na 63. po-

siedzeniu Senatu, przekazanym przy piśmie Pana Marszałka z dnia 28 października 
2014 r., znak: BPS/043-63-2716/14, dotyczącym raka piersi, proszę o przyjęcie na-
stępujących informacji.

W zakresie pytania pierwszego informuję, iż w ramach Narodowego programu 
zwalczania chorób nowotworowych realizowany jest program pn. Populacyjny pro-
gram wczesnego wykrywania raka piersi. Jest on skierowany do kobiet w wieku od 
50 do 69 roku życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały badania mammo-
graficznego.

W ramach ww. programu prowadzone są różnego rodzaju akcje medialne oraz 
informacyjno-edukacyjne na rzecz popularyzacji profilaktyki ww. nowotworu (w tym 
m.in. imprezy otwarte, konferencje w zakładach pracy, szkolenia dla mieszkanek wo-
jewództw, pracowników i podopiecznych MOPS i GOPS oraz akcje edukacyjne w szko-
łach, a także emisje spotów w radio i telewizji oraz publikacja artykułów w prasie).

Zgłaszalność kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne, mimo iż nie osią-
gnęła jeszcze pożądanego poziomu 70%, sukcesywnie rośnie. Od początku realizacji 
programu, tj. od 2006 r. wzrosła ona z 23,37% do 47,18% w 2013 r. Należy przy tym 
podkreślić, że powyższe dane dotyczą jedynie badań mammograficznych, wykonywa-
nych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia nie dyspo-
nuje danymi dotyczącymi liczby mammografii wykonanych prywatnie. Należy mieć 
zatem na uwadze fakt, iż zgłaszalność na badania mammograficzne jest w rzeczywi-
stości wyższa.

Odnośnie do pytania drugiego informuję, iż zasadnym jest leczenie wybranych 
schorzeń, wymagających specjalistycznego, kompleksowego podejścia w ośrodkach 
mających odpowiednie doświadczenie i możliwości określone odpowiednimi zasoba-
mi. Powyższe wynika z potrzeby zapewnienia jakości udzielanych świadczeń i bezpie-
czeństwa pacjentów oraz w szczególności z udowodnionej skuteczności postępowania 
medycznego. Jednakże centralizacja działań związanych z diagnostyką i leczeniem 
chorób piersi powinna mieć raczej charakter funkcjonalny i stanowić efekt współpra-
cy całego środowiska, przy czym odpowiedzialni za działania w tym kierunku winni 
być kierownicy podmiotów leczniczych.

Obecny kierunek działań dotyczący referencyjności (rozporządzenia koszykowe) 
ma charakter przedmiotowy i opiera się o charakterystykę (dodatkowe warunki reali-
zacji świadczeń) poszczególnych świadczeń, a nie o referencyjność profilu, a tym bar-
dziej podmiotu leczniczego. Referencyjność w aspekcie przedmiotowym ma charakter 
domyślny i jest określona przez dodatkowe warunki realizacji świadczeń. Kryteria 
charakteryzujące świadczenia referencyjne dotyczą:

– liczby i kwalifikacji dodatkowego personelu medycznego wykonującego zawód 
u świadczeniodawcy;

– organizacji udzielania świadczeń (wyodrębniona opieka, zespół diagnostyczno- 
-terapeutyczny, zapewnienie kontynuacji postępowania);

– wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
– zapewnienia wykonywania świadczeń komplementarnych, w tym badań diagno-

stycznych;
– zapewnienia niezbędnej bazy (stanowisk intensywnej opieki medycznej);
– stosowania zaleceń, rekomendacji i wytycznych towarzystw naukowych;
– wskaźników monitorowania jakości świadczeń i efektywności leczenia.
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Wdrażanie koncepcji referencyjności w opiece zdrowotnej jest działaniem polega-
jącym na opracowaniu zestawu warunków szczególnych (referencyjnych) odpowiada-
jących grupom świadczeń. W tym też kierunku przeprowadzane są kolejne noweli-
zacje przepisów „koszykowych”, wyodrębniające pojedyncze świadczenia wymagające 
indywidualnie scharakteryzowanych standardów.

W zakresie pytania trzeciego i czwartego informuję, iż wśród leków objętych re-
fundacją w latach 2008–2013 były m.in. leki, które mają również działanie antykon-
cepcyjne, tj.: Levomine, Microgynon 21, Rigevidon, Stediril 30. Umieszczone są one 
w grupie limitowej „Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyprote-
ron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron”. Preparaty te dostęp-
ne są przy poziomie odpłatności 30%, we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach 
na dzień wydania decyzji.

W załączeniu przekazuję zestawienie dotyczące danych w zakresie refundacji 
ww. leków. Zostało ono przygotowane w oparciu o dane przesyłane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Cezary Rzemek
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnioskuję o wniesienie zmian 

w przepisach dotyczących publikowania wyników kontroli kuratorów oświa-
ty oraz możliwości odwołania od oceny w sądach administracyjnych przez 
placówki oświatowe.

Kontrole przeprowadzane przez kuratorium oświaty są standardową 
procedurą działania tych placówek. Wyniki przeprowadzonej kontroli są 
publikowane na stronach internetowych kuratoriów. Problem niskiej oceny 
nie uderza w znacznym stopniu w placówki publiczne, w przypadku któ-
rych obowiązuje zasada rejonizacji, ale jest dotkliwy dla placówek prywat-
nych. Wyniki publikowane są zaraz po przeprowadzonej kontroli i często 
widnieją na stronach internetowych bardzo długo, nawet po wprowadze-
niu zmian w placówkach prywatnych. Wpływa to bardzo negatywnie na 
egzystencję tych placówek i dalsze funkcjonowanie. Niska ocena nie sprzy-
ja rekrutacji uczniów.

Placówki oświatowe nie mają możliwości kwestionowania raportów 
kuratoriów przed sądami administracyjnymi. Krzywdzący wynik kontroli 
w znacznym stopniu utrudnia prowadzenie działalności szkół prywatnych 
czy przedszkoli. Oceniane placówki mają w tej chwili możliwość odwoły-
wania się tylko i wyłącznie do kuratoriów, które przeprowadzały kontrolę. 
Tymczasem każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien 
posiadać możliwość odwołania się od niekorzystnej kontroli również za po-
średnictwem sądu, który może na przykład wydać wyrok dotyczący prze-
prowadzenia ponownej kontroli placówki.

W związku z takim stanem rzeczy podjęcie działań w powyższym zakre-
sie jest konieczne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź

Warszawa, 1 grudnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Senatora Pana Roberta Dowhana, złożone w dniu 

23 października 2014 r. na 63. posiedzeniu Senatu, w sprawie zmian w przepisach 
dotyczących publikowania wyników kontroli kuratorów oświaty oraz możliwości od-
wołania od oceny w sądach administracyjnych przez placówki oświatowe (przesłane 
przez Marszałka Senatu pismem z 28 października 2014 r. BPS/043-63-2717/14), 
przedstawiam następujące stanowisko.

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami jest zada-
niem kuratora oświaty, który w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje 
w zakresie oświaty na obszarze województwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 
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7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, kurator oświaty sprawuje 
nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz 
placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami dosko-
nalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, które znajdują się na obszarze danego 
województwa.

Nadzór pedagogiczny jest prowadzony w formie:
1) kontroli – oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalno-

ści dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statuto-
wej szkół i placówek;

2) ewaluacji – zbierania i analizy informacji w zakresie wymagań wobec szkół/pla-
cówek sformułowanych w przepisach prawa oraz ustalania poziomu ich speł-
niania.

Dyrektor szkoły lub placówki może w określonym terminie zgłosić do organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia dotyczące 
raportu z przeprowadzonej ewaluacji lub do ustaleń zawartych w protokole kontroli. 
Stanowisko wobec zastrzeżeń zajmuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad 
szkołą/placówką i jedynie ten organ – w przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszo-
nych zastrzeżeń – jest uprawniony do dokonywania zmian w raporcie/zamieszczania 
odpowiednich adnotacji w protokole kontroli.

Przeprowadzane w ramach nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji i kontro-
li ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
szkół, placówek i nauczycieli oraz analiza i ocena efektów działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, nie 
mają cech postępowania administracyjnego i stanowią element odrębnego postępo-
wania uregulowanego w przepisach szczególnych.

Zadaniem organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ustalenie poziomu 
spełniania przez szkoły i placówki określonych dla nich w przepisach prawa wy-
magań (w procesie ewaluacji) oraz sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa 
(w procesie kontroli). Czynności dokonywane w ramach nadzoru pedagogicznego 
służą ustaleniu stanu faktycznego w kwestiach objętych jego zakresem. Czynności 
te, łącznie z ich wynikiem w postaci raportu z ewaluacji lub protokołu kontroli, nie 
kształtują uprawnień lub obowiązków podmiotu nadzorowanego, a do ich przepro-
wadzania nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjne-
go. Wynik ewaluacji czy kontroli nie zawiera elementów, które nadawałyby nadzo-
rowanemu podmiotowi bezpośrednie i konkretne uprawnienia lub nakładałyby na 
niego bezpośrednie i konkretne obowiązki. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 
ustalając wyniki ewaluacji i kontroli stwierdza jedynie istnienie konkretnego stanu 
faktycznego. Pomiędzy organem, który sprawuje nadzór a szkołą/placówką nie na-
wiązuje się żaden stosunek prawny.

W wyniku czynności nadzoru pedagogicznego, na podstawie art. 34 ust. 1 usta-
wy o systemie oświaty, może wprawdzie zostać wydana decyzja administracyjna po-
lecająca usunięcie uchybień, jednak stanowi to przedmiot odrębnego postępowania 
administracyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

Odnosząc się do propozycji poddania wyników nadzoru pedagogicznego kontroli 
sądów administracyjnych należy zauważyć, że w orzecznictwie sądów administracyj-
nych przyjmuje się, że czynność kontroli, potwierdzona protokołem lub wynikiem kon-
troli, mogłaby podlegać kognicji sądu administracyjnego tylko wówczas, gdyby z ich 
treści wynikało nałożenie na podmiot kontrolowany określonych obowiązków. Akty 
lub czynności z zakresu administracji publicznej, mieszczące się w dyspozycji przepi-
su art. 3 §2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są-
dami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), mogą być przedmio-
tem skargi do sądu administracyjnego tylko wówczas, gdy kształtują nowe stosunki 
prawne podmiotu zewnętrznego wobec administracji publicznej i nie są pozbawione 
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władczych elementów (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 paździer-
nika 2010 r., sygn. akt II GSK 1133/10). Analogiczne stanowisko jest w orzecznictwie 
sądów administracyjnych konsekwentnie prezentowane w odniesieniu do kontroli 
wykonywanej przez organy kontroli skarbowej – np. w uchwale składu siedmiu sę-
dziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2000 r., sygn. akt FPS 
13/2000 (ONSA 2001/2 poz. 58) wyrażono pogląd, że wynik kontroli skarbowej, który 
wskazuje wyłącznie określone uchybienia oraz dokonuje ustaleń faktycznych, a tym 
samym nie dotyczy przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia bądź obowiąz-
ków wynikających z przepisów prawa, nie podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, nie można go bowiem zakwalifikować jako aktu albo czynności 
z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368, 
z późn. zm.). Pogląd ten został zaaprobowany również w późniejszym orzecznictwie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego na gruncie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (np. wyrok z dnia 17 stycznia 
2006 r., II GSK 202/05, wyrok z dnia 1 lutego 2005 r., FSK 1714/04, wyrok z dnia 
17 stycznia 2006 r. II GSK 202/05, postanowienie z dnia 23 września 2010 r., II FSK 
1482/10, postanowienie z dnia 19 sierpnia 2011 r., II FSK 1608/11). Wskazane po-
wyżej orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczyło wprawdzie kontroli sprawo-
wanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, jednak 
wyrażone w nim poglądy można uznać za przydatne również przy analizowaniu cha-
rakteru prawnego form nadzoru pedagogicznego sprawowanego na podstawie usta-
wy o systemie oświaty. Wyniki tych form nadzoru bowiem również ograniczają się 
do ustaleń faktycznych i wytknięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Brak w nich 
natomiast elementów, które nadawałyby nadzorowanemu podmiotowi bezpośrednie 
i konkretne uprawnienia lub nakładałyby na niego bezpośrednie i konkretne obo-
wiązki. Z powyższych względów, wyniki nadzoru pedagogicznego również nie powinny 
podlegać kognicji sądu administracyjnego.

Na zakończenie, w związku z użytym przez Pana Senatora stwierdzeniem, że każdy 
podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien mieć możliwość odwołania się 
od wyniku kontroli do sądu, chciałabym wyjaśnić, że zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty prowadzenie szkoły lub placówki, zespo-
łu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, 
o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działal-
nością gospodarczą.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Joanna Berdzik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Roberta Mamątowa, 
Waldemara Kraski oraz Macieja Klimy

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Do biura senatorskiego zwrócili się dostawcy realizujący program „Owo-
ce i warzywa w szkole”. W swoim wystąpieniu zwracają uwagę na trudności 
z realizacją programu spowodowane narzuconym przez ministerstwo obo-
wiązkiem dostarczania do szkół w porcji owoców i warzyw 100 g borówki 
amerykańskiej. Ministerstwo za 100 g tego owocu zwraca dostawcy 1,60 zł, 
co absolutnie nie odzwierciedla ceny rynkowej, która aktualnie osiąga 60 zł 
za kilogram. Z tego powodu dostawcy ponoszą wymierne straty.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o informację, czy rozważa-
ne jest zastąpienie w programie „Owoce i warzywa w szkole” obowiązko-
wej porcji borówki amerykańskiej owocami: jabłkami, gruszkami, śliwkami 
et cetera, których w związku z embargiem rosyjskim jest nadmiar.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Robert Mamątow 
Waldemar Kraska 
Maciej Klima

Odpowiedź

Warszawa, 2014.11.24

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie znak BPS/043-63-2718/14 z dnia 28 paź-

dziernika 2014 r. oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego 
wspólnie z innymi senatorami podczas 63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 paź-
dziernika br., dotyczące sposobu wdrożenia w Polsce programu „Owoce i warzywa 
w szkole” w bieżącym roku szkolnym, który przewiduje udostępnianie dzieciom porcji 
obejmujących m.in. borówkę amerykańską, niniejszym przekazuję Panu Marszałkowi 
wyjaśnienia dotyczące kwestii przedstawionej w przedmiotowym oświadczeniu.

Odnosząc się do kwestii znacznej rozbieżności pomiędzy ceną detaliczną opako-
wania zawierającego 100 g borówki amerykańskiej (zgodnie z przepisami krajowymi 
regulującymi zasady realizacji programu w bieżącym roku szkolnym – co najmniej 
dwie porcje udostępniane w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego powin-
no obejmować poza komponentem warzywnym opakowanie jednostkowe zawierają-
ce 100 g borówki amerykańskiej) oraz stawką pomocy za jedną porcję wynoszącą 
1,60 zł, należy zwrócić uwagę na brzmienie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań 
realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. poz. 1158).
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Zgodnie z §11 ust. 1 ww. rozporządzenia pomoc przyznaje się i wypłaca w wy-
sokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki pomocy na jedną porcję owoców 
i warzyw wynoszącej 1,60 zł oraz liczby porcji owoców i warzyw dostarczonych dzie-
ciom (...). Tym samym pomoc w wysokości 1,60 zł przyznawana jest w odniesieniu 
do każdej porcji owoców i warzyw, bez względu na to, z jakich produktów jest ona 
skomponowana. Stawka o takiej wysokości została ustalona w oparciu o założenie, że 
w ramach minimum 40 porcji udostępnionych w przeliczeniu na jedno dziecko w obu 
semestrach roku szkolnego 2014/2015, poszczególne produkty objęte katalogiem, zo-
staną dostarczone w konkretnej liczbie porcji. Spośród wszystkich 40 porcji (w przy-
padku gdy w programie będzie uczestniczyła mniejsza liczba uczniów niż przewidzia-
na grupa docelowa tj. ok. 1,4 mln dzieci, liczba porcji, objętych pomocą może być 
nawet większa) tylko dwie powinny zawierać borówkę amerykańską. Produktami, któ-
re zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia powinny najczęściej być dystrybuowane 
i udostępniane dzieciom, są jabłka (owoce te powinny znaleźć się w 20 z 40 porcji) oraz 
marchew (w 16 z 40 porcji). Z analizy średnich cen detalicznych notowanych w latach 
2009–2013 dla produktów, które mogą być udostępniane w ramach programu, wy-
nika, że jabłka i marchew to najtańsze z produktów objętych katalogiem. Wobec po-
wyższego porównanie kosztów związanych z nabyciem oraz dystrybucją najdroższego 
produktu, jaki powinien znaleźć się w składzie 2 spośród 40 porcji, ze stawką pomocy, 
która powinna odzwierciedlać średnią kosztów związanych z nabyciem i dystrybucją 
wszystkich 40 porcji, jest nieuzasadnione.

Niezależnie od powyższego, jak już wyjaśniałem w odpowiedzi na oświadcze-
nie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego złożone wspólnie z innymi senatorami 
podczas 61 posiedzenia Senatu RP w dniu 25 września br. (pismo znak RR.pro-ak- 
-070-3999/2014), przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
29 sierpnia 2014 r. przewidują sytuację, w której zatwierdzeni dostawcy nie byliby 
w stanie zaopatrzyć się w odpowiednią ilość borówki amerykańskiej. Podmioty takie 
po zawarciu ze szkołą podstawową umowy nieodpłatnego dostarczania owoców i wa-
rzyw, w której nie zostanie przewidziana borówka amerykańska, mogą dostarczać do 
niej porcje nieobejmujące tego produktu. W takiej sytuacji, ma zastosowanie prze-
pis §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 
2014 r., zgodnie z którym w przypadku nieudostępnienia określonych produktów co 
najmniej w ilości przewidzianej w sposobie udostępniania owoców i warzyw, stosuje 
się odpowiednią redukcję wysokości pomocy. Przepis ten nie ma na celu wprowa-
dzenia sankcji, a jedynie dostosowanie wysokości przyznawanej pomocy do cen fak-
tycznie dostarczonego asortymentu. Należy bowiem podkreślić, że stawka pomocy za 
porcję przewidziana w §11 ust. 1 ww. rozporządzenia w wysokości 1,60 zł została skal-
kulowana w oparciu o założenie, że co najmniej dwie porcje udostępnione w danym 
roku szkolnym jednemu dziecku, będą obejmowały borówkę amerykańską. Trudno 
oczekiwać, aby dostawcy, którzy ponieśli wysokie koszty w związku z dostarczeniem 
do szkół borówki amerykańskiej oraz ci, którzy nie przewidzieli tego produktu w swo-
ich dostawach, otrzymywali pomoc w takiej samej wysokości.

Odnosząc się do kwestii możliwości zastąpienia borówek amerykańskich innymi 
owocami krajowymi, uprzejmie informuję, że w sytuacji, w której zatwierdzony do-
stawca zgodnie z zawartą z daną szkołą podstawową umową, nie dostarczy borówki 
amerykańskiej, w ramach żadnej z 22 porcji, które powinny zostać udostępnione jed-
nemu dziecku w I semestrze bieżącego roku szkolnego, za dostarczone porcje, w któ-
rych borówki zostały „zastąpione” innymi produktami z grupy „owoce lub przetwory 
owocowe” (jabłko, gruszka, truskawki, sok owocowy) nadal przysługuje mu pomoc, 
z zastrzeżeniem, że na etapie rozliczenia pomocy udzielanej w odniesieniu do wszyst-
kich porcji udostępnionych w tym semestrze uwzględniona zostanie redukcja pomo-
cy wynikająca z §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
29 sierpnia 2014 r.

Wobec powyższego, należy zakładać, że dystrybutorzy, o których mowa, kierując 
się rachunkiem ekonomicznym będą dokonywali zakupu tych owoców, których ceny 
w relacji do poziomu udzielanej pomocy będą zapewniały najkorzystniejszy poziom 
zwrotu. Zważywszy, że koszty jednostkowe zakupu jabłek (tj. owoców najczęściej udo-
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stępnianych w ramach programu) są najniższe w porównaniu do innych owoców ob-
jętych katalogiem, borówka amerykańska najprawdopodobniej będzie zastępowana 
właśnie tymi owocami. Należy ponadto podkreślić, że wskutek wprowadzenia przez 
Federację Rosyjską zakazu przywozu owoców i warzyw z Unii Europejskiej, ceny pro-
duktów najczęściej dostarczanych dzieciom w ramach programu tj. marchwi oraz 
jabłek w handlu hurtowym w ostatnim czasie znacznie spadły. Ceny marchwi no-
towane na rynkach hurtowych w bieżącym tygodniu osiągnęły poziom 0,55 zł za kg 
wobec 0,66 zł za kg w odpowiednim okresie roku 2013 r. (spadek rdr o ponad 17%). 
W przypadku jabłek spadek cen był nawet głębszy – notowana w bieżącym tygodniu 
średnia cena hurtowa tych owoców wynosi 0,72 zł/kg wobec 1,20 zł/kg w tym samym 
tygodniu roku poprzedniego (spadek rdr o niemal 40%). Powyższe tendencje cenowe 
powinny korzystnie przełożyć się na wyniki finansowe uzyskiwane przez podmioty 
biorące udział w programie jako zatwierdzeni dostawcy.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Marii Koc, Marka Martynowskiego, 
Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa, Waldemara Kraski, 

Macieja Klimy, Janiny Sagatowskiej, 
Doroty Czudowskiej, Kazimierza Jaworskiego, 

Wiesława Dobkowskiego, Mieczysława Gila 
oraz Grzegorza Biereckiego

skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA Juliusza Brauna

Szanowny Panie Prezesie!
Do opinii publicznej dotarła informacja o zamiarze przeprowadzenia 

przez Telewizję Polską kampanii promującej homozwiązki. W związku z tym 
zwracamy się o wyjaśnienie, jak promowanie tego rodzaju związków, któ-
re nie znajdują oparcia w konstytucji, ma się do misji telewizji publicznej. 
Związki jednopłciowe naruszają chrześcijański system wartości, a w usta-
wie o radiofonii i telewizji zapisano, że wartości te winny być szanowane 
i respektowane.

Zwracamy się również z apelem o wycofanie się Telewizji Polskiej SA 
z uczestnictwa w kampanii, której celem jest nadanie przywilejów osobom 
homoseksualnym. Prawo polskie nie dyskryminuje osób o tej orientacji, oso-
by takie mają te same prawa i obowiązki jak wszyscy obywatele.

Jan Maria Jackowski  Maciej Klima 
Krzysztof Słoń   Janina Sagatowska 
Maria Koc   Dorota Czudowska 
Marek Martynowski  Kazimierz Jaworski 
Bogdan Pęk   Wiesław Dobkowski 
Robert Mamątow  Mieczysław Gil 
Waldemar Kraska  Grzegorz Bierecki

Odpowiedź

Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z 28 października br., o sygnaturze BPS/043-63-2719/14, 

w sprawie oświadczenia złożonego przez senatorów podczas 63. posiedzenia Sena-
tu RP dotyczącego kampanii społecznej Stowarzyszenia Kampanii Przeciw Homofobii 
pt. „Najbliżsi obcy”, uprzejmie informuję, że organizacje pozarządowe mają prawo na 
mocy Ustawy z dn. 29 grudnia 1992 r. o Radiofonii i Telewizji (art. 23a ust. 1 i 3), do 
bezpłatnego emitowania kampanii społecznych w Telewizji Polskiej. TVP jest prawnie 
zobowiązana do emisji spotów w ramach tych kampanii.

Zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji, programy i inne usługi publicz-
nej telewizji powinny, m.in. rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk 
w kraju i za granicą; sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz 
formowaniu się opinii publicznej, a także umożliwiać obywatelom i ich organizacjom 
uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów 
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i stanowisk. Ww. spot w pełni odpowiada tym ustawowym kryteriom. Upowszechniane 
w mediach informacje o jego treści zawierają często informacje niezgodne z prawdą. 
W rzeczywistości spot przedstawia sytuację, z którą możemy mieć do czynienia w real-
nym życiu i postuluje zmianę dotyczących tej sytuacji postaw społecznych i regulacji 
prawnych. Temat ten jest obecny w wielu dyskusjach toczących się zarówno w Polsce 
jak w wielu innych krajach. W treści spotu nie ma treści nacechowanych agresją bądź 
dyskredytujących inne opinie.

Artykuł 18 ustawy o radiofonii i telewizji, dotyczący w równym stopniu wszyst-
kich nadawców („audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne 
odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości”), jak i dotyczące wyłącznie 
mediów publicznych przepisy zawarte w art. 21 stwierdzające, iż programy powin-
ny „respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersal-
ne zasady etyki” należy odczytywać w kontekście całości norm ustawowych. Dla ich 
szczegółowej interpretacji ważne są zwłaszcza: wykładnia przepisów ustawy o radio-
fonii i telewizji zawarta w uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dn. 2 marca 1994 r., 
a także orzeczenie TK z 7 czerwca 1994 uznające konstytucyjność przepisów ustawy 
dotyczących wspomnianych wyżej kwestii.

Telewizja Polska, kierując do emisji wspomniany spot Kampanii Przeciw Homo-
fobii działa w pełni zgodnie z prawem. Co więcej, podkreślić należy, że nie zajmuje 
stanowiska w sprawie słuszności zawartych w spotach postulatów, a jedynie realizuje 
ustawowy obowiązek prezentowania zróżnicowanych opinii i stanowisk.

Z poważaniem 
 
Juliusz Braun
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Zasady ogólne postępowania podatkowego wyrażone w ordynacji po-
datkowej określają, że postępowanie to powinno być prowadzone w sposób 
wzbudzający zaufanie do organów podatkowych. Wskazać wypada jednak 
pewien brak analogii. Wciąż bowiem nie ma unormowań wskazujących, że 
również sam organ podatkowy powinien darzyć pewnym zaufaniem podmio-
ty prowadzące działalność gospodarczą. Wniosek taki płynie między innymi 
z opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki dokumentu „Nowa ordyna-
cja podatkowa – projekt rekomendacji”.

W praktyce często zdarza się, że forma prowadzonego postępowania 
de facto ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, a tak-
że nie jest w stanie zagwarantować podatnikom pożądanego poczucia bez-
pieczeństwa. To z kolei przekłada się na ucieczkę do szarej strefy. Należy 
przypuszczać, iż wyartykułowanie zasady zaufania organów podatkowych 
do podatników, a zarazem uproszczenie procedury podatkowej będzie 
sprzyjało rozwojowi zwłaszcza małych przedsiębiorców, dla których kon-
takt z aparatem podatkowym bywa obecnie poważną barierą w prowadze-
niu działalności.

W związku z powyższym uprzejmie proszę, aby w pracach nad noweli-
zacją ordynacji podatkowej uwzględnić wspomniane na wstępie rekomenda-
cje opracowane przez resort gospodarki.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 12 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

W związku z oświadczeniem senatora Ryszarda Knosali złożonym podczas 63. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 23 października 2014 r., przesłanym przy piśmie Mar-
szałka Senatu RP z dnia 28 października 2014 r. BPS/043-63-2720/14 w sprawie 
propozycji uwzględnienia dokumentu Ministerstwa Gospodarki „Nowa ordynacja po-
datkowa – projekt rekomendacji” w zakresie zasady zaufania w toku prac nad noweli-
zacją Ordynacji podatkowej, uprzejmie wyjaśniam.

Pragnę uprzejmie poinformować, że na podstawie rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu 
działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz. U. poz. 1471) 
zostanie powołana przy Ministrze Finansów Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa 
Podatkowego, która zajmie się opracowaniem nowej Ordynacji podatkowej. Inicja-
tywę utworzenia takiej Komisji wysunął Minister Finansów. Komisja ma opracować 
kierunkowe założenia kompleksowej regulacji ustawowej dotyczącej ogólnego prawa 
podatkowego, a następnie przygotować nowy projekt ustawy, który docelowo zastąpi 
obecną ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 749, z późn. zm.).
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Uprzejmie informuję, że nie ma przeszkód, aby w ramach prac Komisji Kodyfi-
kacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego były rozpatrywane propozycje Ministerstwa 
Gospodarki dotyczące zmodyfikowania zasad ogólnych postępowania podatkowego, 
w tym zasady zaufania, określonej aktualnie w art. 121 §1 Ordynacji podatkowej.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka prze-

widuje, że jednym z warunków koniecznych do uzyskania tego dokumentu 
jest wykazanie związku z polskością przez przynajmniej podstawową zna-
jomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji 
i zwyczajów. Oceny znajomości języka polskiego przez osobę ubiegającą się 
o przyznanie Karty Polaka dokonuje konsul podczas rozmowy z wniosko-
dawcą. W szczególnych przypadkach oceny takiej może dokonać także upo-
ważniony pracownik organizacji pozarządowej wskazanej w rozporządze-
niu prezesa Rady Ministrów. Zauważyć przy tym wypada, że obowiązujące 
przepisy nie określają kryteriów dokonania wspomnianej oceny, co z kolei 
rodzi ryzyko zbytniej uznaniowości. Według mnie sytuacja taka nie powinna 
mieć miejsca, w szczególności z uwagi na fakt, że pozytywna weryfikacja 
znajomości języka polskiego jest warunkiem wydania decyzji administracyj-
nej o przyznaniu Karty Polaka.

Przyjęcie choćby ramowych wytycznych w tym zakresie z jednej stro-
ny pozwoliłoby na utrzymanie jednolitych standardów dokonywania oceny, 
a z drugiej strony ułatwiłoby wnioskodawcom właściwe przygotowanie się 
do sprawdzianu.

Proszę zatem o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych w celu dopre-
cyzowania kryteriów weryfikacji podstawowej znajomości języka polskiego.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 17 listopada 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 28 października 2014 r. dotyczące 

oświadczenia złożonego przez senatora Ryszarda Knosalę podczas 63. posiedzenia Se-
natu RP w dniu 23 października 2014 roku na temat Ustawy o Karcie Polaka (UKP), 
a w szczególności warunków przyznania wnioskodawcom Karty Polaka określonych 
w art. 2 ust. 1 ustawy:

„wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość ję-
zyka polskiego, który uważa za swój język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie 
polskich tradycji i zwyczajów”, uprzejmie informuję, co następuje.

MSZ od początku realizując ww. ustawę odpowiednio reaguje na zmiany mające 
znaczenie dla tego procesu. W dniu 27 lutego 2014 roku MSZ dokonało zmiany swego 
regulaminu organizacyjnego. Realizacja Ustawy o Karcie Polaka, pozostająca dotąd 
w kompetencji Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą przenie-
siona została do Departamentu Konsularnego (DK). Do obsługi spraw z zakresu KP 
w znowelizowanym regulaminie DK wydzielone zostało samodzielne stanowisko.
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Zdaniem DK, takie rozwiązanie sprzyjać będzie ujednoliceniu praktyk stosowa-
nych przez konsulów w realizacji UKP, m.in. dlatego, że wszyscy konsulowie wcho-
dzą w skład służby konsularnej, podległej jednemu departamentowi: Departamentowi 
Konsularnemu MSZ.

Karta Polaka, m.in. w wyniku współpracy MSZ z innymi resortami, uzyskała nową 
wartość dzięki znowelizowanej Ustawie o cudzoziemcach, która weszła w życie w dniu 
1 maja 2014 roku. Zgodnie z jej zapisami, KP stała się podstawą do uzyskania karty 
stałego pobytu, ułatwiając tym samym drogę do uzyskania polskiego obywatelstwa 
tym z jej posiadaczy, którzy zdecydują się na podjęcie takiej decyzji.

Podjęte przez DK działania zmierzają do opracowania jak najkrótszej procedury 
procesu przyjęcia i rozpatrzenia w zgodzie z duchem i literą prawa wniosku o KP. 
W tym celu opracowane zostały przez DK nowe materiały szkoleniowe, które konsul-
towane były z konsulami akredytowanymi w państwach wymienionych w UKP (odbyły 
się już szkolenia z konsulami z Białorusi, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej oraz państw 
bałtyckich).

Ww. materiały szkoleniowe nie stanowią źródła prawa, lecz przewodnik, wskazu-
jący konsulom możliwie najlepsze rozwiązania związane z podejmowaniem przez nich 
decyzji w sprawach Karty Polaka.

Dotyczy to również kwestii związanych z prowadzeniem rozmów pozwalających 
ocenić poziom znajomości języka polskiego oraz zwyczajów, tradycji i polskiej kultury. 
Oceny znajomości języka polskiego dokonuje konsul podczas rozmowy z wnioskodaw-
cą (art. 13 ust. 7 UKP). W latach ubiegłych konsulowie otrzymali listę pytań odnoszą-
cych się do ww. zakresu prowadzonych czynności. Nie zdała ona jednak egzaminu. 
Po pewnym czasie okazało się, iż po internetowej wymianie doświadczeń wnioskodaw-
ców, stały się one powszechnie dostępne.

W ww. materiałach szkoleniowych zaleca się: „odstąpienie od listy pytań. Ponadto, 
stosowanie niektórych z nich nie odpowiada duchowi ustawy o KP. Konsul po przeana-
lizowaniu danych osoby ubiegającej się o KP powinien dostosować poziom zadawanych 
pytań do jej cech indywidualnych: wykształcenia, wieku, środowiska pochodzenia itp. 
Wskazana jest kreatywność i niepowtarzanie zadanych pytań.

Decyzje podejmowane przez konsula oraz stosowane przez niego procedury powin-
ny wynikać tylko i wyłącznie z przepisów prawa, a nie z doraźnie występujących oko-
liczności (np. presji wnioskodawców, miejscowych organizacji polskich/polonijnych, 
działań władz miejscowych, sugestii mediów, etc.)”.

Pragnę wyrazić swą wdzięczność Panu senatorowi Ryszardowi Knosali za zainte-
resowanie się tak ważną dla MSZ ustawą oraz troskę o jej realizację w zgodzie z jej 
duchem oraz literą prawa.

Omawiana ustawa stanowi pierwszy w historii RP akt prawny tej rangi skierowa-
ny do osób polskiego pochodzenia zamieszkałych na Wschodzie. Powstała w określo-
nych warunkach politycznych, od początku budząc dyskusje i kontrowersje, jednak 
została przyjęta niemal jednogłośnie (trzy głosy sprzeciwu), mimo niedoskonałości 
swej konstrukcji.

Podobnie jak w czasie tworzenia UKP, mając w pamięci losy Polaków na Wscho-
dzie, czuliśmy się w obowiązku i mieliśmy możliwość przyjęcia omawianej ustawy, 
dzisiaj dostrzegamy zmiany zachodzące na świecie i powinniśmy szukać właściwych 
rozwiązań tych procesów. W tym celu, prowadzone są rozmowy z przedstawicielami 
innych podmiotów administracji rządowej o podjęciu wspólnych inicjatyw na temat 
nowelizacji UKP, które miałyby okazać korzystny wpływ na rozwój naszego państwa. 
Niewykluczone, iż rozwiązania te wykraczałyby poza obszar działania UKP w obecnym 
kształcie.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie coraz częściej można usłyszeć opinie środowisk praw-

nych, wedle których wprowadzenie systemu dozoru elektronicznego do ka-
talogu kar ograniczenia wolności wraz z planowanym przez ministerstwo 
wniesieniem do kodeksu karnego możliwości stosowania pozbawienia wol-
ności z ograniczeniem wolności jest w stanie istotnie zmienić obecny kształt 
penitencjarystyki. Stosowanie kar pozbawienia wolności w zawieszeniu nie 
jest powszechnie akceptowane przez społeczeństwo i bardzo często trak-
towane jest jako wyraz bezsilności państwa wobec działań przestępczych. 
Wydaje się, że zastosowanie w to miejsce systemu dozoru elektronicznego, 
jako pozbawienia wolności z ograniczeniem wolności, pozwoli na wymierza-
nie kar realnie uciążliwych dla skazanych, spełniających niezwykle istotną 
funkcję prewencyjną, z jednoczesnym umożliwieniem sprawcy uczestnicze-
nia w procesie resocjalizacyjnym.

Proszę Pana Ministra o zintensyfikowanie działań mających na celu 
zmianę obecnego stanu rzeczy oraz dążenie do szybkiego wprowadzenia 
systemu dozoru elektronicznego do kodeksu karnego jako kary ograniczenia 
wolności stosowanej wraz z karą pozbawienia wolności.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 2 grudnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 października 2014 r., przesłanym przy piśmie 
z dnia 28 października 2014 r., dotyczącym kar pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem wykonania, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw (druk sejmowy nr 2393) wprowadza daleko idące modyfikacje w zakresie prze-
słanek stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. 
Projektodawcy wyszli bowiem z założenia, że wielokrotne stosowanie probacji wobec 
osób popełniających przestępstwa nie znajduje uzasadnienia z przyczyn szczegól-
noprewencyjnych, przez to, iż nie stymuluje skazanych do przestrzegania porządku 
prawnego, a także kryminalnopolitycznych, a zwłaszcza ze względu na negatywny od-
biór społeczny. Proponuje się zatem nadać nowe brzmienie art. 69 §1 k.k. i umożliwić 
sądowi warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności tylko wówczas, 
gdy jej wymiar nie przekracza roku, a sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie 
był skazany na karę pozbawienia wolności.
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Jednocześnie wzmiankowany projekt dokonuje zmiany modelu stosowania dozoru 
elektronicznego, który z formy wykonywania kary pozbawienia wolności ma się stać 
instrumentem wykorzystywanym przy orzekaniu kary ograniczenia wolności, środka 
karnego i środka zabezpieczającego. W ocenie projektodawców istota oddziaływania 
na sprawcę przy użyciu systemu dozoru elektronicznego sprowadza się do bieżącego 
monitorowania jego zachowania w okresie trwania danej sankcji, co odpowiada raczej 
konstrukcji środków o charakterze ograniczającym wolność, a nie związanych z jej 
pozbawieniem.

Wydaje się zatem, że proponowane w rządowym projekcie zmiany wychodzą na-
przeciw postulatom formułowanym w oświadczeniu złożonym przez Pana senatora.

Uprzejmie informuję, że przedmiotowy projekt aktualnie znajduje się w końcowej 
fazie prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, związanych 
z przyjęciem sprawozdania Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
dr hab. Monika Zbrojewska 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Konflikt na Ukrainie, aneksja Krymu, powstanie separatystycznych re-

publik donieckiej i ługańskiej stwarzają nowe wyzwania oraz zagrożenia dla 
inwestorów z Rzeczypospolitej Polskiej.

Konflikt zbrojny uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie wielu gałę-
ziom gospodarki ukraińskiej, wpływa na stan stosunków gospodarczych 
i na wymianę handlową między Polską a Ukrainą – poziom tej wymiany od 
kilkunastu miesięcy ma tendencję spadkową w zakresie zarówno eksportu, 
jak i importu.

Na Ukrainie zaangażowanych jest kilkanaście tysięcy podmiotów go-
spodarczych. Polskie inwestycje na Ukrainie natrafiają na wiele problemów, 
jeśli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie w zakresie realizacji produkcji 
przemysłowej, handlu, świadczenia usług handlowych, transportowych 
oraz transferu zysków. Obecnie wiele firm na Ukrainie dotkniętych jest zja-
wiskiem korupcji, także ze strony instytucji państwa ukraińskiego. Nasila 
się zjawisko nierealizowania płatności przez kontrahentów ukraińskich, 
nasilają się też problemy ze zwrotem należnego VAT. Jednocześnie utrzy-
mywane są restrykcje handlowe w stosunku do polskich produktów oraz 
dostawców. Polskie firmy poddawane są presji, w tym niesłusznemu nali-
czaniu podatków.

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedź na następujące 
pytania.

1, Na jaką sumę opiewają zaległości płatnicze ze strony ukraińskich firm 
i instytucji finansowych wobec firm z polskim kapitałem z lat 2010–2014?

2. Jakie było i jest zaangażowanie kapitału polskiego na Ukrainie w in-
stytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, przemysł przetwórczy, 
spożywczy, górnictwo, turystykę, transport oraz inne dziedziny w latach 
2010–2014?

3. Jakie straty poniosły polskie firmy – ewentualnie jakie są szacunki 
w tej kwestii – w związku z wojną oraz kryzysem na Ukrainie?

4. Jakie działania podejmują rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Finansów 
w celu zmniejszenia strat poniesionych przez polskie firmy na Ukrainie?

5. Czy istnieje jakiś plan pomocy polskim firmom na Ukrainie?
6. Ile firm ukraińskich, i z jaką kapitalizacją, notowanych jest na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie? Czy obrót tymi papierami wartoś-
ciowymi jest kontrolowany przez KNF i inne tego typu instytucje? Czy obrót 
tymi papierami wartościowymi nie naraża polskich inwestorów na ewentu-
alne straty? Niektóre notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych firmy 
ukraińskie zlokalizowane są na terenie republik separatystycznych, niekon-
trolowanych przez rząd Ukrainy.

7. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzielił Ukrainie pomocy finanso-
wej i innej – a jeśli tak, to ewentualnie na jaką sumę – w latach 2013–2014? 
Czy Ukraina ma zobowiązania finansowe względem rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz polskich instytucji finansowych? Czy ze strony rządu Ukrainy 
są zgłaszane propozycje wymiany handlowej, gospodarczej, podobne do 
zaproponowanych panu premierowi Januszowi Piechocińskiemu w sprawie 
eksportu polskiego węgla na Ukrainę, czyli za darmo?

8. I ostatnie pytanie. Zwracam się z prośbą o informację i opinię w spra-
wie sytuacji prawnej, finansowej, poboru podatków czy ubezpieczenia trans-
akcji w przypadku polskich podmiotów gospodarczych umiejscowionych na 
terenach niekontrolowanych przez rząd Ukrainy – dotyczy to Krymu oraz 
republik ługańskiej i donieckiej.

Maciej Klima
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Odpowiedź 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 1 grudnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma BPS/043-63-2723/14 z dnia 28 października 2014 r. 

w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Macieja Klimę podczas 63. posie-
dzeniu Senatu RP dnia 23 października 2014 r. pragnę poinformować, że warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie od wielu lat stanowiły poważne 
wyzwanie. Problemy polskich firm na Ukrainie nie rozpoczęły się w wyniku aneksji 
Krymu czy konfliktu na wschodzie kraju. Trudności związane z odzyskiwaniem podat-
ku VAT, współpracą z administracją podatkową i celną, możliwościami dochodzenia 
praw na drodze sądowej, trudnościami w egzekwowaniu płatności od kontrahentów 
ukraińskich itd. funkcjonowały już wcześniej. Obecna trudna sytuacja gospodarcza 
Ukrainy, w dużym stopniu związana z trwającym konfliktem zbrojnym we wschodnich 
regionach, dodatkowo negatywnie wpływa na sytuację podmiotów gospodarczych, 
w tym podmiotów zagranicznych. Należy podkreślić, że nie ma miejsca jakiekolwiek 
dyskryminowanie w tym zakresie polskich firm – problemy dotyczą wszystkich firm, 
niezależnie od kraju ich pochodzenia, w tym firm ukraińskich.

Zaległości płatnicze ze strony ukraińskich firm i poniesione straty

Rzetelne obliczenie zaległości płatniczych oraz strat, jakie poniosły polskie firmy 
w związku z kryzysem na Ukrainie jest w zasadzie niemożliwe. Na chwilę obecną po-
nad 8 tys. firm (w 2013 ponad 12 tys.) eksportuje swoje towary na rynek ukraiński, w 
większości są to firmy małe i średnie. Zaangażowanie polskiego biznesu zarówno na 
Krymie jak i terenach Donbasu poza kontrolą Ukrainy nie było wielkie. Z informacji 
przekazywanych przez przedstawicieli stowarzyszeń polskich przedsiębiorców wyni-
ka, że większym problemem niż wojna na wschodzie i utrata Krymu jest ogólna sy-
tuacja gospodarcza Ukrainy, a przede wszystkim niestabilność na rynku walutowym 
i w sektorze bankowym.

Natomiast można określić straty, jakie poniosła Polska w wymianie handlowej. 
W okresie styczeń–wrzesień 2014 r. obroty handlowe Polski z Ukrainą wyniosły 
4,9 mld USD (spadek o 15% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r.), w tym 
polski eksport wyniósł 3,1 mld USD (spadek o 25,3%), a import – 1,8 mld USD (wzrost 
o 11,7%). Za 9 miesięcy br. saldo wymiany handlowej z Ukrainą w porównaniu do 
analogicznego okresu ub.r. zmniejszyło się o 15% i wyniosło 1,3 mld USD.

Wśród znaczących pozycji towarowych można odnotować spadek w eksporcie pa-
liw (-19,5%), wyrobów z tworzyw sztucznych (-20,8%), przemysłu maszynowego (-23%) 
oraz wyrobów papierowych (-68,4%). Inny duży spadek nastąpił w eksporcie mięsa 
i jego produktów (-59%), jednak jest to mało znacząca pozycja w strukturze sprzedaży 
polskich towarów na Ukrainę (1,1% eksportu).

Niekorzystny dla Polski trend w wymianie handlowej od początku br. wynika 
przede wszystkim z załamania kursu ukraińskiej waluty, która od początku br. osła-
biła się o około 90%, co zwiększyło konkurencyjność ukraińskich produktów i miało 
negatywny wpływ na polski eksport (znaczne ograniczenie konsumpcji na Ukrainie).

Ponadto, pragnę poinformować, że Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Kijowie 
Ambasady RP (WPHI w Kijowie), podległy Ministerstwu Gospodarki, monitoruje na 
bieżąco sytuację polskich inwestorów, w tym trudności z otrzymaniem w terminach 
przewidzianych w prawie podatkowym Ukrainy zwrotu z budżetu państwa nadpłaco-
nego podatku VAT (z tytułu zrealizowanych operacji eksportowych i/lub z tytułu im-
portu maszyn i urządzeń wnoszonych jako aport do działających na Ukrainie spółek). 
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Jest to od wielu lat jednym z najczęściej sygnalizowanych utrudnień w działalności 
podmiotów gospodarczych na Ukrainie. Na chwilę obecną WPHI w Kijowie dysponuje 
wiedzą o 23 ukraińskich spółkach z kapitałem polskim, których dotyka problem nie-
terminowego zwrotu podatku VAT. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez za-
interesowanych polskich inwestorów na Ukrainie łączna kwota zadłużenia wobec tych 
inwestorów z tytułu nadpłaconego przez nich podatku VAT i nadpłaty na poczet przy-
szłych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego wyniosła wg stanu na 10 listopada 
2014 r. prawie 82,4 mln UAH, w tym nieco ponad 34 mln UAH to kwota podatku VAT 
potwierdzona kontrolami służb podatkowych i niezwrócona firmom w przewidzianym 
w prawie terminie. Należy podkreślić, że w okresie od 2009 r. do 10 listopada 2014 r. 
nastąpiło istotne obniżenie kwot podatku VAT przysługującego do zwrotu – z ponad 
270 mln UAH w maju 2009 r. (w tym ponad 132 mln UAH to była kwota podatku VAT 
potwierdzona i należna do zwrotu, ale niezwracana firmom z kapitałem polskim w ter-
minach przewidzianych w prawie) do ponad 60 mln UAH według stanu na początek 
2014 r. (w tym 31,5 mln UAH należnego do zwrotu podatku VAT).

Niepokój polskich inwestorów na tym rynku wywołuje również nowy system admi-
nistrowania podatkiem VAT.

Do Ministerstwa Gospodarki wpływają również informacje i prośby o wsparcie od 
pojedynczych polskich firm w związku z trudnościami wyegzekwowania należności od 
ukraińskich kontrahentów.

W przypadku sektora ubezpieczeniowego spadek przychodów z tytułu prowadzo-
nej działalności ubezpieczeniowej w związku z kryzysową sytuacją na Ukrainie od-
notowano w przypadku dwóch zakładów ubezpieczeń (z 4 funkcjonujących na rynku 
ukraińskim), których działalność ubezpieczeniowa została zawieszona. Należy jednak 
zaznaczyć, że były to nieduże zakłady ubezpieczeniowe, których łączna wartość, na 
dzień 30 września 2014 r., wyniosła 11,5 mln zł. W przypadku dwóch pozostałych za-
kładów ubezpieczeń działających na terenie Ukrainy zamknięte zostały biura i agen-
cje w obwodzie donieckim i ługańskim oraz zlokalizowane na Krymie. Jeśli chodzi 
o te dwa ostatnie zakłady, to można wskazać, że na dzień 30 września 2014 r. jeden 
z nich wykazał zysk w wysokości 3,6 mln zł, a drugi stratę finansową w wysokości 
1,8 mln zł. W przypadku dwóch pozostałych zakładów ubezpieczeń Urząd Komisji 
nadzoru Finansowego nie dysponuje aktualnymi danymi.

Zaangażowanie kapitału polskiego na Ukrainie

Według danych szacunkowych strony ukraińskiej na Ukrainie działa około 
1100–1200 firm z kapitałem polskim. Według danych Państwowej Służby Statysty-
ki Ukrainy zaangażowanie kapitałowe polskich firm na rynku ukraińskim na koniec 
2010 r. wynosiło 935,8 mln USD, 2011 r. – 875,5 mln USD, 2012 r. – 916,4 mln USD, 
2013 r. – 845,4 mln USD. Do 1 lipca 2014 r. polskie przedsiębiorstwa zainwestowały 
na terenie Ukrainy 826,7 mln USD. Od początku roku 2014 spadek wartości pol-
skich inwestycji wyniósł 18,7 mln USD. Po II kwartale 2014 r. Polska awansowała na 
12. miejsce na liście największych inwestorów zagranicznych na Ukrainie, z udziałem 
w łącznej kwocie zrealizowanych dotąd w tym kraju inwestycji wynoszącym 1,7%. 
Mimo to pozycja polskich inwestycji na Ukrainie pozostaje zauważalna, szczególnie 
biorąc pod uwagę, że znaczną część inwestycji zagranicznych na Ukrainie stanowią 
inwestycje kapitału ukraińskiego powracające z rajów podatkowych.

Struktura polskich inwestycji wg stanu na dzień 1 lipca 2014 r. kształtowała się 
następująco:

Rolnictwo – 4%,
Przemysł – 34,8%, w tym przetwórczy – 34,5%, w tym spożywczy – 6,3%, drzewno- 

-papierniczy – 5,1%, metalowy – 8,1%, maszynowy – 5,7%, meblarski – 5,3%
Budownictwo – 1,5%
Handel – 9,7%
Sektor finansowy, w tym ubezpieczeniowy – 43,5%
Pozostałe – 6,5%
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Na podstawie informacji uzyskanych z Narodowego Banku Polskiego i Urzędu 
Komisji Nadzoru Finansowego zaangażowanie polskich banków w ukraińskie spół-
ki zależne w ostatnim roku przedstawiało się następująco (instrumenty kapitałowe 
w mln PLN):

2013-09-30 2013-12-31 2014-03-31 2014-06-30 2014-09-30

522,6 586,4 305,3 305,3 257,4

co na koniec września 2014 r. stanowiło:
– 44,0% wartości instrumentów kapitałowych zagranicznych spółek zależnych 

posiadanych przez polskie banki;
– 0,017% sumy bilansowej polskiego sektora bankowego.
Z kolei ekspozycje polskich banków wobec podmiotów ukraińskich ogółem wyno-

siły (całkowite zaangażowanie w mln PLN):

2013-09-30 2013-12-31 2014-03-31 2014-06-30 2014-09-30

2 154,6 2 066,4 1 794,5 1 834,3 1 904,5

co na koniec września 2014 r. stanowiło:
– 2,9% wartości całkowitego zaangażowania polskich banków wobec zagranicz-

nych podmiotów;
– 0,124% sumy bilansowej polskiego sektora bankowego.

Według stanu na dzień 30 września 2014 r. łączna wartość zaangażowania zakła-
dów ubezpieczeń w podmioty sektora finansowego zlokalizowane na terenie Ukrainy 
wyniosła 27,2 mln zł. Było to zaangażowanie kapitałowe w 4 zakłady ubezpieczeń 
zlokalizowane na terenie Ukrainy (dwa zakłady ubezpieczeń na życie oraz dwa zakła-
dy ubezpieczeń majątkowych). Powyższe zakłady ubezpieczeń należą do podmiotów 
podporządkowanych.

W latach 2010–2014 wartość lokat zakładów ubezpieczeń w podmioty sektora 
finansowego (zakłady ubezpieczeń zlokalizowane na terenie Ukrainy) wynosiła na-
stępująco:

w 2010 r. 107,4 mln zł,
w 2011 r. 34,8 mln zł,
w 2012 r. 25,0 mln zł,
w 2013 r. 33,5 mln zł.

Działania podejmowane przez polski rząd i pomoc udzielana polskim firmom

Kwestie problemów polskich przedsiębiorstw na Ukrainie są stałym tematem 
praktycznie wszystkich spotkań wysokiego szczebla w ostatnich latach – od szcze-
bla wiceministrów, ministrów m.in. gospodarki i spraw zagranicznych do Prezydenta 
RP. Rząd RP usilnie zabiega o wznowienie działalności podstawowych mechanizmów 
współpracy dwustronnej, do których zalicza się Komisja Międzyrządowa ds. Współ-
pracy Gospodarczej, a która jest od lat podstawową platformą dwustronnego dialogu 
gospodarczego, służącego m.in. rozwiązywaniu problemów polskich firm działających 
na Ukrainie. Nowe władze Ukrainy przez kilka miesięcy nie skompletowały jednak 
składu swojej części Komisji, podobnie jak i innych, głównych platform współpracy 
dwustronnej: Międzyrządowej Rady ds. Współpracy Międzyregionalnej, czy Polsko- 
-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, tłumacząc to jako skutek trudnej sytuacji politycz-
nej na Ukrainie i skupienia władz w Kijowie na kwestiach bezpieczeństwa państwa. 
Stale podkreślamy w rozmowach z naszymi ukraińskimi partnerami, że konflikt na 
wschodzie ich kraju nie może być wytłumaczeniem braku aktywności władz w Kijowie 
w zakresie reform oraz rozwiązywaniu realnych problemów ekonomicznych, że Ukra-
ina musi wykazać postępy w tym obszarze, również w jej własnym interesie. Mamy 
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nadzieję, że po ostatnich wyborach i rychłym powołaniu nowego koalicyjnego rządu 
w Kijowie strona ukraińska szybko skompletuje skład swojej części Komisji i ta będzie 
mogła wznowić swoją pracę; pewien postęp odnotowano już w kwestii wznowienia 
prac Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów (strona ukraińska skompletowała już 
skład swej części).

Polskie firmy posiadają dobre rozeznanie odnośnie do warunków prowadzenia biz-
nesu na Ukrainie oraz ryzyk i zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji i samodziel-
nie podejmują decyzje w zakresie zaangażowania handlowego bądź inwestycyjnego 
na tym rynku. Państwo polskie oferuje polskim przedsiębiorcom instrumenty ułat- 
wiające i wspierające ich działalność na rynkach zagranicznych, w tym na Ukrainie, 
w szczególności udzielane są ubezpieczenia i gwarancje w ramach systemu gwaran-udzielane są ubezpieczenia i gwarancje w ramach systemu gwaran-
towanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych. System działa na mocy 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpiecze- 
niach eksportowych. Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej powierzono zgodnie 
z ustawą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE SA).

Celem systemu ubezpieczeń eksportowych jest ochrona należności eksportowych 
krajowych przedsiębiorców z tytułu eksportu polskich towarów i usług, jak i ban-
ków finansujących polski eksport (w tym BGK udzielającego finansowania w ramach 
rządowego programu „Finansowe Wspieranie Eksportu“ z dnia 28 lipca 2009 r.). 
W ramach systemu KUKE SA oferuje w szczególności: ubezpieczenia krótkotermi-
nowe od ryzyka nierynkowego (z terminem spłaty do 2 lat), ubezpieczenia średnio 
i długoterminowe (z terminem spłaty powyżej 2 lat) oraz gwarancje ubezpieczeniowe 
(w tym gwarancje związane z akredytywami). Wspieranie eksportu przez państwo pol-
skie w formie ubezpieczeń eksportowych jest zgodne z wymogami międzynarodowymi 
określonymi w przepisach UE i OECD.

Zaangażowanie KUKE SA z tytułu ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych 
przez Skarb Państwa udzielonych na rynek ukraiński według stanu na dzień 
18.11.2014 r. wynosiło 108,2 mln USD, w tym z tytułu ubezpieczeń:

– krótkoterminowych od ryzyka nierynkowego – 43,4 mln USD. Zaangażowanie 
dotyczyło głównie przemysłów: drzewnego, materiałów budowlanych, nawozów 
sztucznych, chemicznego, spożywczego oraz farmaceutycznego. Z tytułu nieure-
gulowania należności przez kontrahentów z Ukrainy Korporacja wypłaciła do-
tychczas odszkodowania na łączną kwotę 11,2 mln USD, w tym w 2014 r. kwotę 
1,6 mln USD. Należności przeterminowane wynoszą obecnie 4,6 mln USD,

– średnio i długoterminowych – 59,2 mln USD. Zaangażowanie dotyczyło do-
staw maszyn i urządzeń metalurgicznych, hutniczych, górniczych, energetycz-
nych oraz innych maszyn przemysłowych. Z tytułu nieuregulowania należno-
ści przez kontrahentów z Ukrainy Korporacja wypłaciła dotychczas odszkodo-
wania na łączną kwotę 21,2 mln USD (w 2014 r. brak wypłat odszkodowań), 
z czego odzyskano 1,2 mln USD. Należności przeterminowane wynoszą obecnie 
2,1 mln USD,

– inwestycji bezpośrednich za granicą – 1,2 mln USD (uruchomienie produkcji 
materiałów budowlanych i wykończeniowych na Ukrainie),

– gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności związanych z akredytywami – 
4,3 mln USD.

Zaangażowanie Korporacji na rynku ukraińskim w ostatnich miesiącach ulega 
spadkowi (zaangażowanie KUKE SA na dzień 1.08.2014 r. wynosiło 143,9 mln USD, 
a na dzień 1.10.2014 r. – 130,2 mln USD), co wynika m.in. z aktualnej sytuacji poli-
tycznej i gospodarczej na Ukrainie skutkującej spadkiem polskiego eksportu do 
ww. kraju oraz poczuciem zwiększonego zagrożenia związanego z prowadzeniem dzia-poczuciem zwiększonego zagrożenia związanego z prowadzeniem dzia-
łalności inwestycyjnej na tym rynku.

Od początku konfliku ukraińsko-rosyjskiego na bieżąco monitorowany jest prze-
bieg zdarzeń na wschodzie Europy. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych 
(KPUE), w skład którego wchodzą porzedstawiciele: Ministra Finansów, Ministra Go-
spodarki, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Na-
rodowego Banku Polskiego podejmuje uchwały, które z jednej strony mają umożliwić 
polskim eksporterom kontynuację ochrony ubezpieczeniowej w krajach ogarniętych 
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konfliktem, z drugej zaś, zabezpieczyć Korporację przed ryzykiem gwałtownego wzro-
stu ilości i wartości wypłacanych tam odszkodowań.

Polityka ubepieczeniowa KUKE SA wobec Ukrainy była omawiana na 8 spośród 
9 tegorocznych posiedzeń KPUE. W wyniku prowadzonego monitoringu Komitet po-
dejmował kolejne uchwały regulacyjne, utrzymując co do zasady możliwość ubezpie-
czenia przez KUKE SA eksportu na ww. rynku, przy zastosowaniu jednak zmieniają-
cych się w czasie rozwiązań ostrożnościowych.

W związku z konfliktem rosyjsko-ukraińskim Komitet na bieżąco podejmuje rów-
nież inne działania mające na celu ochronę interesów polskich eksporterów przed 
skutkami tego konfliktu. I tak, w wyniku embarga nałożonego przez Federację Rosyj-
ską na import wybranych atrykułów rolnych, KPUE w sierpniu br. wyraził zgodę na 
stosowanie 20% obniżki stawek ubezpieczeniowych przez KUKE SA w ramach ubez-
pieczeń krótkoterminowych i gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności zwią-
zanych z akredytywami, w przypadku sprzedaży przez polskich eksporterów towarów 
objętych ww. embargiem na inne niż rosyjski, wyselekcjonowane rynki zbytu. W za-
mierzeniu powyższe działanie powinno zachęcać polskich eksporterów do poszukiwa-
nia nowych kierunków handlu towarami objętymi rosyjskimi sankcjami.

W związku z negatywnymi tendencjami w eksporcie na rynek ukraiński i rosyjski, 
jakie wystąpiły w ostatnim okresie, niezbędne stało się podjęcie działań na rzecz stwo-
rzenia mechanizmów wsparcia polskich firm. Jednym z takich działań, które przy-
gotowało Ministerstwo Gospodarki jest program promocji, który będzie realizowany 
na wybranych rynkach, istotnych z punktu widzenia możliwości rozwoju polskiego 
eksportu.

Do wybranych rynków należą kraje azjatyckie: Azerbejdżan, Indie, Indonezja, 
Mongolia, Wietnam, Malezja, Turkmenistan oraz kraje bałkańskie: Chorwacja, Serbia, 
Bośnia i Hercegowina, Macedonia.

We wszystkich ww. krajach zostaną przeprowadzone działania promujące polega-
jące na:

∙ organizacji misji przyjazdowych do Polski dla potencjalnych kontrahentów oraz 
dziennikarzy z poszczególnych krajów,

∙ organizacji po jednej w danym kraju konferencji promocyjnej koncentrującej się 
na wspieranych przez Ministerstwo Gospodarki branżach połączonej z pokazem 
lub degustacją polskich specjalności eksportowych,

∙ organizacji kampanii promocyjnej „Made in Poland” poprzez artykuły sponso-
rowane w magazynach branżowych o zasiągu ogólnokrajowym wydawanych 
w tych krajach.

W ramach programu wspierane będą wybrane branże najbardziej dotknięte 
spadkiem eksportu. Jedną z nich jest branża polskich specjalności żywnościowych, 
która będzie promowana we wszystkich krajach objętych programem. Dodatkowo 
w poszczególnych krajach promowane będą wybrane branże, mające potencjał na 
danym rynku.

Program promocji jest realizowany przez sześć miesięcy od dnia podpisania umo-
wy z Wykonawcą, tj. od 25 listopada br. i potrwa do 25 maja 2015 r.

Program promocji o charakterze ogólnym „Aktywizacja eksportu na wybranych 
rynkach” będzie realizowany i finansowany w ramach projektu systemowego Minister-
stwa Gospodarki pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”, 
Poddziałanie 6.5.1 PO IG. Na wykonawcę programu promocji, w wyniku rozstrzygnię-
cia przetargu nieograniczonego, została wybrana Agencja M Promotion.

W celu wsparcia polskich firm, które zmniejszyły swoją aktywność na rynku ukra-
ińskim i rosyjskim Ministerstwo Gospodarki zleciło Wydziałom Promocji Handlu i In-
westycji Ambasad RP i Konsulatów za granicą dodatkowe zadania dotyczące intensy-
fikacji działań promocyjnych na rzecz pozyskania nowych rynków. 

Pragnę ponadto wyrazić nadzieję, że odczuwalne wsparcie ze strony rządu sta-
nowić będzie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochro-
ną miejsc pracy, przygotowywana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod 
kątem przedsiębiorców, którzy z przyczyn od nich niezależnych doznali ograniczeń 
w obrocie towarowym z zagranicą, w szczególności Ukrainą i Rosją.
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Pośrednią pomocą dla polskich firm działających na rynku ukraińskim, ale rów-
nież polskich eksporterów, jest udzielana Ukrainie pomoc techniczna w zakresie 
reformowania ukraińskiej gospodarki, w tym dotyczy ona przekazywania polskich 
doświadczeń m.in. reformy samorządu, deregulacji gospodarki, wspierania małych 
i średnich przedsiębiorstw czy tworzenia warunków dla przyciągania inwestycji, która 
realizowana jest m.in. przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 
z programu polskiej pomocy rozwojowej w dyspozycji Ministra Spraw Zagranicznych. 
Stworzenie na Ukrainie ustawodawstwa gwarantującego czytelne ramy funkcjonowa-
nia na rynku z pewnością stworzy dobre warunki do rozszerzenia współpracy gospo-
darczej między Polską i Ukrainą.

Ukraińskie firmy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Odnosząc się do kwestii ukraińskich firm notowanych na rynkach organizowa-
nych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA uprzejmie informuję, że 
na warszawskiej giełdzie notowane są akcje 13 spółek z siedzibą w krajach Unii Euro-
pejskiej, które prowadzą działalność podstawową na Ukrainie. Spośród tych 13 spó- 
łek, akcje 11 są przedmiotem obrotu na rynku giełdowym (regulowanym), zaś 2 na 
rynku NewConnect.

Łączna kapitalizacja tych emitentów na dzień 20 listopada br. wynosiła 
3 371,18 mln zł, z czego 3 334,22 mln zł przypada na spółki notowane na Głównym 
Rynku GPW.

Zestawienie tych spółek wraz z ich kapitalizacją na dzień 20 listopada br. przed-
stawia poniższa tabela (informacje te mają charakter publiczny):

Lp. Spółka Państwo 
siedziby

Kapitalizacja 
(w mln zł)

Rynek 
notowań

1 AGROLIGA GROUP PLC Cypr 15,96 NewConnect

2 AGROTON PUBLIC LIMITED Cypr 31,20 GPW

3 ASTARTA HOLDING Holandia 475,00 GPW

4 CEREAL PLANET PLC Cypr 21,00 NewConnect

5 COAL ENERGY Luxemburg 31,06 GPW

6 INDUSTRIAL MILK COMPANY Luxemburg 211,28 GPW

7 KDM SHIPPING PUBLIC LIMITED Cypr 63,21 GPW

8 KERNEL HOLDING Luxemburg 1 971,37 GPW

9 KSG AGRO Luxemburg 19,38 GPW

10 MILKILAND N.V. Holandia 59,38 GPW

11 OVOSTAR UNION Holandia 425,94 GPW

12 SADOVAYA GROUP Luxemburg 34,04 GPW

13 WESTA ISIC SA Luxemburg 12,36 GPW

Z uwagi na fakt, że wszystkie wymienione spółki prowadzące działalność pod-
stawową na terytorium Ukrainy mają siedziby w państwach członkowskich innych 
niż Rzeczpospolita Polska, nadzór wykonywania obowiązków informacyjnych przez 
te podmioty nie należy do kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Ponadto 
prospekty emisyjne tych spółek zostały zatwierdzone przez nadzór ich państwa ma-
cierzystego, czyli kraju, w którym dana spółka ma swoją statutową siedzibę. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, prospekt taki nie był przedmiotem postępowania i za-
twierdzenia przez KNF.
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Przeprowadzenie oferty publicznej lub dopuszczenie do obrotu na rynku regulowa-
nym w Polsce papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki mające siedzibę 
na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska kraju należącego do Unii Europejskiej, 
dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, następuje na pod-
stawie tzw. procedury paszportowania. Procedura ta została uregulowana przepisami 
prawa europejskiego, jak również zaimplementowana do polskiego porządku praw-
nego. Zgodnie z dyrektywą 2003/WE/71 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z pu-
bliczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca 
dyrektywę 2001/34/WE (dalej: Dyrektywa Prospektowa), w przypadku, gdy publiczna 
oferta lub dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ma miejsce w jednym (lub 
więcej) państwie członkowskim lub w państwie członkowskim innym niż macierzy-
ste państwo członkowskie, prospekt emisyjny zatwierdzony w macierzystym państwie 
członkowskim ważny jest do celów publicznej oferty lub dopuszczenia do obrotu w do-
wolnej liczbie przyjmujących państw członkowskich, pod warunkiem, że właściwy 
organ każdego przyjmującego państwa członkowskiego został powiadomiony. Zgodnie 
z Dyrektywą Prospektową macierzystym państwem członkowskim dla emitentów akcji 
jest państwo członkowskie UE, w którym emitent taki ma swoją siedzibę statutową. 
Ponadto z dyrektywy tej wynika, że właściwe organy przyjmujących państw członkow-
skich nie mogą prowadzić postępowań zatwierdzających ani administracyjnych odno-
szących się do takich prospektów emisyjnych. Wynikająca z Dyrektywy Prospektowej 
tzw. procedura paszportowania została zaimplementowana w art. 37 ust. 1–4 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1382 j.t., dalej: ustawa o ofercie).

Zgodnie z dyrektywą 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości in-
formacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na 
rynku regulowanym oraz zmieniającej Dyrektywę 2001/34/WE (dalej: Dyrektywa 
Transparency), macierzyste państwo członkowskie zapewnia, aby informacje regulo-
wane zostały ujawnione przez emitenta. Na gruncie prawa polskiego informacjami 
regulowanymi są przede wszystkim informacje poufne, bieżące i okresowe. Państwem 
macierzystym, zgodnie z tą dyrektywą, jest natomiast, dla emitentów akcji, państwo 
członkowskie UE, w którym emitent taki ma swoją siedzibę statutową. Ponadto art. 56 
ust. 6 ustawy o ofercie wskazuje, że w przypadku emitenta, którego akcje są dopusz-
czone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla 
którego Polska jest państwem przyjmującym, zakres obowiązków informacyjnych oraz 
terminy ich wykonywania określają przepisy państwa macierzystego. Państwem ma-
cierzystym, zgodnie z art. 55a ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, jest dla emitentów akcji 
państwo członkowskie UE, w którym emitent taki ma swoją siedzibę. Z powyższego 
wynika zatem, że spółki takie w zakresie obowiązków informacyjnych ciążących na 
emitencie papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 
w Polsce, podlegają prawu państwa siedziby, a weryfikacja prawidłowości ich wyko-
nywania jest dokonywana przez organ nadzoru tego państwa.

Chciałbym poinformować jednocześnie, iż Urząd KNF w oparciu o dane otrzymy-
wane codziennie bezpośrednio z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 
(w tym niepubliczne dane o stronach transakcji giełdowych) sprawuje bieżący nad-
zór nad obrotem akcjami wymienionych spółek. Nadzór ten prowadzony jest przede 
wszystkim pod kątem wykrywania nadużyć rynkowych, w szczególności manipulacji 
instrumentem finansowym, o której mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.) oraz 
wykorzystywania informacji poufnych, o których mowa w art. 154 tej ustawy. Zakres 
sprawowanego przez Urząd KNF nadzoru nad obrotem tymi instrumentami jest analo-
giczny jak w przypadku akcji spółek polskich oraz pozostałych spółek zagranicznych.

Należy wskazać, iż inwestowanie w akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulo-
wanym, jak również rynku NewConnect obarczone jest szeregiem ryzyk. Ich rodzaje są 
uzależnione od przedmiotu inwestycji, a w przypadku spółek zagranicznych inwestor 
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ponosi dodatkowe ryzyko związane z funkcjonowaniem reżimu prawnego państwa sie-
dziby emitenta, jak też wydarzeniami politycznymi w tym państwie.

Polskie banki, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne 
ani GPW nie posiadają należności od ukraińskich podmiotów publicznych. (Oczywi-
ście ukraińskie spółki zależne od polskich banków i polskich zakładów ubezpieczeń 
posiadają takie należności – np. dwa zakłady ubezpieczeń, dla których UKNF dyspo-
nuje danymi, posiadały lokaty w obligacje ukraińskiego skarbu państwa w łącznej 
wysokości 26,8 mln zł).

Pomoc finansowa dla Ukrainy i zobowiązania finansowe

Wsparcie finansowe dla Ukrainy jest częścią szerszego, międzynarodowego pakie-
tu pomocowego z wiodącą rolą Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz 
przy udziale Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę prognozowaną skalę potrzeb finansowych Ukrainy oraz ogra-
niczone możliwości udzielenia wsparcia finansowego przez Polskę w ramach pomocy 
bilateralnej, priorytetem Polski pozostają działania na rzecz uruchomienia środków 
pozostających w gestii instytucji międzynarodowych (MFW, EBOR, UE, EBI), których 
Polska jest członkiem. Polska występuje na forum tych instytucji jako promotor działań 
na rzecz modernizacji i wsparcia Ukrainy, w celu zapewnienia pomocy finansowej.

W przypadku wyrażenia zainteresowania strony ukraińskiej skorzystaniem z po-
mocy finansowej w ramach współpracy bilateralnej, strona polska gotowa jest rozwa-
żyć możliwość udzielenia Ukrainie takiego wsparcia (w zakresie swoich możliwości).

Ponadto, w celu zwiększenia efektywności absorpcji pomocy finansowej dla Ukra-
iny Polska gotowa jest do udzielenia wsparcia technicznego dla administracji ukraiń-
skiej, uwzględniającego zapotrzebowanie zgłaszane przez partnerów ukraińskich.

Według danych Narodowego Banku Polskiego należności polskich podmiotów od 
podmiotów finansowych i niefinansowych Ukrainy w mln PLN kształtowały się nastę-
pująco.

Rok Należności ogółem
od ukraińskich 

podmiotów 
finansowych

od ukraińskich 
podmiotów 

niefinansowych

2010 7 181 4 090 3 091

2011 6 969 3 337 3 631

2012 6 437 3 012 3 424

2013 5 195 2 000 3 195

2014 (II kw) 4 584 1 705 2 879

Należności polskich instytucji finansowych od podmiotów Ukrainy w mln PLN.

Rok Należności ogółem w tym: Należności 
polskich banków

w tym: Należności 
instytucji finansowych 

innych niż banki

2010 7 181 3 780 404

2011 6 969 3 049 318

2012 6 437 2 618 402

2013 5 195 1 627 401

2014 (II kw) 4 584 1 530 199
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Sytuacja firm na terenach niekontrolowanych przez rząd Ukrainy

Odnośnie do działalności polskich firm na Krymie i w republikach donieckiej i łu-
gańskiej pragnę poinformować, że inwestycje w tym regionie były nieznaczne. Więk-
szość polskich inwestycji skoncentrowana jest w okolicach Kijowa oraz w zachodniej 
Ukrainie. Praktycznie wszyscy inwestorzy, którzy ulokowali swoje inwestycje na Kry-
mie, w szczególności był to sektor finansowy i ubezpieczeniowy, zlikwidowały swoją 
działalność i zamknęły swoje oddziały.

Jeśli chodzi o trudności, które polskie firmy napotykają w tym regionie, to moż-
na je podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej należą te, które są wspólne dla całej 
Ukrainy, a są to przede wszystkim wciąż nierozwiązany problem korupcji, zwrotu VAT 
oraz trudności w nabyciu walut wymienialnych. Ogólny kryzys gospodarczy w kraju 
przekłada się ponadto na sytuację biznesową ukraińskich partnerów polskich spółek. 
W porównaniu jednak z sytuacją sprzed „Majdanu”, zauważalnie rzadziej dochodzi 
obecnie do niezapowiadanych, drobiazgowych kontroli i wymuszeń. Druga kategoria 
to kwestie charakterystyczne dla omawianych terytoriów. Obecna sytuacja w różny 
sposób przekłada się na działalność przedsiębiorstw, związana jest również z poborem 
pracowników do ukraińskich sił zbrojnych (niejednokrotnie wiąże się to z zakupem 
wyposażenia dla rekrutów przez prywatne spółki, gdyż w wielu przypadkach od swoich 
nowych jednostek nie otrzymują oni niczego poza bronią). Dodatkowo warto nadmie-
nić, że w dniu 14 listopada br. Prezydent P. Poroszenko zapowiedział, że w ciągu mie-
siąca wszystkie ukraińskie banki zakończą obsługę podmiotów gospodarczych w stre-
fie „operacji antyterrorystycznej”. Dekret, choć uzasadniony politycznie (utrudnienie 
dostępu do środków finansowych przez bojówkarzy ŁRL i DRL), z pewnością w jeszcze 
większym stopniu skomplikuje prowadzenie działalności gospodarczej. Trudno przed-
stawić bardziej szczegółowy i kompleksowy ogląd sytuacji wokół prowadzenia biznesu 
na wschodzie Ukrainy, gdyż obszar ten pozostaje niestabilny, a sytuacja ta zmienia 
się bardzo dynamicznie.

W odniesieniu do sytuacji na Krymie, to choć nie są tam prowadzone działania 
wojenne, sytuacja podmiotów gospodarczych jest tylko trochę lepsza, a to ze względu 
na brak jasno określonej sytuacji prawnej. Ustawy wydawane przez Kijów są czę-
sto sprzeczne (przykładowo, ustawy dot. specjalnego statusu Krymu oraz ustawy 
dot. ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej na Krymie w różny sposób regulują 
kwestię transferów pieniężnych między półwyspem a kontynentalną częścią kraju), 
a na powyższe nakłada się ustawodawstwo rosyjskie. Jeszcze w maju Narodowy Bank 
Ukrainy zakazał ukraińskim bankom prowadzenia działalności na półwyspie, jedno-
cześnie Federacja Rosyjska pozwoliła działać bankom na terytorium Republiki Krymu 
na podstawie licencji wydanej przez Narodowy Bank Ukrainy w okresie przejściowym 
do 1 stycznia 2015 r.

Dokonanie praktycznej aneksji Krymu przez Federację Rosyjską spowodowało po-
wstanie ogromnych problemów w rozumieniu prawa w handlu międzynarodowym, 
w szczególności w zakresie przepisów celnych transakcji eksportowych i importo-
wych, które są przeprowadzane na półwyspie krymskim. Według Federacji Rosyjskiej 
wszelkie transakcje handlowe mają odbywać się według rosyjskiego prawa cywilnego 
i handlowego. Tymczasem strona ukraińska w dalszym ciągu uważa Krym za swoje 
terytorium. Strona rosyjska zadeklarowała w umowie włączającej Republikę Krymu 
do Federacji Rosyjskiej zakończenie procesu integracji i dostosowania prawa w Repu-
blice do 1 stycznia 2015 r.

Odnośnie do systemu podatkowego, rosyjska ustawa o przyjęciu Republiki Krymu 
w skład Federacji Rosyjskiej określa, iż w okresie przejściowym do 1 stycznia 2015 r. 
sprawy podatkowe mają regulować akty prawne uchwalane przez Republikę Krymu 
oraz miasto Sewastopol. Ukraina do tej pory nie opracowała systemu poboru podat-
ków z terytorium okupowanego.

Natomiast w odniesieniu do problematyki ubezpieczeń eksportowych, Korporacja 
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE) jako zasadniczy element brany pod 
uwagę przy ubezpieczaniu transakcji traktuje kondycję finansową danego partnera. 
Jak to jednak zostało wspomniane, sytuacja na Ukrainie jest zmienna, co oznacza, 
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że KUKE musi ją brać pod uwagę przy udzielaniu ubezpieczeń oraz traktować każdy 
przypadek indywidualnie.

Obecna sytuacja polityczno-gospodarcza Ukrainy jest niezwykle trudna, w związku 
z czym pogłębienie negatywnych zjawisk, które dotykają również polskich przedsię-
biorców jest zrozumiałe. Jednocześnie kierunek działań, który podjęły obecne władze 
Ukrainy, związany z podpisaniem Umowy Stowarzyszeniowej i Poszerzonej Umowy 
o Wolnym Handlu z Unią Europejską, realizacją zawartych w tych porozumieniach 
głębokich reform, wznowieniem współpracy z MFW i wypełnieniem kluczowych wy-
mogów stawianych przez Fundusz, przyjęcie szeregu ważnych i od lat postulowanych 
aktów prawnych związanych z reformą funkcjonowania państwa (m.in. pakiet ustaw 
antykorupcyjnych) itp., daje poważne nadzieje na stopniową poprawę klimatu inwe-
stycyjnego na Ukrainie i warunków prowadzenia biznesu w tym kraju. Polska zawsze 
jednoznacznie opowiadała się za koniecznością przeprowadzenia gruntownych reform 
na Ukrainie, wskazując, że jest to najbardziej skuteczna droga również jeżeli chodzi 
o rozwiązanie problemów zgłaszanych przez polskie firmy. Nasze stanowisko w tym 
zakresie jest dobrze znane władzom ukraińskim.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Ilona Antoniszyn-Klik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Nowoczesna obrona przeciwpancerna jest ważnym elementem w sys-

temie obronnym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą obrony 
przeciwpancernej są kierowane pociski przeciwpancerne, które są mobilne, 
precyzyjne i mogą z dużym prawdopodobieństwem zniszczyć, unieruchomić 
nowoczesne pojazdy pancerne, co potwierdziły ostatnie konflikty zbrojne. 
W 2003 r. w zakładach Mesko SA ulokowano produkcję nowoczesnych poci-
sków przeciwpancernych Spike-LR, a w ubiegłym roku formalnie zakończono 
produkcję tychże pocisków.

W programie wieloletnim „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicz-
nej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyj-
nych” w ramach programu operacyjnego 13 „Przeciwpancerne pociski kiero-
wane Spike” w latach 2014–2022 przewidziano wydatkowanie w wysokości 
468 milionów zł na zakup środków przeciwpancernych. Na wyposażeniu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje wiele sprzętu przeciwpancer-
nego produkcji Związku Radzieckiego: pociski Fagot i Metys, samobieżne 
i montowane na pojazdach przeciwpancerne pociski kierowane Malutka-P 
i Konkurs oraz instalowane na śmigłowcach pociski Falanga-P i Szturm/Ko-
kon. Wartość bojowa wielu z nich jest wyraźnie obniżona – cechuje je nie-
możność działania w nocy, słaba lub prawie żadna odporność na zakłócenia 
aktywne oraz pasywne, niektóre podzespoły oparte są jeszcze na technice 
lampowej.

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedzi na następujące 
pytania.

Pierwsze: czy MON rozważa – a jeżeli tak, to ewentualnie w jakim termi-
nie – wprowadzenie do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przeciwpan-
cernych pocisków rakietowych, zwłaszcza na uzbrojenie śmigłowców oraz 
pojazdów mobilnych?

Drugie: czy MON w okresie najbliższych lat planuje wprowadzenie na 
uzbrojenie Sił Zbrojnych nowych generacji uzbrojenia przeciwpancernego dla 
żołnierzy indywidualnych oraz szczebla drużyny?

Trzecie: czy zakupy przeciwpancernych pocisków rakietowych związane 
są tylko z pociskami Spike, jak sugeruje nazwa programu operacyjnego, czy 
też ministerstwo rozważa zakup przeciwpancernych pocisków rakietowych 
od innych firm?

I ostatnie pytanie: czy MON rozważa wprowadzenie przeciwpancernych 
pocisków rakietowych nowych generacji dla czołgów, na przykład odpowied-
ników z innych armii, R-621-1 Konus czy innych, oraz przeciwpancernej inte-
ligentnej amunicji artyleryjskiej kalibru 152, 155, 120 i 98 mm?

Maciej Klima
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Odpowiedź 
MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2014.11.20

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do pisma Sekretarza Stanu Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 6 listopada br. (nr SPRM-4813-665-(l)/14), za którym przesłano 
do Ministra Obrony Narodowej, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, oświadcze-
nie Pana Senatora Macieja Klimy, złożone podczas 63. posiedzenia Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej w dniu 23 października br. w sprawie obrony przeciwpancernej 
(nr BPS/043-63-2724/14), pragnę nadmienić, że zawiera ono te same zagadnienia 
i praktycznie w tym samym brzmieniu co oświadczenie złożone przez Pana Senatora 
Macieja Klimę podczas 62. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 paź-
dziernika br. w sprawie obrony przeciwpancernej (nr BPS/043-62-2682/14).

Odpowiedź na pierwsze z wymienionych oświadczeń została udzielona w piśmie 
o klauzuli ZASTRZEŻONE (DP MON-Z-86/2014-DEWD RTD/29/13 z dnia 14 listo-
pada br.) i przekazana do kancelarii tajnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
17 listopada br. (za nr wych. Z-71/DP/14). Uprzejmie informuję, że z uwagi na wspo-
mnianą jednorodność treści przywołanych oświadczeń, stanowisko resortu obrony 
narodowej zawarte w powyższej niejawnej odpowiedzi pozostaje właściwe również 
w odniesieniu do oświadczenia z dnia 9 października br.

Z poważaniem 
 
z up. Czesław Mroczek 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Marii Koc

skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
Do niedawna jedną z najbardziej szanowanych i rozpoznawalnych in-

stytucji kultury w Polsce był Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze”. Przed kilkunastoma laty instytucja ta utraciła status narodowej 
i stała się formalnie samorządową instytucją kultury podległą Samorządowi 
Województwa Mazowieckiego. Pomimo zmiany statusu instytucja ta rozwi-
jała się i prowadziła działalność na wysokim poziomie. Przed kilkoma laty 
zespół przeniósł się do nowej siedziby „Matecznik Mazowsze”. Wydawało 
się, że to nie tylko ułatwi pracę instytucji, ale i umożliwi realizację wielu 
nowych projektów.

Niestety w ślad za oddaniem do użytku nowej siedziby nie poszły środki 
na jej utrzymanie. Nowe wydatki pogrążyły finansowo „Mazowsze” i dopro-
wadziły do kryzysu. Skutkiem tego były liczne protesty pracowników oraz 
rezygnacja dotychczasowego dyrektora z funkcji. Na początku 2012 r. pan 
marszałek Adam Struzik obiecywał radnym województwa mazowieckiego, 
że dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej pomóc zespołowi przezwy-
ciężyć kryzys i pomóc mu wrócić do normalnej działalności. Pan marszałek 
obiecał przede wszystkim przeprowadzenie w jak najszybszym terminie kon-
kursu na nowego dyrektora PZLPiT „Mazowsze”, który wziąłby odpowiedzial-
ność za funkcjonowanie tej placówki. Na okres poprzedzający rozstrzygnięcie 
konkursu na pełniącego obowiązki dyrektora powołany został pan Włodzi-
mierz Izban, będący jednocześnie szefem Mazowieckiego Teatru Muzyczne-
go podlegającego Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Ta tymczasowa sytuacja trwa do dzisiaj. W 2012 r. unieważniono 
konkurs z przyczyn bardzo dyskusyjnych, zwalniając przy okazji z pracy 
w „Mazowszu” członków komisji konkursowej, a jednocześnie działaczy 
związkowych. Kolejny konkurs ogłoszono w lipcu 2014 r., jednakże znowu 
mają miejsce niezrozumiałe przesunięcia co do terminów jego rozstrzygnię-
cia. Jednocześnie w instytucji trwają zmiany, które w ocenie wielu radnych 
województwa, pracowników i ludzi zainteresowanych działalnością „Ma-
zowsza”, powodują degradację tej zasłużonej instytucji. Trwa nieformalne 
łączenie „Mazowsza” z MTM, który nawet przeniósł swoją siedzibę z War-
szawy do Karolina. Mają miejsce zwolnienia i odejścia pracowników – chodzi 
już o kilkadziesiąt osób. Sytuacja w zespole „Mazowsze” jest bardzo trudna 
i ma niedobry wpływ na funkcjonowanie tej instytucji.

W związku z faktem, że Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie znajduje się w wykazie 
samorządowych instytucji kultury, w przypadku których wyłonienie kandy-
data na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (rozporządze-
nie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 26 lipca 2012 r.), zwra-
cam się do Pani Minister z pytaniem, czy znana jest Pani Minister sytuacja 
zespołu „Mazowsze”. Czy Pani Minister może wpłynąć na przyspieszenie 
transparentnego przeprowadzenia i zakończenia procedury konkursowej na 
dyrektora zespołu „Mazowsze”? Czy Samorząd Województwa Mazowieckie-
go w ostatnich latach zwracał się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego o współprowadzenie PZLPiT „Mazowsze”, czy też o jakiekolwiek 
zaangażowanie się w działalność tej instytucji?

Z poważaniem 
Maria Koc
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Odpowiedź

Warszawa, 21 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez panią Senator Marię Koc na 63. po-

siedzeniu Senatu w dniu 23 października 2014 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniż-
szej odpowiedzi.

Przede wszystkim pragnę podziękować Pani Senator za zainteresowanie się pro-
blemami funkcjonowania Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
im. Tadeusza Sygietyńskiego, którego dorobek artystyczny zajmuje szczególne miejsce 
w polskiej kulturze narodowej.

Zgodnie z reformą ustrojową Państwa, na podstawie art. 145 ust. 4 ustawy z dnia 
24 lipca 1998 r., o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów 
administracji publicznej, a także z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, Zespół 
„Mazowsze” został wpisany do rejestru samorządowych instytucji kultury, a organi-
zatorem dla niego stał się Samorząd Województwa Mazowieckiego, do kompetencji 
którego należy podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania Zespołu, w tym 
również wszczynanie i przeprowadzanie procedury konkursowej na stanowisko dy-
rektora instytucji.

Z uwagi na napływające do resortu kultury niepokojące sygnały o sytuacji Zespołu 
i negatywne opinie dotyczące jego funkcjonowania, Minister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pismem z dnia 11 czerwca 2014 r. odniósł się negatywnie do wniosku Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania pana Włodzimierza Izbana 
na stanowisko Dyrektora zespołu „Mazowsze” bez przeprowadzania konkursu.

Marszałek Województwa Mazowieckiego wystąpił ponownie z wnioskiem o rozpa-
trzenie prośby o wyrażenie zgody na powołanie Pana Włodzimierza Izbana na stano-
wisko dyrektora w tym samym trybie. Mając na uwadze artystyczny rozwój Zespołu 
oraz niedopuszczenie do powstania skrajnych emocji, pismem z dnia 1 lipca 2014 r. 
wcześniejsze stanowisko resortu zostało utrzymane, z zaznaczeniem, że najwłaściw-
szą formą wyłaniającą kandydata na stanowisko dyrektora zespołu „Mazowsze” jest 
zastosowanie wyłącznie procedury konkursowej.

Pragnę zapewnić, że resort kultury dołoży wszelkich starań, aby powołana komisja 
konkursowa, do której zostali delegowani przedstawiciele MKiDN, wyłoniła kompe-
tentnego kandydata, który sprosta wyzwaniom i zapewni dalszą stabilną działalność 
Zespołu.

Odnosząc się zaś do kwestii współfinansowania, to pismem z dnia 23 maja 2012 r. 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego przekazał Ministrowi Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego uchwałę wraz ze stanowiskiem Sejmiku w sprawie współfi-
nansowania zespołu „Mazowsze”. Pismem z dnia 12 czerwca 2012 r. MKiDN poinfor-
mowało o braku możliwości pozytywnego ustosunkowania się do ww. uchwały.

Warto podkreślić, że istnieją inne, poza współfinansowaniem, możliwości pozyski-
wania z budżetu MKiDN środków na działalność zespołu. Resort kultury pielęgnuje 
kulturę ludową i wspiera ją finansowo poprzez różne programy i tak, mając na uwa-
dze potrzebę wzmacniania tożsamości regionalnej oraz popularyzację różnorodnych 
zjawisk kultury ludowej, został utworzony w ramach Programów Ministra priorytet 
Kultura Ludowa.

Ponadto, w związku z ustanowieniem roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga, ogło-
szono specjalny program Ministra KiDN, Kolberg 2014 – Promesa, a uprawnione pod-
mioty, w tym PZLPiT „Mazowsze”, miały możliwość wnioskowania o dofinansowanie 
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zadań w zakresie kultury ludowej. Zespół „Mazowsze” nie aplikował do ww. Promesy, 
jak również nie aplikował do edycji Programów Ministra na wydarzenia w roku 2014, 
wykazując tym samym brak zainteresowania pozyskaniem dodatkowych środków fi-
nansowych na realizację swoich zadań statutowych.

Z poważaniem 
 
MINISTER KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
prof. Małgorzata Omilanowska
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Oświadczenie senator Marii Koc

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
W ramach sprawowania mandatu senatora RP wnoszę o udzielanie mi 

informacji na temat prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Mińsku 
Mazowieckim postępowania w sprawie podejrzenia naruszenia miejsc spo-
czynku zmarłych pochowanych na targowisku w Kałuszynie.

W dniu 23 września 2014 r. kierownik siedleckiej delegatury Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków złożył do Prokuratury Rejonowej 
w Mińsku Mazowieckim zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa polegającego na naruszeniu miejsc spoczynku zmarłych i szcząt-
ków ludzkich złożonych w granicach targowiska miejskiego w miejscowo-
ści Kałuszyn. Do popełnienia przestępstwa miało dojść w trakcie realizacji 
inwestycji przebudowy targowiska, gdzie od wielu dziesięcioleci umiejsco-
wiony jest krzyż, który według ustnej tradycji został postawiony na mogile 
powstańczej.

W związku z faktem, że wiele prac budowlanych na targowisku zo-
stało zrealizowanych zanim w miejscu tym przeprowadzono odpowiednie 
badania archeologiczne, które potwierdziły istnienie mogił ze szczątkami 
ludzkimi, sprawa ta wywołała wiele emocji i kontrowersji wśród lokalnej 
społeczności.

Z uwagi na rangę sprawy oraz jej społeczny i historyczny wymiar proszę 
o informowanie mnie o prowadzonym postępowaniu prokuratorskim i jego 
efektach.

Z poważaniem 
Maria Koc

Odpowiedź

Warszawa, 26.11.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 28 października 2014 roku nr BPS/043-63-2726/14, 

przy którym przekazane zostało oświadczenie Pani Senator Marii Koc złożone podczas 
63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 października 2014 roku zawierające prośbę 
o udzielenie informacji na temat prowadzonego postępowania w sprawie podejrzenia 
naruszenia miejsc spoczynku zmarłych pochowanych na targowisku w Kałuszynie 
uprzejmie przedstawiam co następuje.

Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim nadzorowała postępowanie spraw-
dzające 2 Ds. 1420/14 dotyczące między innymi znieważenia miejsca spoczynku 
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zmarłych i złożonych w nich szczątków ludzkich w granicach targowiska miejskiego 
w Kałuszynie, to jest o czyn z art. 262 §1 k.k.

Postępowanie zainicjowane zostało zawiadomieniem złożonym w dniu 26 września 
2014 roku przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Kierownika 
Delegatury w Siedlcach.

Z treści zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wynikało, że de-
cyzją z dnia 2 kwietnia 2012 roku Starosty Mińskiego (zmienioną następnie decyzją 
z dnia 8 kwietnia 2014 roku) udzielono Gminie Kałuszyn pozwolenia na przebudowę 
targowiska w ramach programu pod nazwą „Tworzymy nasz Rynek” na działkach 
o numerach ewidencyjnych 2519/1, 2508 oraz 2561 w miejscowości Kałuszyn. Na 
mocy udzielonego pozwolenia inwestor Gmina Kałuszyn rozpoczęła na przedmioto-
wym terenie prace budowlane, między innymi związane z przeniesieniem krzyża upa-
miętniającego walki powstańcze w latach 1863–1865.

Pismem z dnia 3 lipca 2014 roku Burmistrz Gminy Kałuszyn wystąpił do Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadze-
nie badań poszukiwawczych mających na celu sprawdzenie, czy pod krzyżem usytu-
owanym na terenie targowiska na działce nr 2519/1 znajdują się szczątki ludzkie.

Decyzją z dnia 7 lipca 2014 roku udzielone zostało pozwolenie na przeprowadzenie 
badań poszukiwawczych za pomocą georadaru oraz na wykonanie odwiertów na tere-
nie działki. Przeprowadzone badania wykazały zaburzenie naturalnego układu warstw 
ziemi, jednak bez wskazania przyczyny takiego stanu rzeczy. Następnie pismem z dnia 
8 lipca 2014 roku Burmistrz Gminy Kałuszyn wystąpił do Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie badań arche-
ologicznych sondażowych mających na celu sprawdzenie, czy pod krzyżem upamięt-
niającym walki Powstania Styczniowego znajdują się szczątki ludzkie. Decyzją z tego 
samego dnia udzielono pozwolenia na wnioskowane badania.

W dniu 9 lipca 2014 roku po przeniesieniu części pomnika, przeprowadzono arche-
ologiczne badania sondażowe, w wyniku których odkryto szczątki ludzkie spoczywają-
ce w wąskim wykopie. W związku z tym, decyzją z dnia 10 lipca 2014 roku Wojewódzki 
Konserwator Zabytków po dokonaniu oględzin, nakazał wstrzymanie prac budowla-
nych na okres 30 dni i przeprowadzenie na koszt jednostki finansującej roboty budow-
lane wykopaliskowych badań archeologicznych o charakterze ratowniczym w miejscu 
lokalizacji krzyża oraz niezbędnych badań antropologicznych. Po uzyskaniu pozwo-
lenia na przeprowadzenie badań wykopaliskowych, wykonano je na zlecenie Gminy 
Kałuszyn w dniach 15–23 lipca 2014 roku. W wyniku badań w rejonie krzyża odkryto 
4 groby. Nadto w fundamencie postumentu krzyża, w zaprawie murarskiej, ujawniono 
fragmenty kości ludzkich. Po analizie antropologicznej stwierdzono, że na tym etapie 
badań odkryto szczątki około 13 osób płci męskiej, w tym 9 szkieletów w 4 jamach 
grobowych. Część czaszek w jamach grobowych została uszkodzona w płaszczyźnie 
poziomej. Jakkolwiek nie ustalono czasu, w jakim nastąpiło zniszczenie, to przyję-
to, że mogło to mieć miejsce podczas niwelacji terenu przy pracach budowlanych 
związanych z przebudową targowiska. Następnie w wyniku rozpoznawczych badań 
georadarowych, wytypowano obszary przypuszczalnej lokalizacji kolejnych grobów, 
w związku z czym rozszerzono obszar niezbędnych badań archeologicznych. W dniu 
8 września 2014 roku rozpoczęto II etap prac wykopaliskowych, w wyniku których 
odkryto 2 miejsca, w których występowały szczątki ludzkie (przy ścianie budynku 
handlowego i na wprost zachodniego wejścia do budynku). Ujawnienie pojedynczych 
kości ludzkich w układzie przemieszanym wskazywało, że część z nich mogła zostać 
naruszona przez wykop fundamentowy pod filar zadaszenia stoisk handlowych pod-
czas prac związanych z przebudową targowiska.

Po zapoznaniu się z zawiadomieniem i dołączoną do niego dokumentacją Proku-
rator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim polecił Komisariatowi Policji w Mrozach prze-
prowadzenie postępowania sprawdzającego, w tym uzyskanie stanowiska Burmistrza 
Kałuszyna oraz wykonawcy robót ziemnych przy przebudowie targowiska.

W toku postępowania sprawdzającego do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Ma-
zowieckim wpłynęło nadto pismo z dnia 20 października 2014 roku Dyrektora Mu-
zeum Ziem Nadbużańskich, stanowiące zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
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przestępstw urzędniczych przez Burmistrza Kałuszyna (poświadczenia nieprawdy 
w dokumentach, niedopełnienia obowiązku przeprowadzenia wymaganych prawem 
uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Radą Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa), a także zniszczenia grobów wojennych i umyślnego naruszenia 
zabytkowego krzyża. W uzasadnieniu podano, że Burmistrz Kałuszyna musiał mieć 
świadomość istnienia grobów w miejscu posadowienia krzyża, gdyż wynika to z zapi-
sów planu miejscowego miasta Kałuszyn oraz gminnej ewidencji zabytków. Powyższe 
zawiadomienie dołączono do sprawy 2 Ds. 1420/14.

W wyniku rozpytania Burmistrza Kałuszyna ustalono, że przed rozpoczęciem prze-
noszenia krzyża w nowe miejsce (przesunięcie na odległość ok. 20 metrów) czynił 
on sprawdzenia co do poległych lub pochowanych w tym miejscu powstańców z lat 
1863–1865 w księgach parafialnych, a także zasięgał opinii Dyrektora Biura Akt No-
wych, jednak nie uzyskał informacji, że w tym miejscu mogą być groby powstańców. 
Jednocześnie poinformował Przewodniczącego Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej, że po 
przeniesieniu krzyża zostaną przeprowadzone badania w kierunku ewentualnego po-
twierdzenia istnienia w tym miejscu szczątków ludzkich, co może skutkować ich eks-
humacją i przeniesieniem na miejscowy cmentarz.

Nadto uzyskano informację, że w trakcie prac projektowych nad zagospodarowa-
niem targowiska dokonano sprawdzenia zgodności inwestycji z planem zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Kałuszyn. Ustalono, że w planie znajduje się zapis 
„pamiątkowy krzyż w miejscu mogiły powstańczej”. Fakt istnienia mogiły nie miał 
jednak potwierdzenia w ewidencji mogił wojennych prowadzonej przez Wojewodę Ma-
zowieckiego. Nadto w gminnej ewidencji zabytków figurował jedynie zapis, że jest to 
„pamiątkowy krzyż poświęcony powstańcom z 1863 roku”.

Przeniesienie krzyża nastąpiło w dniu 9 lipca 2014 roku, zgodnie z decyzją ad-
ministracyjną z dnia 8 kwietnia 2014 roku zezwalającą na przeniesienie. Wykona-
no także zlecone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace archeologiczne, 
które w całości mogły być przeprowadzone dopiero po przesunięciu krzyża. Wcześniej, 
w reakcji na sygnały obywateli o możliwości pochowania w tym miejscu szczątków 
ludzkich, przeprowadzono badania georadarowe.

Po dokonaniu oceny zgromadzonego materiału postanowieniem z dnia 27 paź-
dziernika 2014 roku prokurator odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie:

– znieważenia w okresie od 6 marca do 10 lipca 2014 roku w Kałuszynie miejsca 
spoczynku zmarłych oraz szczątków ludzkich poprzez przeprowadzenie robót 
budowlanych w granicach targowiska miejskiego, to jest o czyn z art. 262 §1 
k.k. wobec braku znamion czynu zabronionego (art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.),

– zaistniałego w 2012 roku poświadczenia przez Burmistrza Kałuszyna nieprawdy 
w dokumentach co do okoliczności mającej znaczenie prawne (istnienie mogiły 
powstańczej), co skutkowało wydaniem decyzji administracyjnej zezwalającej 
na przebudowę targowiska miejskiego, to jest o czyn z art. 271 §1 k.k. wobec 
braku znamion czynu zabronionego (art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.),

– zaistniałego w okresie od 2012 roku do lipca 2014 roku niedopełnienia obowiąz-
ków przez Burmistrza Kałuszyna poprzez zaniechanie dokonania wymaganych 
prawem uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, co było działaniem na szkodę 
interesu publicznego, to jest o czyn z art. 231 §1 k.k. wobec braku znamion 
czynu zabronionego (art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.).

Ponadto w Prokuraturze Rejonowej w Mińsku Mazowieckim wydane zostało po-
stanowienie 2 Ds. 943/14 o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie przekrocze-
nia uprawnień przez Burmistrza Kałuszyna w okresie od 27 czerwca do 25 lipca 
2014 roku poprzez rozpoczęcie i prowadzenie prac związanych z przeniesieniem krzy-
ża, przed rozpoznaniem skargi Grzegorza J. skierowanej do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 
2014 roku utrzymującą w mocy decyzję Starosty Mińskiego z dnia 8 kwietnia 2014 
roku zatwierdzającą zamienne rysunki do projektu budowlanego dotyczące zmiany 
lokalizacji krzyża powstańczego wobec braku znamion czynu zabronionego (art. 17 
§1 pkt 2 k.p.k.).
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Aktualnie obie decyzje merytoryczne są nieprawomocne z uwagi na złożone zaża-
lenia przez zawiadamiających o przestępstwach, a zatem właściwym organem do oce-
ny zgromadzonego materiału dowodowego i zasadności podjętych decyzji o odmowie 
wszczęcia śledztw w wyżej wymienionych sprawach jest sąd.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marek Jamrogowicz 
Pierwszy Zastępca 
Prokuratora Generalnego
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Oświadczenie senator Marii Koc 
oraz senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
Od kilku lat w Sulejówku w powiecie mińskim trwają prace przygoto-

wawcze mające na celu wybudowanie Muzeum Józefa Piłsudskiego. Przed 
kilkoma laty został podpisany akt powołania tego muzeum, wydatkowano 
środki na koncepcję architektoniczną placówki. Społeczność Sulejówka, któ-
ra jest żywo zainteresowana powstaniem i budową muzeum, wyraża zanie-
pokojenie przewlekłością prac.

W związku z pytaniami, jakie kierują mieszkańcy Sulejówka, prosimy 
Panią Minister o udzielenie informacji na następujące pytania.

1. Jaki jest status muzeum w Sulejówku?
2. Kiedy rozpoczną się prace budowlane i na kiedy przewiduje się ich 

zakończenie?
3. Jakie będą koszty budowy muzeum?
4. Czy odpowiednie środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie mi-

nisterstwa?
5. Czy są to tylko środki krajowe, czy także unijne?
6. Ile pieniędzy wydano do tej pory w związku z projektem budowy 

muzeum?
7. Ile obecnie kosztuje roczne utrzymanie Muzeum Józefa Piłsudskiego?

Z poważaniem 
Maria Koc 
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 21 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem (BPS-043-63-2727-14) pani Marii Koc i pana Jana 

Marii Jackowskiego, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie budowy Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi 
informacjami.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zostało utworzone zarządzeniem nr 40 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2008 r. Muzeum jest 
instytucją kultury współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego i Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego. Podstawowe zasady funkcjonowania 
Muzeum oraz cele strategiczne zostały określone w umowie z dnia 10 listopada 2008 r. 
w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku zawartej z Fundacją Rodziny Józefa Piłsudskiego w Sulejów-
ku oraz w statucie Muzeum. Przedmiotem działalności Muzeum jest przedstawienie 
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postaci Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym 
oraz przekazanie i upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i trady-
cji niepodległościowych, idei Rzeczypospolitej i budowy państwa oraz przygotowa-
nie i przeprowadzenie inwestycji mającej na celu stworzenie kompleksu muzealnego 
w zakresie wymienionym we wspomnianej umowie.

W dniu 6 września 2011 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 169/2011 w spra-
wie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Pił-
sudskiego w Sulejówku”, w ramach którego realizowana będzie inwestycja umożliwia-
jąca Muzeum realizację celów statutowych, obejmująca w szczególności:

∙ zaprojektowanie, budowę i wyposażenie nowego budynku muzealnego o po-
wierzchni użytkowej ok. 4.500–5.000 m2, w tym – z wystawą stałą o powierzchni 
ok. 1.300 m2;

∙ rewaloryzację i adaptację dla potrzeb kompleksu zabytkowych budynków „Willa 
Bzów” o pow. ok. 300 m2 i „Drewniak” o pow. ok. 227 m2;

∙ odtworzenie terenów zabytkowej „enklawy historycznej” w tym: rewitalizację 
lasu, stworzenie parku – ok. 1,0 ha, odtworzenie ogrodu – ok. 2,5 ha;

∙ odtworzenie oryginalnego wyposażenia i wystroju wnętrz „Dworku Milusin” oraz 
wykonanie w nim niezbędnych prac konserwatorskich.

Zgodnie ze wspomnianą uchwałą inwestycja ma być finansowana w latach 
2011–2016 ze środków budżetu państwa w wysokości 168 795 000 zł.

2009
Ustawa budżetowa:   1.000.000 zł
Plan po zmianach:       753.000 zł
Wykonanie:  673.156,90 zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 673.156,90 zł, 
tj. 89 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 79.843,10 zł została zwrócona 
przez Muzeum. Realizowane były prace mające na celu stworzenie kompleksu muze-
alnego poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Wykonano między inny-
mi inwentaryzacje, ekspertyzy mykologiczne i konstrukcyjne istniejących na terenie 
budynków, a także poczyniono wstępne prace przy projektowaniu nowego budynku. 
Zakupiono niezbędne do funkcjonowania wyposażenie i zakupiono eksponaty.

2010
Ustawa budżetowa: 4.000.000 zł
Plan po zmianach:     635.000 zł
Wykonanie:     333.409 zł

Muzeum w 2010 r. wydatkowało 333.409 zł, tj. 52,51 % planu po zmianach. Środ-
ki zostały przeznaczone na:

– Prace inwestycyjne związane z adaptacją dla potrzeb kompleksu muzealnego za-
bytkowych budynków „Willa Bzów” i „Drewniak”, odtworzeniem wnętrz „Dwor-
ku Milusin” i odtworzeniem terenów zabytkowej enklawy historycznej – lasu, 
parku i ogrodu – wykonano dokumentację – 27.077 zł,

– Odtworzenie wnętrz i prace remontowe Dworku Milusin, odtworzenie drewnia-
nych płotów wokół zabytkowych terenów – 0 zł – zadanie niewykonane,

– Zakup wyposażenia – 56.332 zł – zakup pierwszego wyposażenia dla nowo po-
wstającego Muzeum,

– Zakup kolekcji i pamiątek – 250.000 zł – zwiększenie kolekcji muzealnej.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 301.591 zł została zwrócona na ra-
chunek bankowy Ministerstwa dnia 31.01.2011 r.

2011
Brak dotacji majątkowej
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2012
Ustawa budżetowa:      6.699.000 zł
Plan po zmianach:       6.699.000 zł
Wykonanie:  1.515.003,28 zł

Muzeum wydatkowało 1.515.003,28 zł, co stanowi 22,62 % planu. Niewykorzysta-
ne środki w kwocie 139.116,72 zł zostały zwrócone do dnia 14.01.2013 r. Pozostała 
dotacja nie została uruchomiona.

Do końca 2012 r.:
– wykonano odwierty i dokumentację do weryfikacji koncepcji i kosztorysu posa-

dowienia budynku,
– wykonano analizy i dokumentację techniczną,
– dokonano niezbędnych uzgodnień konserwatorskich dokumentacji dotyczącej 

koncepcji architektonicznej,
– wykonano ekspertyzę techniczną i mykologiczną budynku „Willa Bzów”,
– wykonano prace zabezpieczające w budynku „Willa Bzów”,
– zostały zakupione eksponaty na potrzeby przyszłej wystawy.
Rok 2012 był pierwszym rokiem realizacji programu przeznaczonym głównie na 

prace przygotowawcze (przygotowanie i ogłoszenie przetargów na prace projektowe, 
przeprowadzenie konkursu na koncepcję ekspozycji stałej i odtworzenia terenów en-
klawy).

2013

Ustawa budżetowa:      3.555.000 zł
Plan po zmianach:       3.555.000 zł
Wykonanie:  1.953.753,03 zł

W 2013 r. przekazaną dotację w wysokości 2.826.514 zł Muzeum wydatkowało 
w kwocie 1.953.753,03 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji WPR „Budowa 
Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”. Zgodnie z przyjętym harmo-
nogramem w 2013 r. przewidziana była kwota 14.555.000 zł, ale ze względu na opóź-
nienia powstałe w 2012 r. i konieczność dokonania uzgodnień dotyczących koncepcji 
kompleksu muzealnego Muzeum dokonało analizy możliwości wydatkowania środ-
ków i przedstawiło informację, że nie wydatkuje kwoty 11.000.000 zł. W tej sytuacji 
konieczna była zmiana programu wieloletniego w zakresie harmonogramu realizacji 
inwestycji i planu finansowego.

8 października 2013 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 175/2013 zmieniającą 
uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Mu-
zeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”, w której m.in. przesunięto termin zakończe-
nia zadania na 2017 r. i zmniejszono środki na 2013 r. do kwoty 3.555.000 zł. Całko-
wity koszt realizacji inwestycji nie uległ zmianie i wynosi nadal 168 795 000 zł. 

Do końca 2013 r.: 
– wykonano analizy i dokumentację (raporty, projekty),
– wykonano nieinwazyjne oraz sondażowe badania archeologiczne,
– zostały zakupione eksponaty na potrzeby przyszłej wystawy.
Muzeum w stosunku do planu nie wydatkowało kwoty 1.601.246,97 zł.

2014 (za I półrocze)

Ustawa budżetowa: 10.922.000 zł
Plan po zmianach:  10.922.000 zł
Wykonanie:    1.175.000 zł

W I półroczu 2014 r. przekazaną dotację w wysokości 1.175.000 zł (tj. 10,7% 
planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 558.000 zł (tj. 5,1% planu 
po zmianach). Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg ograniczony na inwesto-
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ra zastępczego (opóźnienie w rozstrzygnięciu spowodowane odwołaniem do Krajowej 
Izby Odwoławczej), a także w ramach budowy ekspozycji stałej zostały zakupione 
473 eksponaty.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że niezależnie od przedstawionych powyżej kwot, 
Muzeum corocznie otrzymuje dotację podmiotową na realizację zadań statutowych. 
W roku 2014 dotacja podmiotowa na działalność Muzeum wyniosła 4.818,000 zł.

Pragnę wyrazić nadzieję, że powyższe informacje senatorowie uznają za wystar-
czające.

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

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej 
oraz do ministra finansów Mateusza Szczurka

W wyniku zmian demograficznych zachodzących w Polsce istnieje w wie-
lu gimnazjach niebezpieczeństwo likwidacji małych szkół (takich, do których 
uczęszcza poniżej siedemdziesięciu uczniów). Ustawa o systemie oświaty 
daje gminom możliwość przekazania prowadzenia takich szkół na przykład 
organizacjom pozarządowym. Wiele samorządów i społeczności lokalnych 
chce w ten sposób ratować małe szkoły przed likwidacją.

Jeden z bardzo istotnych problemów, który występuje po przejęciu pro-
wadzenia szkoły przez organizację pozarządową, jest związany z możliwo-
ścią wykonania przez organizację remontu budynku szkoły między innymi 
z pozyskanych środków publicznych. Budynek szkoły stanowi dalej włas- 
ność gminy, która przekazuje budynek szkoły organizacji pozarządowej 
w użyczenie mienia lub najmu.

Dlatego też zwracam się do Pani Minister i Pana Ministra z prośbą o po-
moc w ustalaniu, czy organizacja pozarządowa może – a jeśli tak, to na 
jakich zasadach – inwestować środki publiczne w remont budynku szkoły 
otrzymanego od gminy w użyczenie lub najem do prowadzenia szkoły w try-
bie art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty.

Andrzej Misiołek

Odpowiedź 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 18 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przez Pana Marszałka, przy piśmie z 30 październi-

ka 2014 r. (znak: BPS/043-63-2728-MEN/14), oświadczenie senatora Andrzeja Mi-
siołka, w sprawie możliwości i zasad inwestowania środków publicznych w remonty 
szkolnych budynków użyczonych lub wynajętych, przez jednostki samorządu teryto-
rialnego, podmiotom prowadzącym szkoły przekazane w trybie art. 5 ust. 5g ustawy 
o systemie oświaty, uprzejmie wyjaśniam.

W roku 20091 wprowadzono rozwiązanie ustawowe, którego celem jest zapobieże-
nie likwidowaniu małych szkół samorządowych, a co za tym idzie ochronę miejsc pracy 
nauczycieli. Wprowadzone rozwiązanie pozwala jednostkom samorządu terytorialnego 
na przekazanie szkoły, liczącej nie więcej niż 70 uczniów, do prowadzenia osobie fi-
zycznej lub osobie prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego, z pominię-
ciem procedury likwidacyjnej. Przekazana szkoła pozostaje ogólnodostępną, bezpłatną 
dla ucznia szkołą publiczną. Nadzór nad jakością nauczania w niej sprawuje kurator 

1 ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.).
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oświaty, a właścicielem majątku szkoły jest nadal samorząd. Organ, który przejął szko-
łę, nie może jej zlikwidować. Może natomiast zrezygnować z dalszego jej prowadzenia. 
Wówczas szkoła jest ponownie przejmowana do prowadzenia przez samorząd.

Zgodnie z art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty2 jednostka samorządu teryto-
rialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na 
podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej 
opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, 
osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, 
prowadzenie takiej szkoły.

Podstawę prawną dotowania publicznych szkół i placówek (w tym szkół i placówek 
przekazanych na mocy art. 5 ust. 5g ww. ustawy o systemie oświaty) nieprowadzo-
nych przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego stanowią przepisy art. 80 
ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, dotacje przekazywane na 
podstawie art. 80 mogą być przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, 
przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształ-
cenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Ponadto dotacje mogą być 
wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przed-
szkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działal-
ności szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na 
wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wy-
chowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrek-
tora szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przed-
szkolnego, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup 
i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;

2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmu-
jących:
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu reali-

zowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,
c) sprzęt rekreacyjny i sportowy,
d) meble,
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie-

przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od 
osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzy-
skania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

Do zadań organu prowadzącego szkołę zgodnie z zapisami art. 5 ust. 7 ustawy 
o systemie oświaty należy m.in. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, 
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, jak rów-
nież wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 
zakresie. A więc nie ulega wątpliwości, że to na organie prowadzącym szkołę spoczywa 
obowiązek utrzymania obiektów szkolnych, na co zgodnie z przywołanym wyżej art. 80 
ust. 3d ustawy o systemie oświaty, może przeznaczyć środki z dotacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 5h ustawy o systemie oświaty, umowa w drodze której sa-
morząd przekazał szkołę do prowadzenia innemu organowi powinna w szczególności 
określać:

1) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – wskazanie, czy szkole ustala 
się obwód;

2) tryb przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego 
w przypadkach, o których mowa w ust. 5j i 5k;

3) warunki korzystania z mienia przejętej szkoły lub placówki;
4) tryb kontroli przestrzegania warunków umowy;
5) warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z póżn. zm.).
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W ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w świetle zapisów art. 5 ust. 5h 
pkt 3 ustawy o systemie oświaty, kwestia realizacji zadania polegającego na prze-
prowadzeniu remontu budynku szkoły, ze środków z dotacji pochodzącej z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, przekazanego osobie prawnej niebędącej jed-
nostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej w użyczenie mienia lub najmu 
powinna zostać uregulowana np. w treści umowy, o której mowa w ww. artykule 
ustawy o systemie oświaty.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie po-
siada kompetencji, by w sposób wiążący dla innych podmiotów rozstrzygać wątpli-
wości, jakie pojawiają się w związku ze stosowaniem przepisów określających zasady 
i tryb udzielania dotacji szkołom i placówkom wychowania przedszkolnego prowadzo-
nym przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. Interpretacje Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej nie stanowią obowiązującej wykładni przepisów prawa. 
Nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego sprawują – 
zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunko-
wych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) – regionalne izby obrachunkowe.

Zgłaszane do Ministerstwa Edukacji Narodowej problemy i nieprawidłowości zwią-
zane ze stosowaniem przepisów art. 80 ustawy o systemie oświaty oraz uwagi do 
opisanych w ustawie mechanizmów dotowania przedszkoli, szkół i placówek publicz-
nych, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami sa-
morządu terytorialnego są wnikliwie analizowane. Wyniki tych analiz zostaną wyko-
rzystane, w kolejnym etapie, przy planowanym opracowaniu propozycji kompleksowej 
modyfikacji ustawowych przepisów dotyczących dotowania.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Przemysław Krzyżanowski 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 1 grudnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z otrzymanym przy piśmie z dnia 30 października 2014 r. Nr BPS/043- 

-63-2728-MF/14 oświadczeniem złożonym przez Senatora Andrzeja Misiołka podczas 
63. posiedzenia Senatu RP i wskazaniem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Fi-
nansów do zajęcia stanowiska w sprawie możliwości wykonywania remontu budynku 
szkoły prowadzonej przez organizację pozarządową ze środków publicznych, proszę 
Pana Marszałka o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Zgodnie z art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego, 
będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie 
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uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii or-
ganu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie 
prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowa-
dzenie takiej szkoły.

Do szkoły lub placówki przejętej zgodnie z art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty 
stosuje się przepisy dotyczące szkół i placówek publicznych prowadzonych przez oso-
by prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z wy-
jątkiem art. 58 ust. 3–5 ustawy o systemie oświaty. Sposób finansowania tego typu 
szkół określają przepisy art. 80 ustawy o systemie oświaty. W świetle art. 80 ust. 3 
w związku z ust. 3h ustawy o systemie oświaty otrzymują one na każdego ucznia do-
tację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia od-
powiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzia-
nym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez 
tę jednostkę samorządu terytorialnego, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej 
do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, na 
ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej 
danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 
terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialne-
go szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota 
przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty otrzymana dotacja jest prze-
znaczana na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wycho-
wania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacja może być wykorzystana wy-
łącznie na:

– pokrycie wydatków bieżących szkoły, obejmujących każdy wydatek poniesiony 
na cele działalności szkoły, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowa-
dzącej szkołę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, z wyjątkiem 
wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów 
lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

– zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmują-
cych: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi 
dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, sprzęt rekreacyjny 
i sportowy, meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku do-
chodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane 
za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do 
używania.

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że za „remont” moż-
na uznać wszelkie działania przywracające pierwotny stan techniczny środka trwałego 
wraz z wymianą zużytych składników technicznych. Taką tezę zawarł w orzeczeniu 
z dnia 14 stycznia 1998 r. (sygn. akt SA/Sz 119/97) Naczelny Sąd Administracyjny. 
Podkreślił następnie, iż „...przez ulepszenie należy rozumieć unowocześnienie środ-
ka trwałego, które podnosi jego wartość techniczną, użytkową, jak i przystosowanie 
składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego prze-
znaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych. W świetle tych 
kryteriów, pomalowanie pomieszczeń, naprawa instalacji, wymiana zużytych elemen-
tów lokalu np. okien, drzwi to niewątpliwie nakłady, które nie zwiększają wartości 
użytkowej wynajmowanego pomieszczenia i nie zmieniają jego charakteru. Wydatki 
z tego tytułu należy zatem potraktować jako wydatki na remont, które w całości sta-
nowią koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia”.

Z kolei w wyroku z 27 czerwca 2001 r. (sygn. akt I SA/Gd 2487/98) Naczelny Sąd 
Administracyjny zauważył, że podstawowa różnica między remontem a ulepszeniem 
środków trwałych polega na tym, że wydatki remontowe zmierzają do podtrzymy-
wania, odtworzenia wartości użytkowej środków trwałych (konserwacja, naprawy), 
a wydatki o charakterze ulepszeń zmierzają do podjęcia czy rozszerzenia działalności 
i powodują istotną zmianę cech użytkowych składnika majątku.
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Zgodnie natomiast z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) remont to wykonywanie w istniejącym obiek-
cie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotne-
go, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Istotą remontu jest 
zatem przywrócenie (odtworzenie) pierwotnego stanu technicznego środka trwałego, 
niezmieniające jego charakteru i funkcji, następujące w trakcie eksploatacji środka 
trwałego i wynikające z jego eksploatacji.

W świetle powyższego środki z otrzymywanej dotacji na dofinansowanie realizacji 
zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecz-
nej, przeznaczane przez organ prowadzący szkołę na wykonywanie remontu budynku 
szkoły będą wykorzystywane zgodnie z dyspozycją powołanego art. 80 ust. 3d ustawy 
o systemie oświaty. Zaznaczyć należy, że w świetle art. 713 Kodeksu cywilnego, biorą-
cy do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej.

Należy jednocześnie podkreślić, iż w świetle art. 80 ust. 3e jednostki samorządu 
terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych 
szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek.

Ponadto uprzejmie informuję, iż zasady prowadzenia działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpra-
cy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi reguluje ustawa 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Właściwym w zakresie interpretacji przepisów tej 
ustawy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawę prawną do zlecania przez jednostki samorządu terytorialnego ich zadań 
publicznych do wykonywania podmiotom nienależącym do sektora finansów publicz-
nych stanowi przepis art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub-
licznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Z regulacji tego przepisu wynika, 
że w ramach finansowania zadania zleconego do realizacji organizacji pozarządowej 
mogą być przekazywane dotacje celowe nie tylko na wykonywanie tego zadania, ale 
również na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją tego zadania.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

z 14 marca 2014 r., która obowiązuje od 27 maja tego roku, zostały wpro-
wadzone bony na zasiedlenie, bony stażowe oraz bony szkoleniowe. Nowe 
formy świadczeń dla bezrobotnych oraz pracodawców, którzy ich zatrudnią, 
w założeniu mają zwiększyć aktywność zawodową młodych bezrobotnych, 
a także osób w wieku 50+.

W przypadku bonów na zasiedlenie urząd pracy wypłaca do 7,5 tysią-
ca zł wsparcia na urządzenie się w nowym miejscu, w którym udało się ta-
kim osobom znaleźć pracę lub kontrahentów. Okazało się jednak, że w prze-
pisach nie przewidziano zwolnienia tej kwoty z 18-procentowego podatku 
dochodowego – a to aż 1350 zł.

W związku z powyższym zwracam się o udzielenie przez Pana Ministra 
odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy otrzymywane bony zasiedleniowe, stażowe oraz szkoleniowe są 
obciążone podatkiem i czy bezrobotny, który z nich skorzystał, będzie musiał 
odprowadzić podatek?

2. Czy ministerstwo przewiduje wydanie odpowiedniego aktu prawnego 
regulującego opodatkowanie tego typu świadczeń?

3. Czy powiatowy urząd pracy powinien naliczyć i odprowadzić zaliczkę 
na podatek dochodowy z tytułu tych przychodów?

Z poważaniem 
Andżelika Możdżanowska

Odpowiedź

Warszawa, 28 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem skierowanym przez Panią Senator Andżelikę Możdża-

nowską podczas 63. posiedzenia Senatu w dniu 23 października 2014 r. w sprawie 
opodatkowania bonu szkoleniowego, bonu stażowego oraz bonu na zasiedlenie, o któ-
rych mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uprzejmie 
informuję.

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598) wprowadziła 
nowe instrumenty rynku pracy, które weszły w życie w dniu 27 maja 2014 r.

Na podstawie ww. nowelizacji osoby bezrobotne mogą otrzymać: bon szkoleniowy, 
bon stażowy oraz bon na zasiedlenie.

Bon szkoleniowy przyznawany jest przez starostę na wniosek bezrobotnego do 
30 roku życia. Bon ten stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane 
przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku 
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z podjęciem szkolenia. W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotne-
mu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyzna-
nia bonu szkoleniowego, określone w ustawie koszty:

1) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego 
i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytu-
cji szkoleniowej;

2) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na kon-
to wykonawcy badania;

3) przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu wyno-
szącego maksymalnie 200 zł,

4) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w for-
mie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu, wynoszącego maksymalnie 1500 zł.

Ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej – „ustawa PIT”, korzysta wartość opłaconych 
szkoleń (pkt 1) i niezbędnych badań lekarskich/psychologicznych (pkt 2). Pozostałe 
instrumenty wsparcia, tj. ryczałt na przejazdy na szkolenia oraz na zakwaterowanie 
(pkt 3 i 4) nie korzystają ze zwolnienia.

Bon stażowy przyznawany jest przez starostę na wniosek bezrobotnego do 30 roku 
życia. Bon ten stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wska-
zanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do 
zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, 
starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:
1) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wyso-

kości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysoko-
ści do 100 zł, łącznie ze stypendium;

2) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty 
na konto wykonawcy badania.

Ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 usta-
wy PIT, korzysta wartość opłaconych niezbędnych badań lekarskich/psychologicz-
nych (pkt 2), natomiast ryczałt na przejazdy do i z miejsca odbywania stażu (pkt 1) nie 
korzysta ze zwolnienia.

Bon na zasiedlenie przyznawany jest przez starostę, na podstawie umowy, na 
wniosek bezrobotnego do 30 roku życia. Bon przyznawany jest bezrobotnemu, na 
warunkach określonych w ustawie, w związku z podjęciem przez niego poza miejscem 
dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 
gospodarczej.

Wysokość ww. świadczenia określona jest w umowie – świadczenie nie może jed-
nak przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim kwartale.

Wartość tego bonu nie korzysta ze zwolnienia na podstawie ustawy PIT.
Takie różnicowanie pod względem prawnopodatkowym świadczeń, które otrzymu-

je uprawniona osoba w ramach jednego instrumentu rynku pracy jest nieuzasadnio-
ne, stąd Minister Finansów podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o zaniechaniu 
poboru podatku dochodowego od ww. świadczeń podlegających opodatkowaniu.

Rozporządzenie, nad którym trwają prace legislacyjne, obejmie zatem: ryczałty na 
przejazdy na szkolenia oraz na zakwaterowanie otrzymane w ramach bonu szkolenio-
wego, ryczałt na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ra-
mach bonu stażowego oraz świadczenia otrzymane w ramach bonu na zasiedlenie. 
Wydanie przedmiotowego aktu prawnego oznaczać będzie zrównanie sytuacji prawno-
podatkowej podatników uzyskujących omawiane świadczenia.

Rozporządzenie dotyczyć będzie dochodów uzyskanych w roku 2014 i 2015.
Odnosząc się do ostatniego pytania uprzejmie wyjaśniam.
Organy zatrudnienia jako płatnicy, są obowiązane do poboru zaliczek miesięcz-

nych od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy wg 18% stawki podatkowej. Za-
liczkę pomniejsza się o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym 
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przedziale skali podatkowej, tj. o 46,33 zł (art. 35 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy PIT). 
Jednakże po wydaniu przedmiotowego rozporządzenia, podatnicy otrzymujący świad-
czenia podlegające zaniechaniu poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fi-
zycznych, składając zeznanie podatkowe otrzymają zwrot pobranych w trakcie roku 
zaliczek.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jarosław Neneman
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przedstawiony przez Najwyższą Izbę Kontroli raport dotyczący zakupu 

państwowych nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w latach 2011–
2013 (do 30 kwietnia 2013 r.) w trzech oddziałach Agencji Nieruchomości 
Rolnych nakreśla obraz niekontrolowanej sprzedaży państwowej ziemi 
w szczególności cudzoziemcom, reprezentującym głównie kapitał holender-
ski, duński i luksemburski. Raport ten wywołał duże zaniepokojenie wśród 
polskich rolników. Wskazane nieprawidłowości wywołują obawy o sytuację 
związaną z polską ziemią po zakończeniu okresu przejściowego na sprze-
daż ziemi. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej obowiązują przepisy 
ograniczające wykup ziemi rolnej przez obcokrajowców. Od 1 maja 2016 r. 
zagraniczni kontrahenci będą mogli kupować polską ziemię bez obecnych 
ograniczeń.

W związku z tym zwracam się o udzielenie przez Pana Ministra odpowie-
dzi na następujące pytania.

1. Czy ministerstwo dysponuje danymi statystycznymi na temat sprze-
daży nieruchomości rolnych obcokrajowcom?

2. Czy ministerstwo planuje zmianę przepisów ustawy w sprawie obrotu 
ziemią?

3. Czy po 1 maja 2016 r. może nastąpić duży wzrost sprzedaży ziemi 
obcokrajowcom?

Z poważaniem 
Andżelika Możdżanowska

Odpowiedź

Warszawa, 24.11.2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez senator Andżelikę Możdżanowską 
podczas 63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 października 2014 r., uprzejmie infor-
muję, co następuje.

Kwestie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758 z późn. 
zm.). Zgodnie z art. 1 nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania 
zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zezwolenie jest wydawane, 
jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej oraz w przypadku nierucho-
mości rolnych – minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Od dnia przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej nie jest już wymagane uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw We-
wnętrznych przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcar-
skiej. Wyjątkiem jest nabycie nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od 
dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Ponadto nie jest 
wymagane zezwolenie również na nabywanie lub obejmowanie akcji, udziałów przez 
cudzoziemców w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi 
nieruchomości położonych na terytorium RP bez względu czy są to nieruchomości 
rolne czy leśne.
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Odpowiadając na pytanie pierwsze należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 8 ust. 4 usta-
wy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) to Minister Spraw Wewnętrznych, a nie Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi rejestry nieruchomości, udziałów i akcji na-
bytych lub objętych przez cudzoziemców bez zezwolenia w przypadkach określonych 
w ust. 1, 2 i 2a oraz rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych 
przez cudzoziemców na podstawie wymaganych zezwoleń, o których mowa w art. 1 
ust. 1 oraz 3e ust. 1 i 2. Natomiast Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie prowadzi 
rejestrów dotyczących wydanych sprzeciwów, gdyż brak jest w tym zakresie podstaw 
prawnych, a posiada jedynie szacunkowe dane w tej kwestii.

W 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzył 213 wniosków o nabycie nie-
ruchomości przez cudzoziemców obejmujących łącznie powierzchnię 2156,7048 ha. 
Po ich rozpatrzeniu Minister w 180 przypadkach nie zgłosił sprzeciwu na wydanie 
zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych o łącznym obszarze 782,0946 ha. Na-
leży wskazać, że w tym zakresie ponad 76%, bo 106 wniosków dotyczyło niewielkich 
powierzchni gruntów rolnych do 1 ha o łącznej powierzchni zaledwie 37,3704 ha.

W 30 przypadkach Minister zgłosił sprzeciw na nabycie nieruchomości rolnych 
o łącznej powierzchni 1090,9103 ha. W stosunku do 6 wniosków postępowanie zosta-
ło umorzone.

Odnosząc się do pytania drugiego i trzeciego czy Ministerstwo planuje zmianę 
ustawy w sprawie obrotu ziemią oraz czy może nastąpić duży wzrost sprzedaży zie-
mi obcokrajowcom należy wyjaśnić, co następuje. Obrót nieruchomościami rolnymi 
w Polsce można podzielić na dwie kategorie. W pierwszej grupie będzie to obrót 
nieruchomościami stanowiącymi własność osób prywatnych, zarówno osób fizycz-
nych jak i osób prawnych. Do drugiej grupy natomiast należy zaliczyć transakcje, 
których przedmiotem są nieruchomości Skarbu Państwa, reprezentowanego przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych. W przypadku obrotu pomiędzy pomiotami prywat-
nymi zastosowanie ma ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 803). Natomiast zasady sprzedaży nieruchomości 
rolnych Skarbu Państwa regulują przepisy ustawy z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1187 z późn. zm.). Ograniczenia w obrocie nieruchomościami, wynikające 
z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dotyczą wszystkich podmiotów krajowych 
i zagranicznych (w tym również cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie). Ustawa 
ta określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez poprawę struktury 
obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieru-
chomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodar-
stwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Na podstawie przepisów 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych może ko-
rzystać z prawa pierwokupu i prawa wykupu nieruchomości, wynikających z art. 3 
i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w celu ochro-
ny przed niekontrolowanym obrotem nieruchomościami rolnymi na rynku prywat-
nym. Zgodnie z art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w przypadku sprzeda-
ży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną, prawo pierwokupu 
tej nieruchomości przysługuje w pierwszej kolejności jej dzierżawcy, jeżeli umowa 
dzierżawy została zawarta w formie pisemnej z datą pewną oraz była wykonywana 
co najmniej 3 lata, licząc od tej daty oraz jeżeli nabywana nieruchomość wchodzi 
w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy. W przypadku braku takiego dzier-
żawcy prawo pierwokupu nieruchomości rolnej o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha 
przysługuje natomiast Agencji Nieruchomości Rolnych działającej w imieniu Skarbu 
Państwa, chyba że jej nabywcami są:

1) rolnicy indywidualni na powiększenie gospodarstw rodzinnych (czyli do 
300 ha),

2) osoby bliskie zbywcy czyli np. dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, małżonkowie, 
rodzeństwo,

3) członkowie spółdzielni produkcji rolnej w przypadku sprzedaży przez tych 
członków wkładu gruntowego na rzecz innego członka tej spółdzielni,
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4) spółdzielnie produkcji rolnej – w przypadku sprzedaży przez ich członków nie-
ruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni,

5) jednostki samorządu terytorialnego.
Natomiast odnośnie do wspomnianego prawa wykupu nieruchomości, zgodnie 

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

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

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

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

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

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

Stosownie zaś do art. 6 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, za rolnika indywidualnego, 
uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoist-
nym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzch-
nia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co 
najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nie-
ruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez 
ten okres osobiście to gospodarstwo. Obecne brzmienie tego przepisu zostało nadane 
ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dla uzna-
nia osoby fizycznej za rolnika indywidualnego wprowadzono wymóg zamieszkiwania 
przez okres 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości 
rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Na podstawie wspomnianej no-
welizacji zdefiniowano na nowo również pojęcie kwalifikacji rolniczych, jakie powinna 
posiadać osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rodzinne. Stosownie do art. 6 
ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za kwalifikacje rolnicze uznaje 
się posiadanie:

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

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

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

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

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

Należy wskazać, że po upływie okresu przejściowego, wynikającego z ustawy z dnia 
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości rolnych przez cudzoziemców, obrót 
nieruchomościami rolnymi (w stosunku do podmiotów pochodzących z Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) podlegać będzie ogranicze-
niom, wynikającym tylko z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego. Aktualnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej są trzy poselskie projekty ustaw 
nowelizujące obrót nieruchomościami rolnymi, tj.: projekt ustawy o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659), projekt ustawy o zmianie ustawy 



63. posiedzenie Senatu w dniu 23 października 2014 r.84

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925) oraz 
projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, któremu nie nadano jeszcze nr druku.

Dodać należy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządzeniem z dnia 19 wrześ- 
nia 2014 r. powołał Zespół do spraw analizy poselskiego projektu ustawy o kształtowa-
niu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Do zadań Zespołu należy 
analiza poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw z uwzględnieniem skutków prawnych, społecznych i gospo-
darczych oraz wypracowanie propozycji rozwiązań uzupełniających lub zastępujących 
regulacje zawarte w projekcie poselskim.

Wskazane wyżej projekty, a w szczególności projekt ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przewidują wprowadzenie do obo-
wiązującego porządku prawnego daleko idących zmian w zakresie obrotu nierucho-
mościami rolnymi, mających przede wszystkim na celu poprawę struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych oraz zapewnienie nabywania nieruchomości rolnych w pierw-
szej kolejności przez rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa rodzin-
ne. Zgodnie z tym ostatnim projektem przewiduje się wprowadzenie przepisów, które 
przeciwdziałać będą nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz spekulacji 
tymi nieruchomościami, a jednocześnie zapobiegać będą rozdrabnianiu gospodarstw 
rolnych. Zakłada się bardziej aktywną niż dotychczas rolę Agencji Nieruchomości Rol-
nych jako realizatora polityki rolnej państwa. Przede wszystkim Agencja będzie moni-
torować i uczestniczyć w obrocie nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Ob-
rót nieruchomościami rolnymi z wyjątkiem przenoszenia własności na rzecz rolników 
indywidualnych i osób bliskich będzie odbywał się za pośrednictwem Agencji, która 
będzie miała za zadanie realizowanie konstytucyjnej zasady wspierania gospodarstw 
rodzinnych. Ponadto ustawa przewiduje wprowadzenie szeregu zmian w przepisach 
dotyczących gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa mających 
przede wszystkim na celu nabywanie państwowych nieruchomości rolnych na powięk-
szanie i tworzenie gospodarstw rodzinnych. Proponowane regulacje mają dotyczyć za-
równo obywateli polskich, jak i cudzoziemców zamierzających nabyć ziemię w Polsce 
po 1 maja 2016 r. Dlatego też w przypadku wejścia w życie ww. przepisów nie powinien 
nastąpić duży wzrost sprzedaży ziemi obcokrajowcom, gdyż będą obowiązywać regula-
cje ograniczające niekontrolowany obrót nieruchomościami rolnymi.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Budowę filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii zakończono w Kaliszu 

w kwietniu tego roku. Oddział kaliski kosztował około 30 milionów zł. Pozo-
stało tylko wyposażenie obiektu w odpowiedni sprzęt, aby było możliwe jego 
prawidłowe funkcjonowanie. Spodziewano się, że w 2015 r. pierwsi chorzy 
będą leczeni w Kaliszu. Niezrozumiałą decyzją Rada Ministrów anulowa-
ła zakupy w tym roku aparatury do radioterapii z Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych. Akcelerator kosztuje 8–10 milionów zł. 
To ogromna kwota, ale życie ludzkie jest bezcenne. A do funkcjonowania 
oddziału radiologii konieczne są dwa urządzenia tego typu.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami nowo powstały oddział ma leczyć od 
ośmiuset do tysiąca osób. Opóźnienia spowodowane brakiem finansowania 
powodują, że te osoby nie otrzymują odpowiedniej opieki medycznej.

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

1. Czy resort dostrzega problem związany z brakiem odpowiednich urzą-
dzeń koniecznych do funkcjonowania oddziału onkologicznego?

2. Dlaczego pieniądze przeznaczone na zakup akceleratorów z Narodo-
wego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zostały odebrane od-
działowi w Kaliszu?

3. Jakie są możliwości pozyskania nowych środków na zakup aparatury 
do radiologii?

4. Czy ministerstwo zauważa, że bez brakujących urządzeń inwestycja 
warta 30 milionów zł stała się bezcelowa?

Z poważaniem 
Andżelika Możdżanowska

Odpowiedź

Warszawa, 24 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senator Andżelikę Możdżanowską pod-

czas 63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 października 2014 r., przekazanym przy 
piśmie Pana Marszałka z dnia 28 października 2014 r. (znak: BPS/043-63-2731/14), 
w sprawie zakupu specjalistycznej aparatury do radioterapii dla filii Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii w Kaliszu, proszę o przyjęcie następujących informacji.

W ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych realizowane-
go na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletnie-
go Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 
z późn. zm.), realizowane jest zadanie pn. Poprawa działania systemu radioterapii 
onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii, w ramach 
którego dofinansowywany jest zakup specjalistycznego sprzętu do radioterapii.
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Należy zaznaczyć, że resort zdrowia korzysta z opinii ekspertów odnośnie do moż-
liwości zakupu sprzętu do radioterapii. Od 2009 r. kwestie rodzaju zakupów sprzę-
towych są konsultowane z Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie 
Zdrowia w kontekście kompatybilności sprzętu zaproponowanego do zakupu w ra-
mach programu, do posiadanego przez jednostki wyposażenia radioterapeutycznego 
oraz w odniesieniu do zagwarantowania bezpieczeństwa i poprawy dostępności do 
świadczeń radioterapeutycznych, a także w zakresie weryfikacji wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na ich zakup. Ponadto resort korzysta także z opinii 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej, który swoją wie-
dzą merytoryczną o ośrodkach radioterapii w Polsce gwarantował możliwość doko-
nania najbardziej racjonalnego podziału sprzętu pomiędzy poszczególne jednostki 
w odniesieniu do ich potrzeb. Należy zaznaczyć, że Ministerstwo Zdrowia dysponuje 
również „Raportami na temat stanu radioterapii w Polsce” sporządzanymi corocznie 
przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Powyższe daje 
możliwość weryfikacji potrzeb w zakresie zakupu sprzętu do radioterapii w ramach 
ww. zadania inwestycyjnego.

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła uchwa-
łę w sprawie zmiany uchwały nr 95/2014 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. 
w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego 
„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” na rok 2014 i 2015, w której 
w 2014 r. zrezygnowano z realizacji zadania pn. Poprawa działania systemu radiote-
rapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii. Po-
wyższe ma na celu przygotowanie koncepcji organizacji wspólnych zakupów sprzętu 
i aparatury medycznej za pośrednictwem Zakładu Zamówień Publicznych przy Mi-
nistrze Zdrowia (ZZP przy MZ) oraz przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości 
i korzyści przeprowadzenia wspólnej procedury przetargowej na zakup sprzętu do 
radioterapii. Zakup większej liczby sprzętu w jednym wspólnym przetargu powinien 
pozwolić na uzyskanie korzystniejszych cen niż przy zakupie indywidualnym.

W związku z powyższym uprzejmie wyjaśniam, że w 2015 r. nowo powstała filia 
w Kaliszu będzie mogła ubiegać się o środki finansowe na zakup wysokospecjali-
stycznej aparatury medycznej, zgodnie z procedurami obowiązującymi dla realizacji 
Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, tj. poprzez udział ośrod-
ka w ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia procedurach konkursowych na wybór 
realizatorów dla ww. zadania i spełnieniu kryteriów i wymagań określonych dla apli-
kujących jednostek. Ponadto uprzejmie informuję, że udział własny Oferenta lub/i or-
ganu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu musi wynosić nie mniej niż 15% 
jego wartości. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy, wyboru realizatorów dokonuje się 
w drodze konkursu ofert. O przeprowadzeniu konkursu ofert Ministerstwo Zdrowia 
ogłasza w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.

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

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o pomocy społecznej samodzielnie określa definicję dochodu na 

potrzeby specyfiki prowadzonych postępowań o przyznanie pomocy spo-
łecznej. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, z mie-
siąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich 
uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Przepisy ustawy zawierają wiele wyłączeń. Wszedłem w posiadanie in-
formacji na temat praktyki stosowania tego przepisu, która za dochód uznaje 
również oszczędności zgromadzone przez osobę zwracającą się o udzielenie 
pomocy na przykład w formie skierowania do domu pomocy społecznej.

Przepis art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej tworzy szerokie pojęcie 
dochodu, zgodnie z którym jest to suma miesięcznych przychodów z mie-
siąca poprzedzającego złożenie wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, 
z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło 
ich uzyskania. Kluczowe jest tu słowo „przychód”, które oznacza, że cho-
dzi o przypływ aktywów albo inne zwiększenie aktywów danego podmiotu 
lub zmniejszenia jego zobowiązań (lub kombinacja powyższych) wynikają-
ce z dostarczenia lub produkcji dóbr, świadczenia usług lub innych czyn-
ności będących podstawową działalnością danego podmiotu. Zgromadzone 
oszczędności nie stanowią przychodu, a tym samym nie mogą być brane pod 
uwagę jako składnik dochodu osoby, która zwraca się chociażby o skierowa-
nie do domu pomocy społecznej.

Z poważaniem 
Rafał Muchacki

Odpowiedź

Warszawa, 28 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 28 października 2014 r. znak 

BPS/043-63-2732/14 dotyczące oświadczenia senatorskiego Pana Rafała Muchac-
kiego złożonego podczas 63. posiedzenia Senatu RP w sprawie ustawy o pomocy spo-
łecznej uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 182 ze zm.) za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z mie-
siąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, 
w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli 
ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia 
społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
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Stosownie do ust. 4 ww. ustawy do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wli-
cza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawa-

nej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac spo-
łecznie użytecznych;

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
Z przepisów art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej wynika, że pojęcie docho-

du zostało jednoznacznie zdefiniowane a także taksatywnie zostały wymienione skład-
niki, których się do niego nie wlicza. Katalog obciążeń pomniejszających dochód, jak 
i katalog przychodów odliczanych od dochodu jest zatem na gruncie ustawy o pomocy 
społecznej zamknięty. Oznacza to, że organ administracji przyznający świadczenia nie 
ma żadnej swobody w zakresie ustalania dochodu osoby, w tym również wykraczania 
poza katalog przychodów w nim określonych.

Na gruncie ustawy o pomocy społecznej ustawodawca nie posługuje się pojęciem 
oszczędności. Skoro brak jest definicji legalnej tego pojęcia, zgodnie z regułami wy-
kładni, należy sięgnąć do jego rozumienia w znaczeniu języka potocznego (ogólnego).

Oszczędności to zysk, korzyść z oszczędzania, to, co zostało zaoszczędzone, nie zu-
żyte. (Słownik języka polskiego PWN pod red. Mieczysława Szymczaka; Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2002 r., s. 538). Są to zatem te zasoby pieniężne, które nie 
zostały od razu spożytkowane na zakup produktów i usług. Zgromadzone oszczędno-
ści nie mogą być zatem w całości uznane za dochód w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy 
o pomocy społecznej, co najwyżej tylko ta część z nich, która w miesiącu poprzedza-
jącym złożony wniosek, stanowiła dla wnioskodawcy zysk z tytułu ich ulokowania na 
danym produkcie oszczędnościowym (Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 lipca 2010 r. 
sygn. III SA/Kr 147/10).

Oszczędności stanowią majątek osoby lub rodziny je posiadającej i ich wysokość 
może mieć znaczenie dla stosowania art. 12 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie 
z którym w przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji mię-
dzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, 
wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację ży-
ciową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku po-
siadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych 
lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu



63. posiedzenie Senatu w dniu 23 października 2014 r. 89

Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do głównego inspektora farmaceutycznego Zofii Ulz

Szanowna Pani Inspektor!
Do przetargu na dostawę leków zorganizowanego przez SP ZOZ na pod-

stawie ustawy o zamówieniach publicznych startuje podmiot z siedzibą w in-
nym państwie europejskim. Powołuje się on na uzyskane w tym państwie 
pozwolenia. Czy taki podmiot powinien zostać wykluczony z postępowania 
przetargowego z uwagi na brak uprawnień do prowadzenia działalności far-
maceutycznej na terenie Polski?

Art. 72 ustawy – Prawo farmaceutyczne stanowi, że „Obrót hurtowy 
produktami leczniczymi, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2, mogą prowadzić wy-
łącznie hurtownie farmaceutyczne, składy celne i konsygnacyjne produktów 
leczniczych”.

Zgodnie z tym samym artykułem „Obrotem hurtowym jest wszelkie dzia-
łanie polegające na zaopatrywaniu się, przechowywaniu, dostarczaniu lub 
eksportowaniu produktów leczniczych lub produktów leczniczych wetery-
naryjnych, posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym lub pozwolenie, o którym mowa w art. 3 
ust. 2, prowadzone z wytwórcami lub importerami w zakresie wytwarzanych 
lub importowanych przez nich produktów leczniczych, lub z przedsiębiorcami 
zajmującymi się obrotem hurtowym, lub z aptekami lub zakładami leczniczy-
mi dla zwierząt, lub z innymi upoważnionymi podmiotami, z wyłączeniem 
bezpośredniego zaopatrywania ludności”.

Z kolei art. 74 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne stanowi: „Podjęcie 
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej 
wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego”.

Z uwagi na zacytowane przepisy nie jest dopuszczalne prowadzenie 
obrotu hurtowego na terenie Polski bez posiadania pozwolenia głównego 
inspektora farmaceutycznego ani zawarcie umowy z podmiotem zagranicz-
nym, który powołuje się na to, że będzie realizował umowę (dostawy leków) 
w oparciu o podmiot trzeci posiadający pozwolenie głównego inspektora far-
maceutycznego.

Z poważaniem 
Rafał Muchacki

Odpowiedź

Warszawa, 24 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 28 października 2014 r., przekazującego oświad-

czenie złożone przez senatora Rafała Muchackiego podczas 63. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 23 października 2014 r., które dotyczy możliwości udziału podmiotu po-
siadającego siedzibę w innym państwie członkowskim w przetargu na dostawę leków 
organizowanego przez SP ZOZ, uprzejmie informuję, co następuje.
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Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz. U. z 2004 r. poz. 907, z późn. zm.), zamawiający przygotowuje i prze-
prowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Wskazana w przytoczonym przepisie zasada jest jedną z podstawowych zasad ca-
łego sytemu zamówień publicznych zarówno w Polsce, jak i we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zatem sprzeczne z powyższą zasadą byłoby m.in. ustalenie takich 
warunków udziału w postępowaniu przetargowym, które preferowałyby jakąś grupę 
wykonawców, w tym ograniczałyby grupę wykonawców do podmiotów prowadzących 
działalność w wybranym kraju Unii Europejskiej.

Ustawodawca przewidział możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego wymogu 
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności przez wykonawców, 
o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (zgodnie z art. 22 ust. 1 usta-
wy – Prawo zamówień publicznych). Ponadto, zgodnie z §1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), zamawiający może żądać dokumentów 
potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności – w szczególności koncesji, zezwoleń lub licencji.

Jednocześnie ograniczenie kręgu wykonawców w ten sposób, iż dopuszczeni do 
udziału w postępowaniu przetargowym byliby jedynie ci wykonawcy, którzy dysponu-
ją zezwoleniem wydanym przez konkretny organ kraju członkowskiego UE (w przed-
miotowym przypadku przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego), mogłoby zostać 
uznane za naruszenie zasady przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, co stanowi-
łoby naruszenie art. 7 u.p.z.p.

W świetle powyższych rozważań, należy wskazać, iż fakt posiadania przez dany 
podmiot zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi, wy-
danego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE (innego niż GIF), nie może 
stanowić przesłanki dyskwalifikującej ten podmiot z udziału w postępowaniu przetar-
gowym, a co za tym idzie z wykonania umowy zawieranej w wyniku rozstrzygnięcia 
przetargu. Podmiot posiadający zezwolenie na obrót hurtowy lekami, wydane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego UE, może zatem, w oparciu o udzielone za-
mówienie publiczne, być stroną umowy o hurtową dostawę leków.

Z poważaniem 
 
GŁÓWNY INSPEKTOR 
FARMACEUTYCZNY 
Zofia Ulz
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej

Szanowna Pani Minister!
Komenda Główna Policji co roku zamieszcza na stronie internetowej 

statystyki dotyczące przestępstw stwierdzonych i postępowań wszczętych 
w związku z poszczególnymi artykułami kodeksu karnego. Poszczególne ar-
tykuły w kodeksie karnym zawierają często znamiona różnych przestępstw. 
Ponadto niekiedy określenie znamion przestępstwa w kodeksie karnym 
obejmuje szeroki zakres czynów zabronionych.

Statystyki policyjne podają liczbę przestępstw stwierdzonych i postępo-
wań wszczętych w związku z przestępstwem określonym w art. 200 kodek-
su karnego, czyli seksualnym wykorzystywaniem nieletniego. Wspomniany 
artykuł odnosi się zarówno do podejmowania szeroko rozumianych czynno-
ści seksualnych z osobą poniżej piętnastego roku życia (art. 200 §1), jak i do 
prezentowania jej takich czynności (art. 200 §2).

W związku z tym proszę o podanie liczby przestępstw stwierdzonych 
i postępowań wszczętych oddzielnie dla poszczególnych paragrafów art. 200 
kodeksu karnego oraz o podanie liczby stwierdzonych przestępstw i wszczę-
tych postępowań w przypadkach dotyczących tylko zjawiska pedofilii.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Odpowiedź

Warszawa, 2 grudnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 28 października 2014 roku (sygn. BPS/043-63- 

-2734/14), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana An-
drzeja Persona podczas 63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 października 2014 roku 
dotyczącego liczby stwierdzonych przestępstw oraz wszczętych postępowań w spra-
wie przestępstw określonych w art. 200 Kodeksu karnego uprzejmie przedstawiam co 
następuje.

Na wstępie pragnę wskazać, że z informacji przekazanych przez Komendę Główną 
Policji (KGP) wynika, iż do dnia 31 grudnia 2012 roku metody i formy wykonywania 
przez Policję zadań w zakresie zbierania danych statystycznych określało zarządzenie 
Nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gro-
madzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości 
oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74 
z późn. zm.). Zgodnie z ww. zarządzeniem, w policyjnych bazach danych nie wyróż-
niano poszczególnych paragrafów w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

W związku z powyższym KGP przekazała, że w 2011 roku wszczęto 1848 postę-
powań w sprawach o przestępstwa określone w art. 200 k.k. oraz stwierdzono 1533 
przestępstwa. Natomiast w 2012 roku wszczęto 2003 postępowania w powyższych 
sprawach oraz stwierdzono 1344 przestępstwa.
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Jednocześnie KGP poinformowała, że od dnia 1 stycznia 2013 roku w Policji obo-
wiązuje system gromadzenia danych, który opiera się na informacjach przetwarzanych 
w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP). Zgodnie z §1 ust. 4 decyzji Nr 125 
Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania 
Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 28 z późn. zm.), w KSIP 
przetwarza się również informacje stanowiące dane statystyczne o przestępstwach, 
zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia w zakresie, trybie i formie określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o sta-
tystyce publicznej (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późn. zm.).

Stosownie do wygenerowanych przez KGP danych z ww. sytemu uprzejmie infor-
muję, że w 2013 roku wszczęto 2057 postępowań w sprawach o przestępstwa okreś- 
lone w art. 200 k.k., w tym 1969 postępowań w sprawach o przestępstwa z art. 200 
§1 k.k.1 oraz 88 z art. 200 §2 k.k.2. Ponadto w 2013 roku stwierdzono 1454 przestęp-
stwa z art. 200 k.k., spośród których 1355 stanowiły przestępstwa z §1, a 99 z §2.

Natomiast przedstawiając wnioskowane dane za 2014 rok, na wstępie należy 
wskazać, że z dniem 26 maja 2014 roku, zgodnie z art. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 
4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 538), w art. 200 k.k. uchylono §2 oraz dodano §3–53. Uwzględniając po-
wyższe KGP poinformowała, że w okresie od stycznia do października 2014 roku 
wszczęto 1701 postępowań w związku z przestępstwami określonymi w art. 200 §1 
k.k., 39 z art. 200 §2 k.k. oraz 31 z art. 200 §4 k.k. Ponadto w ww. okresie stwierdzono 
934 przestępstwa z art. 200 §1 k.k., 52 z art. 200 §2 k.k. oraz 6 z art, 200 §4 k.k.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Grzegorz Karpiński 
Sekretarz Stanu

1 Art. 200 §1 k.k. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej 
osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo 
do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

2 Art. 200 §2 k.k. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje 
małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

3 Art. 200 §3 k.k. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostęp-
nia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w spo-
sób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3.
Art. 200 §4 k.k. Karze określonej w §3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego 
lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie 
czynności seksualnej.
Art. 200 §5 k.k. Karze określonej w §3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję dzia-
łalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15.
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zjawisko pedofilii budzi skrajnie negatywne emocje w całym społeczeń-

stwie i jest jednym z jego najpoważniejszych problemów. Według statystyk 
podawanych co roku przez Policję ani liczba stwierdzonych przestępstw, ani 
liczba postępowań wszczętych w związku z seksualnym wykorzystywa-
niem nieletnich nie maleje.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 
13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w ce-
lach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii 
dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW, zobowią-
zała kraje członkowskie do podjęcia szeregu działań. W szczególności, na 
podstawie art. 22 wyżej wymienionej dyrektywy, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do zapewnienia osobom, które obawiają się, że 
mogą popełnić przestępstwa pedofilii, dostępu do skutecznych programów 
lub środków interwencyjnych służących do oceny ryzyka popełnienia tych 
przestępstw i zapobiegania ich popełnieniu.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, w jaki sposób art. 22 
wyżej wymienionej dyrektywy został implementowany do prawa polskiego.

Ponadto proszę o informacje dotyczące sposobów udzielenia pomocy pe-
dofilom, mających na celu zapobieganie popełnianiu przez nich przestępstw, 
jakie były dostępne przed wejściem w życie wyżej wymienionej dyrektywy.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Odpowiedź

Warszawa, 2.12.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 31 października 2014 r. (sygn. 

BPS/043-63-2735/14), dotyczące oświadczenia Senatora RP Andrzeja Persona, zło-
żonego podczas 63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 października 2014 r., przedsta-
wiam informacje o sposobie wdrożenia do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w spra-
wie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 
2004/68/WSiSW (dalej „Dyrektywa”).

Na wstępie pragnę zauważyć, iż w chwili obecnej przepisy prawa polskiego są 
w pełni zgodne z wymaganiami określonymi w Dyrektywie, jak również standardami 
wyznaczanymi przez postanowienia Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed 
seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych 
sporządzonej na Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. (dalej „Konwencja”).

Ostateczne dostosowanie polskich regulacji prawnych do wskazanych instrumen-
tów międzynarodowych nastąpiło w wyniku przyjęcia ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 538). 
Ustawa ta m.in. rozszerzyła zakres karalności utrwalania, sprowadzania, przechowy-
wania lub posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletniego (wcześniej czy-
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ny te były karane jedynie w odniesieniu do małoletnich poniżej 15 lat) oraz zapewniła 
penalizację kontaktów seksualnych z małoletnimi poniżej 18 lat, jeżeli wiążą się one 
z przekazaniem lub obietnicą korzyści majątkowej, bez względu na to z czyjej inicja-
tywy doszłoby do takich kontaktów. Wydłużony został również okres przedawnienia 
karalności przestępstw o charakterze seksualnym. W przypadku gdy ofiarą takiego 
przestępstwa jest małoletni, w tym również w przypadku treści pornograficznych 
z udziałem małoletniego, przedawnienie karalności nie może nastąpić przed ukończe-
niem przez tego małoletniego 30. roku życia.

Odnosząc się do podniesionej przez Pana Senatora kwestii działań adresowanych 
do osób, które obawiają się, że mogłyby popełnić przestępstwo o charterze seksualnym, 
którego ofiarą byłaby osoba małoletnia, należy podkreślić, iż stanowią one bardzo istot-
ny element zapobiegania wskazanym przestępstwom. Należy przy tym podkreślić, iż 
implementacja wskazanego przez Pana Senatora art. 22 Dyrektywy, jak również odpo-
wiadających mu postanowień Konwencji, wymaga przede wszystkim działań o charak-
terze praktycznym, a nie koniecznie legislacyjnym. Jednocześnie, z uwagi na charakter 
tych działań oraz fakt, iż dotyczą one osób, które nie popełniły czynów zabronionych, 
a tym samym nie są i nie mogą być przedmiotem zainteresowania organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości, podstawą ich podejmowania są przede wszystkim regulacje 
dotyczące funkcjonowania publicznego systemu ochrony zdrowia.

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i le-
czenia uzależnień (Dz. U. poz. 1386 i 1610), osobom z zaburzeniami preferencji seksu-
alnych (rozpoznanie F65 wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdro-
wotnych ICD-10) zapewnione są świadczenia ambulatoryjne udzielane w ramach po-
radni seksuologicznych i patologii współżycia (obejmujące: porady lekarskie, porady 
psychologiczne, sesje psychoterapii i sesje wsparcia społecznego); świadczenia dzienne 
w oddziałach dziennych psychiatrycznych dla dorosłych oraz świadczenia stacjonarne 
w całodobowych (stacjonarnych) oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych i oddzia-
łach leczenia zaburzeń nerwicowych. Tożsame rozwiązania znajdowały się w poprzedza-
jących przywołane rozporządzenie przepisach określających wykaz świadczeń gwaran-
towanych z zakresu opieki psychiatrycznej (w tym w poprzedzających rozporządzenia 
wydawane przez ministra właściwego do spraw zdrowia zarządzeniach Prezesa NFZ).

Warto przy tym zauważyć, iż zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) świadczenia udzielane przez lekarza 
psychiatrę nie wymagają skierowania, co w znaczącym stopniu zwiększa dostępność 
i ułatwia korzystanie z tych świadczeń.

Należy również odnotować, iż w 2010 r., w celu zapewnienia odpowiednich moż-
liwości diagnozowania i terapii osób, wobec których orzeczony został postpenalny 
środek zabezpieczający na podstawie art. 95a k.k., do wykazu świadczeń gwaranto-
wanych wprowadzone zostały regulacje odnoszące się wprost do leczenia sprawców 
przestępstw przeciwko wolności seksualnej – w postaci programu terapii zaburzeń 
seksualnych.

Wskazane regulacje, jakkolwiek nie były przyjmowane bezpośrednio w celu imple-
mentacji Dyrektywy, zapewniają zgodność krajowego porządku prawnego ze standar-
dem wyznaczonym przez Dyrektywę i Konwencję.

Przedstawiając powyższe informacje pragnę zapewnić, iż zwalczanie przestępstw 
o charterze seksualnym, w szczególności skierowanych przeciwko najbardziej bez-
bronnym i wrażliwym członkom społeczeństwa – dzieciom i młodzieży, stanowi jeden 
z ważniejszych celów Rządu i Ministra Sprawiedliwości.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
dr hab. Monika Zbrojewska 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 26 maja 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. 

o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU z 2013 r., 
poz. 503). Zmiany wprowadzone tą nowelizacją polegały między innymi na 
usunięciu z art. 7 ust. 2 pkt 2 słów „jeżeli ich zwarty obszar projektowa-
ny do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha”. Wskutek tej nowelizacji 
w świetle obecnie obowiązującego prawa zmiany przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne zgodnie z art. 7 ust. 1 usta-
wy dokonuje się co do zasady w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego sporządzonym w trybie określonym w przepisach o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 Nr 80 poz. 717). 
W przypadku zmiany przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki 
rolne klas I–III każdorazowo wymagane jest uzyskanie zgody ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi. Procedura uzyskania zgody właściwego organu stano-
wi pierwszy etap i jest konieczna do zmiany przeznaczenia wymienionych 
klas gruntów rolnych na cele nierolnicze, dokonującego się w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. Przed wejściem w życie nowe-
lizacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. w przypadku przeznaczenia na cele 
nierolnicze gruntów rolnych klas I–III wymagane było uzyskanie zgody mi-
nistra właściwego do spraw rozwoju wsi jedynie w przypadku, gdy zwarty 
obszar gruntów przekraczał 0,5 ha.

W związku z uchwaleniem nowelizacji ustawy powstały istotne proble-
my dotyczące uchwalania i wykonywania miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich, a także uzy-
skiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kształtowanie i pro-
wadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stosownie do art. 3 
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy do 
zadań własnych gminy. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego jest wyrazem samodzielności samorządu terytorialnego 
w rozwiązywaniu lokalnych zagadnień dotyczących zachowania ładu prze-
strzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, o czym stanowi art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samo-
rządzie gminnym. Jednakże praktyczne zastosowanie nowych przepisów, to 
jest art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wprowadzają-
cych ograniczenie o charakterze administracyjnym w uzyskiwaniu zgody na 
każdorazowe przekształcenie gruntów rolnych klas I–III na cele nierolnicze 
i nieleśne, przyniosło bardzo negatywne skutki dla planowych inwestycji 
budowlanych na tych terenach.

Dnia 10 czerwca 2014 r. przyjęto w Sejmie rozwiązanie, które miało 
zmienić obecny zapis, tak aby w przypadku przeznaczania na cele nierol-
nicze i nieleśne gruntów rolnych klas I–III wymagane było uzyskanie zgody 
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi jedynie w przypadku, gdy pro-
jektowany obszar przekraczałby 0,5 ha. Zgodnie z tą nowelizacją dla ob-
szaru poniżej 0,5 ha klas I–III zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju 
wsi nie miała być wymagana. Nowelizacja przywracała więc poprzedni stan 
prawny. Niestety, ustawę tę zawetował prezydent RP, a problem pozostał. 
Chodzi głównie o te działki rolne, na których nie ma możliwości prowadzenia 
upraw ze względu na ich wielkość bądź ze względów ekonomicznych.

Proszę o informację, czy i kiedy będzie nowa ustawa w przedmiotowej 
sprawie.

Marian Poślednik
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Odpowiedź

Warszawa, 2014.11.21

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marszałku!
W związku z pismem Pana Marszałka z dnia 28 października 2014 roku, znak: 

BPS/043-63-2736/14, przy którym został przekazany tekst oświadczenia złożone-
go przez senatora Mariana Poślednika podczas 63. posiedzenia Senatu RP w dniu 
23 października 2014 roku w sprawie prac nad zmianą ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych w zakresie przeznaczania gruntów rolnych klas I–III na cele nierolni-
cze – uprzejmie informuję, co następuje.

Obowiązujący do dnia 26 maja 2013 r. przepis art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205) 
przewidywał, że zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju wsi nie była wymagana 
w przypadku przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów klas I–III o pow. do 0,5 ha.

Jednak w dniu 26 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. 
o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 503). 
Przyjęte przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną ustawą zmiany polegają 
m. innymi na wprowadzeniu zasady, że przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne 
wszystkich gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III następuje w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego i wymaga uzyskania zgody ministra 
właściwego do spraw rozwoju wsi.

Propozycje przywrócenia poprzedniego stanu prawnego zawierał natomiast po-
selski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk 
nr 1783). W dniu 10 czerwca 2014 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z którą w przypadku przeznaczenia na 
cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I–III, jeżeli ich obszar projektowany 
do przeznaczenia na cele nierolnicze przekraczał 0,5 ha, wymagana była zgoda mini-
stra właściwego do spraw rozwoju wsi. Ustawę tę zawetował Prezydent RP, a w dniu 
10 października 2014 roku Sejm RP nie uchwalił ponownie tej ustawy.

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sejmu RP oraz z pisma Se-
kretarza Stanu Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 paździer-
nika 2014 r. znak: DKRM-4820-159(1)/14 wynika, że w dniu 9 października 2014 
roku wpłynął do Sejmu RP kolejny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z którym istniałaby możliwość przeznaczenia 
na cele nierolnicze i nieleśne bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi 
gruntów rolnych klas I–III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do przeznaczenia 
na cele nierolnicze nie przekraczałby 0,5 ha. Tekst projektu dostępny jest na stronie 
internetowej Sejmu RP: „Prace Sejmu” – „Wniesione projekty”. Powyższy projekt usta-
wy w dniu 9 października 2014 r. został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego 
Sejmu i Biura Analiz Sejmowych, a w dniu 4 listopada 2014 roku został skierowany 
do konsultacji oraz przekazany do organizacji samorządowych, celem przedstawienia 
opinii. Po nadaniu projektowi numeru druku sejmowego – stanowisko w tej sprawie 
zajmie Rząd. Po przyjęciu przez Rząd w trybie przewidzianym w Uchwale Nr 190 Rady 
Ministrów z dnia 29 października 2013 roku Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. 
z 2013 r., poz. 979) stanowisko Rządu do omawianego projektu ustawy zostanie prze-
kazane do Sejmu RP.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Jana Rulewskiego

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, 
do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej, 

do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, 
do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, 

do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz 
oraz do ministra finansów Mateusza Szczurka

Okolicznością skłaniającą do wydania oświadczenia jest przypadający 
na 17 października Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.

Choć bilans dwudziestopięciolecia III Rzeczypospolitej jest dodatni, to 
zjawisko widocznego ubóstwa, a więc osób żyjących poniżej poziomu egzy-
stencjalnego, nie ustępuje.

W szczególności nie udało się uniknąć ubóstwa wynikającego ze zmia-
ny ustrojowej zapoczątkowanej w 1989 r. na obszarach popegeerowskich. 
Mamy tam do czynienia ze „skolektywizowaną biedą”, która obejmuje całe 
siedliska rodzin pozbawionych pracy, społecznie zmarginalizowanych, izolo-
wanych przestrzennie od placówek szkolnych, rynku pracy, ośrodków kultu-
ralnych, a nawet placówek handlowych.

Zjawisko ma cechy trwałości i mówi się wprost o dziedziczeniu biedy. 
W dwadzieścia pięć lat od czasu likwidacji, z dnia na dzień, PGR należałoby 
mówić nawet o „wnuczeniu” biedy, czyli ogarnianiu przez nią trzeciego poko-
lenia – dzieci bezrobotnych pracowników PGR urodziły bowiem i wychowują 
właśnie już trzecie pokolenie.

To ubóstwo obciąża nas, czyli pokolenie reformatorów. Nakazuje pań-
stwu kontynuowanie programów solidarnościowych. Zważyć należy między 
innymi na obszar występowania zjawiska, czyli teren całej Polski, ze zna-
czącym współczynnikiem na terenach odzyskanych.

Szczególnie drażliwą i społecznie ważną kwestią jest ubóstwo dzieci 
związane zresztą z typową dla rodzin popegeerowskich wielodzietnością. 
Duży odsetek uczniów kończy edukację na poziomie szkoły podstawowej, 
a tym samym powiększa i tak już wielką i trwałą armię bezrobotnych (po-
wyżej 10% na przestrzeni dwudziestu lat). Trzeba zauważyć, że na tym tle 
rodzą się głód, kradzieże, alkoholizm, agresja i zaniedbanie. Polska podej-
mowała działania na rzecz ograniczania wymienionych zjawisk, zwłasz-
cza do 2004 r. na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościa-
mi rolnymi Skarbu Państwa. Dzieciom fundowano stypendia w znaczącej 
liczbie czterdziestu tysięcy, a w związku ze sprzedażą mienia stosowano 
preferencje w zakresie zatrudnienia pracowników PGR, specjalne linie kre-
dytowe, poręczenia, refundacje, uwłaszczenie na mieszkaniach i specjalne 
programy lokalne.

Mocą ustawy z 2004 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa większość wspomnianej pomocy uchylono i przekazano 
zadania gminom oraz powiatom. Udzielaniem ograniczonej pomocy stypen-
dialnej (500 zł na rok, tylko dla zdolnych absolwentów ze wspomnianych 
terenów) zajęła się troskliwa Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości z Łodzi 
(rocznie przydziela ona około ośmiuset takich stypendiów). Działalność Agen-
cji Nieruchomości Rolnych ograniczono do pomocy inwestycyjnej podczas re-
montów mieszkań (na przykład w województwie kujawsko-pomorskim taka 
pomoc to środki na remont zaledwie jednego dachu). Możliwe jest udostęp-
nianie gminom terenów na cele socjalne. Podkreślenia wymaga, że pomoc 
dotyczy dzieci bezrobotnych pracowników PGR, którzy pracowali minimum 
dwa lata. A to kryterium z racji upływu czasu oznacza, że liczba wniosków, 
z definicji, jest ograniczona i zanikająca. Pomocy stypendialnej pozbawiono 
całkowicie młodzież pogimnazjalną, a to oznacza redukcję edukacji i liczby 
potencjalnych biorców stypendiów. Na ironię zakrawa fakt, że minister fi-
nansów nakłada podatki na uczących się stypendystów, jeśli przekroczą oni 
kwotę wolną od podatku wynoszącą 3091 zł, podczas gdy roczne stypen-
dium z fundacji wynosi 500 zł razy dziesięć!

Państwo odwróciło się od rodzin, w tym dzieci, wykluczonych będących 
ofiarami reform ustrojowych!
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Samorządy nie mogą udzielać wielu form pomocy, gdyż siedliska po-
pegeerowskie znajdują się na terenach gmin wiejskich, gdzie z natury jest 
bieda, a na przykład gminy nie dysponują dostatecznymi dochodami.

Jednocześnie Agencja Nieruchomości Rolnych z racji wysokiego popytu 
na ziemię dysponuje dużymi i nadzwyczajnymi wpływami, z których reali-
zowane są ulgi i udogodnienia dla nowych wielkoobszarowych właścicieli 
ziemskich. Od 2004 r. nikt nie prowadzi badań i nie monitoruje zasięgu 
ubóstwa.

Wspomniane problemy są znane władzom państwowym choćby z racji 
tego, że podnosi je związek byłych pracowników PGR.

Panowie Ministrowie, Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, so-
lidarne państwo i odpowiedzialność za losy dzieci urodzonych w Wolnej 
Polsce nakazują podjęcie kompleksowych programów, by wyrwać te dzieci 
z popegeerowskiego getta!

Dysponuję odpowiednimi przemyśleniami.
Wieś nie może dzielić się na tę z PRL i tę z III Rzeczypospolitej.
Apeluję o eliminację niechlubnych podziałów i stworzenie szans rozwojo-

wych choćby dzieciom i wnukom po PRL!

Jan Rulewski

Odpowiedź 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 2 grudnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pana Marszałka RP z dnia 30 października 2014 r., 

dotyczącym oświadczenia senatorskiego złożonego przez senatora Jana Rulewskiego 
w sprawie zjawiska ubóstwa, uprzejmie wyjaśniam.

Obowiązująca ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 182, ze zm.) określa szczegółowo zadania w zakresie pomocy społecznej, 
rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz organizację pomocy społecznej 
wraz z jej definicją, a zwłaszcza generalny cel działań w ramach pomocy społecznej 
w Polsce, jakim jest zabezpieczenie obywateli przed ryzykiem życia w ubóstwie. Zgod-
nie z art. 2 ust. 1 ustawy „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, 
mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 
zasoby i możliwości”. Przy tym nie wyróżnia się nikogo z uwagi na miejsce zamiesz-
kania – pomoc otrzymuje każda osoba lub rodzina wymagająca pomocy i spełniająca 
kryteria ustawowe, zwłaszcza kryteria dochodowe. Zapewniam, że w zakresie udzie-
lanej obecnie pomocy społecznej nie praktykuje się żadnych podziałów typu: „wieś 
z PRL” lub „wieś z III Rzeczypospolitej”.

Jeżeli zaś chodzi o warunki przyznawania pomocy społecznej to, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. 
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823), ustalono kryteria dochodowe: dla 
osoby samotnie gospodarującej – 542 zł, dla osoby w rodzinie – 456 zł. Jednocześnie 
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podwyższono maksymalną kwotę zasiłku stałego z 444 zł na 529 zł, wysokość pomocy 
dla cudzoziemców (ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą) z 446 zł – 1 175 zł, 
na 531 zł 1 260 zł, wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego z 207 zł 
na 250 zł. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2012 r. Ustalone 
i przedstawione powyżej progi dochodowe stanowią tak zwaną „ustawową granicę bie-
dy”, która obowiązuje z mocy ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie art. 9 ustawy o pomocy społecznej obowiązujące w pomocy spo-
łecznej kryteria dochodowe są opracowywane na podstawie wyników badań progu 
interwencji socjalnej, które wykonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i powinny być 
wyższe od minimum egzystencji. Celem wypełnienia tego zapisu kryteria te są weryfi-
kowane co 3 lata. Jeśli w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej i kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 
będzie równa lub niższa niż minimum egzystencji, Trójstronna Komisja do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych może wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o zwery-
fikowanie kwot kryteriów dochodowych. Ogółem, w pomocy społecznej w roku 2013 
na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę ponad 4 mld zł. W ramach 
systemu pomocy społecznej w roku 2013 rzeczywista liczba osób objętych pomocą 
społeczną (którym przyznano decyzją świadczenia) wynosiła ogółem 1 987 589 osób. 
Osoby te żyły w 1 256 953 rodzinach, w tym na wsi 555 826 rodzin, a liczba osób 
w tych rodzinach wynosiła 3 321 759.

Ponadto prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, 
których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych, ustalonych 
w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jed-
nej z niżej wymienionych okoliczności: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 
ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w inte-
gracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klę-
ski żywiołowej lub ekologicznej. Dodatkowo, w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może 
być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega 
zwrotowi. Może też być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczo-
wa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc 
rzeczową. Nie zawsze jednak pomoc materialna jest w takich przypadkach najbardziej 
efektywną formą wsparcia. Bez względu na posiadany dochód prowadzone jest rów-
nież poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, 
dla osób i rodzin, które mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życio-
wych lub potrzebują wsparcia. Ponadto w niektórych ośrodkach pomocy społecznej, 
tam gdzie są możliwości magazynowania i przechowywania artykułów pochodzących 
od darczyńców, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest ich 
dystrybucja (żywność, odzież, obuwie) na rzecz osób potrzebujących. W ten sposób wy-
pełniane są art. 15, 16, 16a i 16b ustawy, które stanowią, iż pomoc społeczna polega 
w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 
pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie 
i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, reali-
zacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form 
pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Trzeba przy 
tym zauważyć, że w świetle obecnych przepisów o pomocy społecznej obowiązek za-
pewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu te-
rytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.

Podkreślić należy, że praca socjalna jest jedną z najważniejszych, nominalnie 
najskuteczniejszych metod wspierania osób i rodzin wymagających pomocy, mają-
cą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności 
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do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych 
oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Świadczona jest na rzecz po-
prawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, co w przypadku 
rodzin dysfunkcyjnych, zmagających się z nieporadnością ma kluczowe znaczenie. 
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny będący pisemną 
umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowią-
zania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych przez tę osobę i pracownika 
socjalnego działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby 
lub rodziny. Ma to istotny wpływ na motywowanie podopiecznego do aktywności np. 
w poszukiwaniu zatrudnienia. Jak wspomniano pomocy w tej formie udziela się bez 
względu na dochód rodziny, więc może ona trafiać do szerokiej grupy klientów.

Tak więc w ofercie świadczeń z pomocy społecznej znajduje się, zgodnie z art. 
36 ustawy o pomocy społecznej, poza świadczeniami pieniężnymi, również pomoc 
niepieniężna (praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, 
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, czy pomoc w uzyska-
niu zatrudnienia). Jednak w ramach zabezpieczenia socjalnego szczególne znaczenie 
przywiązuje się do aktywizujących form wsparcia, które wzmacniają samodzielność 
i zaradność życiową osób potrzebujących pomocy, zwłaszcza w zakresie aktywizacji 
zawodowej. Ten rodzaj pomocy dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo re-
alizowany jest m.in. przez podmioty zatrudnienia socjalnego, działające w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Takimi in-
stytucjami są centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej. Do centrów 
i klubów integracji społecznej mogą być kierowane osoby, które podlegają wyklucze-
niu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym 
staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, i znajdują się w sy-
tuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo 
w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Centra integracji społecznej, działają-
ce w oparciu o przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym, mogą być tworzone przez 
jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Realizują reintegrację 
społeczną i zawodową przez następujące usługi: 1. kształcenie umiejętności pozwa-
lających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych 
osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, 2. nabywanie umiejętności za-
wodowych przez przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwa-
lifikacji zawodowych, 3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym 
staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrud-
nienie lub działalność gospodarczą, 4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodaro-
wania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Z kolei gminy i organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 
ust. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym mogą prowadzić kluby integracji spo-
łecznej. Można w nich organizować w szczególności działania mające na celu pomoc 
w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, 
w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usług 
na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 
lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej. Ponadto organizuje się w nich 
prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, poradnictwo prawne, działalność sa-
mopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych, staże, 
o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Od 2006 roku realizowany jest Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wyklu-
czeniu Społecznemu. W ramach Programu ogłaszane są corocznie konkursy skiero-
wane m.in. do instytucji zatrudnienia socjalnego – Centrów i Klubów Integracji Spo-
łecznej, a także do samorządów gmin i organizacji pozarządowych. Przystępując do 
konkursu w celu otrzymania dotacji podmioty stosują metody reintegracji społecznej 
i zawodowej dla osób będących w wieku produkcyjnym, bezrobotnych, posiadających 
niewystarczające dochody, będących klientami pomocy społecznej. Podczas kilkumie-
sięcznych cyklów zajęć w Centrach i Klubach Integracji Społecznej uczestnicy od-
bywają zajęcia wpływające na zmianę postawy, jak i równocześnie uzupełniają lub 
zdobywają kwalifikacje zawodowe.
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Konkursy ogłaszane w ramach ww. Programu mają na celu zmobilizowanie sa-
morządów gminnych do tworzenia partnerstw na rzecz organizowania centrów i klu-
bów integracji społecznej, szczególnie na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych, 
a także wykorzystywania lokalnych programów rynku pracy, takich jak np.: prace 
społecznie użyteczne czy roboty publiczne. Dodatkowo dzięki tym działaniom wzmac-
niana jest rola podmiotów zatrudnienia socjalnego w procesie przywracania osób do 
ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz przygotowywania ich do wy-
korzystywania rozwiązań ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Ponadto w ramach wysiłków instytucjonalnych zmierzających do zmniejszenia 
ubóstwa w ostatnich latach realizowane były wieloletnie programy osłonowe Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej. Minister stara się udzielać nie tylko wsparcia finansowego 
samorządom gmin i organizacjom pozarządowym, ale również inicjować i pobudzać 
podejmowanie takich przedsięwzięć, które wynikają z ustawowych zadań pomocy 
społecznej przypisanych samorządowi gminnemu i powiatowemu. Koresponduje to 
z art. 3 ust. 2, zgodnie z którym zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie 
wystąpienia sytuacji z obszaru ryzyka socjalnego przez podejmowanie działań zmie-
rzających do życiowego usamodzielnienia najbardziej zagrożonych niedostatkiem osób 
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Umożliwia to ministrowi właściwemu do 
spraw zabezpieczenia społecznego, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz konsty-
tucyjną zasadę pomocniczości państwa (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 i pkt 7a 
ustawy o pomocy społecznej), opracowywanie i finansowanie programów osłonowych, 
a także wspieranie finansowe tych programów w określonym przez niego obszarze 
pomocy społecznej. Realizowany jest na przykład program powrotu osób bezdomnych 
do społeczności, który wspiera działalność głównie organizacji pozarządowych poma-
gających osobom bezdomnym. Innym ważnym programem jest program „Świetlica 
– Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011–2015. 
Program ma na celu rozwijanie działalności o charakterze socjoterapeutycznym w ra-
mach środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin 
niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych z problemami opiekuńczo-wychowaw-
czymi. Sprzyja tworzeniu nowych tego typu placówek oraz rozwijaniu działalności 
w placówkach już istniejących. Kolejnym przykładem takiego programu może być 
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – program, na który od 
roku 2006 przeznaczana jest co roku kwota 3 000 000 zł.

Spośród rządowych programów szczególnie ważne dla osób będących w ciężkim 
położeniu materialnym wydaje się kontynuowanie programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” w latach 2014–2020. Program jest programem krajo-
wym realizowanym ze środków własnych gmin i środków budżetu państwa. Obecnie 
każdego roku korzysta z niego blisko 2 mln osób, w tym 50% stanowią dzieci.

W dniu 10 grudnia 2013 r. uchwałą Nr 221 Rady Ministrów ustanowiono wielo-
letni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024). Program zawiera 
podstawowe rozwiązania programu realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 29 grud-
nia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie do-
żywiania”, tj. podniesione do 150% kryterium dochodowe uprawniające do wsparcia 
w formie posiłku, utrzymanie 20% dożywianych dzieci bez konieczności ustalania 
sytuacji w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego (działania te mogą być reali-
zowane po uprzednim przyjęciu stosownych uchwał rad gmin), wsparcie finansowe 
gmin, które przeznaczą środki w wysokości do 40% kosztów realizacji zadania z moż-
liwością zmniejszenia do 20%.

Utrzymany został także krąg osób, które mogą zostać objęte pomocą wynikającą 
z Programu tj. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do 
czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osoby dorosłe w szczególności osoby sa-
motne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

Uchwała Rady Ministrów o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” przewiduje pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego 
w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych.
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Na realizację programu w 2014 r. przewidziana została kwota 550 mln zł (350 mln zł 
w budżecie wojewodów i 200 mln zł w rezerwie celowej budżetu państwa). Ogólna 
kwota środków w całym okresie realizacji Programu wyniesie 3 850 000 tys. zł. Dodat-
kowo Program jest wspierany środkami własnymi gmin w wysokości około 280 mln zł 
rocznie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
trwają prace nad wdrożeniem, począwszy od końca roku 2014, Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, pomocy w ramach Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Jest to pomoc dotycząca produktów 
żywnościowych. Dzięki tej pomocy zaoszczędzone środki budżetów własnych osoby 
i rodziny będą mogły przeznaczyć na inne potrzeby. Pomoc ta będzie uzupełniona 
o działania na rzecz włączenia społecznego. Dystrybucja żywności będzie odbywać 
się w najbliższym czasie.

Ponadto (poza trudnymi sytuacjami życiowymi, do których odnosi się ustawa 
o pomocy społecznej) w ramach systemu zabezpieczenia społecznego ustanowiono, 
zgodnie z kierunkiem działań w ramach integracji społecznej oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, proponowanym przez międzynarodowe postanowienia 
oraz odpowiadające na nie polskie akty prawne (przykładowo konwencje Międzyna-
rodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych 
i Kulturalnych, Europejska Karta Społeczna, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
ONZ, Konstytucja RP – przepisy z zakresu wolności i praw ekonomicznych, socjalnych 
i kulturalnych, ustawa o działach administracji rządowej, gdzie wyróżniono dział za-
bezpieczenie społeczne, etc.), inne rodzaje wsparcia osób i rodzin w celu ich ochrony 
przed ryzykami socjalnymi, obejmujące takie sprawy jak: ubezpieczenia społeczne 
i zaopatrzenie społeczne, fundusze emerytalne, świadczenia na rzecz rodziny, inne 
świadczenia socjalne niż pomoc społeczna, zatrudnienie, rehabilitację społeczną i za-
wodową osób niepełnosprawnych, kombatantów i osób represjonowanych, koordyna-
cji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczni-
czych. Celem stworzenia systemu zabezpieczeń społecznych było zapewnienie osobom 
i rodzinom zarówno bezpieczeństwa socjalnego jak i bezpieczeństwa przed różnymi 
rodzajami ryzyka socjalnego takimi jak macierzyństwo, zgon żywiciela rodziny (i ogól-
nie niedostatek dochodu w rodzinie), starość (dożycie wieku emerytalnego), utrata 
pracy, czy niezdolność do pracy ze względów zdrowotnych (trwała lub okresowa). Tak 
więc Polska wypracowała nowoczesne zabezpieczenie społeczne będące systemem zin-
stytucjonalizowanych świadczeń materialnych i niematerialnych, które mają na celu 
zagwarantowanie oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkim członkom spo-
łeczności obywateli Polski.

Jeżeli zaś chodzi o tereny wiejskie rozpatrywane jako obszary szczególnych ryzyk 
socjalnych wymagających pomocy społecznej, to trzeba pamiętać, że nie były nimi 
wyłącznie likwidowane byłe Państwowe Gospodarstwa Rolne. Do roku 1989 było bar-
dzo wiele osób, które często pracowały w miastach mając swoje 2–6 hektarów ziemi. 
To takie osoby w pierwszej kolejności zwalniano z upadających fabryk, wracały one 
na wieś, bo posiadały ziemię, i to przede wszystkim pomoc społeczną musiało in-
teresować, że nie da się wyżyć z tak niewielkiej ilości ziemi. Dlatego dzisiaj pomoc 
społeczna nie koncentruje się na niesieniu wsparcia jedynie na obszarach popege-
erowskich, bo byłby to błąd w postępowaniu wobec osób dotkniętych niedostatkiem, 
ale utrzymuje w polu widzenia wszystkie osoby i rodziny ze wszystkich obszarów 
wiejskich, będące w trudniejszym położeniu ekonomicznym, którym udziela się po-
mocy na ogólnych zasadach.

Pomimo świadomości tego, iż rolnicy indywidualni wymagają pomocy społecz-
nej w nie mniejszym stopniu niż osoby ze zlikwidowanych PGR-ów, w związku z do-
konaną likwidacją PGR-ów (nastąpiło to do roku 1993, zatem ponad 20 lat temu, co 
niejednokrotnie przyczyniało się do degradacji ekonomicznej obszarów ich byłego 
działania), na co nikt z ich byłych pracowników nie miał istotnego wpływu, podję-
to jednak wysiłek mający na celu udzielenie wsparcia przede wszystkim osobom 
z tych likwidowanych państwowych gospodarstw rolnych. I tak, na przykład, re-
alizowano w resorcie pracy, w latach 1994–1998, Program Osłonowo-Aktywizujący 
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dla byłych pracowników, byłych państwowych gospodarstw rolnych, stwarzający 
im możliwość aktywizacji i usamodzielnienia się oraz uniezależnienia się tych osób 
od świadczeń pomocy społecznej. Program ten jednak wyczerpywał swoją formułę 
w miarę jak Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nierucho-
mości Rolnej) pozyskiwała środki na udzielenie pomocy osobom z byłych PGR-ów 
(w ramach tego pomocy byłym pracownikom byłych PGR-ów udzielono na kwotę 
ponad 1 mld zł).

Obecnie udziela się zatem pomocy społecznej osobom pozostającym w niedostat-
ku i zamieszkującym w miastach i na wsi na ogólnych zasadach przyjętych w pomocy 
społecznej. Natomiast dalsza, skuteczniejsza i odpowiadająca na społeczne oczekiwa-
nia pomoc powinna polegać na stosowaniu rozwiązań przekraczających ramy dzia-
łania pomocy społecznej: byłoby to tworzenie możliwości kształcenia adekwatnego 
do zapotrzebowania lokalnych rynków pracy, komunikacji ułatwiającej poszukiwanie 
możliwości kształcenia i zatrudnienia poza rolnictwem, nowych miejsc pracy zwłasz-
cza w miejscowościach sąsiadujących z terenami popegeerowskimi. Są to rozwiązania 
o charakterze strategicznym dla obszarów wiejskich, przekraczające ramy działania 
pomocy społecznej, która jest instytucją polityki społecznej państwa jedynie domyka-
jącą pracę pozostałych elementów zabezpieczenia społecznego. Szczegółowo przedsta-
wia to i potwierdza wcześniejsze przypuszczenia opracowany w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej raport z 2008 roku „Rynki pracy w obszarach popegeerowskich”. 
Dlatego pomoc celowa, adresowana szczególnie do osób zamieszkujących obszary 
wiejskie, uruchomiana została w ramach programów wykonywanych w ramach pra-
cy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przykładowo takie strategiczne działania 
podejmowano w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013 i planuje się je w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 
2014–2020 (szacunkowo w ramach realizacji tego programu mają być zaangażowane 
środki finansowe rzędu ponad 13 mld euro).

Tak więc, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, pomimo różnorakich trudności, osoby 
i rodziny będące w najtrudniejszym położeniu socjalnym obejmowane są pomocą na 
ogólnych zasadach, tak jak to jest możliwe w obecnych warunkach społeczno-gospo-
darczych, bez różnicowania potrzeb osób i rodzin z uwagi na ich zamieszkiwanie na 
obszarach wiejskich. Działanie to stało się obecnie strategicznym celem dla Rządu 
RP i znalazło wyraz w opracowanym Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu 
i Wykluczeniu Społecznemu przyjętym przez Rząd w dniu 12 sierpnia 2014 r. Za-
kłada się w tym dokumencie trwałe zmniejszanie ubóstwa i wykluczenia społeczne-
go, w szczególności zmniejszenie wykluczenia dzieci i młodzieży, stworzenie nowych 
szans na rynku pracy, wsparcie osób starszych i aktywną integrację osób żyjących 
w ubóstwie. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 
na lata 2014–2020 jest pierwszym strategicznym programem w Polsce, który zawiera 
kompleksowe działania nakierowane na trwałe zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podkreślenia wymaga, że dzięki planowanym 
działaniom wskaźnik osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powinien spaść 
w 2020 r. do ok. 22% z 27,3% (w 2011 r.), o 6,3 punktu procentowego powinien 
zwiększyć się wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (z 20,3% do 27%) oraz 
o 5,6 punktu procentowego powinno się zwiększyć zatrudnienie kobiet z najmłodszym 
dzieckiem na utrzymaniu do 5. roku życia (z 57,75 do 63%).

Pragnę zapewnić zatem, że w Polsce przykłada się ogromną wagę do prowadzenia 
polityki społecznej uwzględniającej obowiązek zaspokajania podstawowych potrzeb 
osób i rodzin poprzez podejmowanie wysiłków mających na celu przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom biedy – bez względu na miejsce występowania tego zjawiska 
społecznego.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Jana Rulewskiego (BPS/043- 

-63-2737-MEN/14) na 63. posiedzeniu Senatu w dniu 23 października 2014 r. 
w związku z Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem – Ministerstwo Edukacji 
Narodowej uprzejmie informuje.

W zakresie dofinansowania do podręczników szkolnych Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej już 12 rok realizuje Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Program „Wyprawka szkolna” realizuje jedno z priorytetowych zadań Państwa, ja-
kim jest likwidacja ubóstwa i społecznego wykluczenia. Program polegający na do-
finansowaniu zakupu podręczników dla uczniów jest elementem systemu działań 
mających na celu zmniejszenie różnic edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży wystę-
pujących ze względu na czynnik ekonomiczny. Jest on również odpowiedzią na posta-
nowienia Konwencji o Prawach Dziecka (art. 2 i 27).

Wprowadzając w 2009 r. nową podstawę kształcenia ogólnego Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej wprowadziło również do programu „Wyprawka szkolna” kolejną grupę 
uczniów, którzy nie mogli korzystać z używanych podręczników, ze względu na wpro-
wadzone zmiany programowe, W kolejnych latach byli to uczniowie klasy I, II oraz 
klasy III gimnazjum. Aby zapewnić odpowiedni poziom finasowania podręczników dla 
uczniów zwiększono również kwotę przewidzianą na program, w 2009 r. do kwoty 
104 000 tys. zł, w 2010 r. do 103 350 tys. zł, w 2011 r. do 115 000 tys. zł, w 2012 r. 
do 128 000 tys., zaś w 2013 r. – 179 000 tys. zł.

Jednocześnie od 2010 r. obok uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej 
do programu włączono również grupę uczniów, których rodziny ze względów ekonomicz-
nych, rodzinnych lub społecznych mają trudności z nabyciem podręczników szkolnych.

Od 2010 r. w ramach „Wyprawki szkolnej” dofinansowanie do podręczników otrzy-
mują również uczniowie:

1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełno-

sprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 

w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
W 2013 r. dodatkowo do programu włączono uczniów z upośledzeniem umysło-

wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a od 2014 r. również uczniów sła-
bosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym 
z zespołem Aspergera).

Realizacja „Wyprawki szkolnej” w latach 2008–2013

Rok
Planowana 

kwota 
środków w zł

Uruchomione 
środki

Wydatkowane 
środki Zwrot

Liczba 
uczniów 

otrzymujących  
pomoc

% środków 
niewykorzystanych 

na „Wyprawkę” 
do środków 

uruchomionych
2013 179 000 000 zł 119 820 590 zł 98 024 470 zł 21 796 120 zł 385 785 18%
2012 128 000 000 zł 79 758 337 zł 69 418 395 zł 10 339 942 zł 288 253 13%
2011 115 000 000 zł 69 507 263 zł 54 241 150 zł 15 266 113 zł 267 338 22%
2010 103 350 000 zł 85 573 542 zł 52 575 683 zł 32 767 826 zł 262 563 38%
2009 104 000 000 zł 72 586 308 zł 49 197 722 zł 23 388 586 zł 263 409 32%
2008 50 300 000 zł 39 536 024 zł 29 936 926 zł 9 599 098 zł 233 151 24%
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W ocenie MEN za niezwykle cenne należy uznać włączenie do programu uczniów 
niepełnosprawnych, którzy otrzymują pomoc bez względu na sytuację materialną 
rodziny.

Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) rozdział 8a „Pomoc materialna dla 
ucznia”, uczniowie mogą otrzymać wsparcie w ramach świadczenia pomocy material-
nej o charakterze socjalnym.

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 
stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie 
z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji 
Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów 
w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezer-
wy celowej budżetu państwa, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowa-
ną przez gminy. Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 84,80 zł do 
212 zł miesięczne i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym 
roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 
od 1 października 2012 r. 456 zł/netto na osobę w rodzinie.

Wnioski o otrzymanie stypendium szkolnego należy składać do 15 września dane-
go roku, jednakże w uzasadnionych przypadkach również po upływie ww. terminu.

W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uczeń może ubiegać się o zasiłek 
szkolny, którego udzielenie nie jest uzależnione od wysokości dochodu w rodzinie, 
zaś jego wysokość może wynosić maksymalnie 530 zł. Wniosek o tego typu pomoc nie 
może być złożony później niż na dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia stano-
wiącego podstawę do ubiegania się o pomoc.

Ustawa o systemie oświaty w art. 90d ust. 2 wskazuje, iż stypendium szkolne 
może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyj-
nych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szko-
le w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych reali-
zowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 
podręczników;

3) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tak-
że w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobie-
raniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Wnioski o ww. formy pomocy składa się w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca 
zamieszkania ucznia.

W latach 2008–2013 na realizację pomocy materialnej dla uczniów uruchamiano 
środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokościach przedstawionych poniżej, 
jednocześnie w każdym roku następowały pewne zwroty niewydatkowanych środków.

L.p. Rok
Kwota środków 

uruchomionych w zł 
na stypendium szkolne

Kwota środków 
zwróconych

Liczba 
stypendystów

1. 2013 403 459 121 zł 33 622 384 zł 584 721

2. 2012 363 870 228 zł 54 419 739 zł 558 606

3. 2011 419 031 737 zł 95 650 938 zł 548 660

4. 2010 376 510 000 zł 47 915 174 zł 677 010

5. 2009 396 000 000 zł 22 147 415 zł 567 000

6. 2008 552 898 576 zł 73 315 576 zł 913 000

Należy pamiętać, że przez wiele lat Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowa-
ło specjalne zadania nakierowane na pomoc tylko uczniom pochodzącym z terenów 
PPGR-ów. W latach 2006–2008 z budżetu państwa wypłacono dla uczniów z tych te-
renów stypendia, w łącznej kwocie ok. 88 mln zł.
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W kolejnych latach ta forma pomocy została uzupełniona o środki ze Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który wiatach 2009–2012 wypłacił 
stypendia dla zdolnych uczniów z terenów wiejskich w wysokości ok. 770 mln zł.

Również do 2009 r. organizowane było odrębne finansowanie wypoczynku dzieci 
byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, na które prze-
znaczano z budżetu państwa środki w wysokości ok. 15 mln zł rocznie. Obecnie środki 
zwiększyły budżety wojewodów, którzy podczas naboru uczestników w pierwszej ko-
lejności udzielają wparcia dzieciom z terenów wiejskich.

W celu złagodzenia negatywnych zmian ustrojowych w latach 2006–2008 Mini-
sterstwo realizowało Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarzą-
dowych”, w którym priorytetowym zadaniem była różnorodna pomoc uczniom ze śro-
dowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Na realizację ww. programu uruchomiono 
łączne 130 mln zł.

Dokonując oceny powyższych działań oraz biorąc pod uwagę czas od rozwiąza-
nia PPGR-ów wydaje się, że skierowanie pomocy na tak wąską grupę odbiorców nie 
jest właściwe. System pomocy materialnej w chwili obecnej odnosi się do wszystkich 
grup uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej, bez względu na ich miejsce 
zamieszkania lub miejsce pracy ich rodzin.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Przemysław Krzyżanowski 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2014.11.18

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 października 2014 r., znak: BPS/043-63- 
-2737MRiRW/14, w sprawie tekstu oświadczenia złożonego przez senatora Jana Ru-
lewskiego podczas 63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 października 2014 r., uprzej-
mie informuję, co następuje.

Do 2004 roku Agencja Nieruchomości Rolnych na rzecz środowisk popegeerow-
skich podejmowała m.in. następujące działania:

1) udzielała pomocy dla byłych pracowników ppgr i członków ich rodzin w przezwy-
ciężaniu trudnych sytuacji życiowych, obejmującą przede wszystkim wsparcie 
programów stypendialnych dla młodzieży z ubogich rodzin popegeerowskich, 
dofinansowanie wypoczynku na koloniach i zimowiskach dzieci ze środowisk 
byłych ppgr oraz dożywianie w szkołach w ramach uczestnictwa Agencji w rzą-
dowym programie wspierania gmin w dożywianiu uczniów,
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2) wspomagała aktywizację zawodową bezrobotnych pracowników byłych ppgr, 
w tym poprzez refundację części kosztów wynagrodzeń płaconych przez praco-
dawców tworzących nowe miejsca pracy w sektorach pozarolniczych,

3) wspierała realizację programów na rzecz tworzenia miejsc pracy i aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych, w szczególności absolwentów zamieszkałych na tere-
nach wiejskich, przekazując na ten cel środki pieniężne do Funduszu Pracy,

4) wspierała wypłaty świadczeń przedemerytalnych przyznanych na podstawie 
art. 37k ust. 9 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, przekazu-
jąc na ten cel środki pieniężne do Funduszu Pracy.

Ustawa z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, 
poz. 624), pozbawiła Agencję Nieruchomości Rolnych podstaw prawnych do działań 
dotyczących pomocy środowisku popegeerowskiemu. Celem powyższej ustawy było 
doprowadzenie do sytuacji, w której cały zakres tematyczny związany z udzielaniem 
pomocy społecznej regulują przepisy wydawane bądź inspirowane przez Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej.

Obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych współuczestniczy, w ramach współpra-
cy organizacyjnej, w Programie Stypendiów Pomostowych (segment IA), skierowanym 
do maturzystów pochodzących z rodzin popegeerowskich. Oddziały Terenowe Agencji 
informują potencjalnych kandydatów o warunkach przystąpienia do Programu, przyj-
mują wnioski o stypendium i dokonują ich wstępnej weryfikacji, a następnie prze-
kazują je do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. W ramach trzynastu 
edycji ww. programu, pomoc w postaci stypendium otrzymało łącznie ponad 7 900 
studentów I roku, pochodzących z rodzin popegeerowskich, w tym 234 studentów 
w bieżącym roku akademickim.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ra-
mach swoich właściwości podejmuje m.in. działania dedykowane środowiskom pope-
geerowskim, mające szczególny wyraz w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Programie Pomocy Środowiskom Popegeerowskim, realizowanym przez Agencję Nie-
ruchomości Rolnych. Beneficjentami pomocy w ramach Programu Pomocy Środowi-
skom Popegeerowskim są gminy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki państwowe 
i komunalne. Celem programu jest doprowadzenie przekazanych beneficjentom przez 
Agencję obiektów do stanu technicznego umożliwiającego ich sprawną eksploatację.

W ramach Programu Pomocy Środowiskom Popegeerowskim Agencja udziela bez-
zwrotnej pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych (remontowych) pole-
gających na:

∙ remoncie lub przebudowie budynków, lokali, obiektów infrastruktury technicz-
nej, w tym przejętych dróg osiedlowych, których udokumentowany stan w mo-
mencie przekazania potwierdza konieczność dokonania remontu lub przebudo-
wy, a także podłączeniu przekazanych budynków, lokali i infrastruktury tech-
nicznej do istniejącej lub budowanej gminnej infrastruktury technicznej,

∙ remoncie lub przebudowie urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych, wodno-
kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych,

∙ budowie budynków, lokali i infrastruktury technicznej wyłącznie wówczas, gdy 
budowa ta ma zastąpić nieodpłatnie przekazane obiekty, których remont jest 
już nieuzasadniony ekonomicznie, a w wypadku budowy, która miałaby roz-
szerzyć krąg usługobiorców, to jedynie w części odpowiadającej potrzebom nie-
ruchomości, które były lub są nadal w zasobie i pozostałych dotychczasowych 
usługobiorców.

Podstawę prawną udzielania przez Agencję bezzwrotnej pomocy finansowej stano-
wi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w spra-
wie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych 
oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 52, 
poz. 427, z późn. zm.).

Na realizację Programu Pomocy Środowiskom Popegeerowskim przeznaczono 
w planach finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na lata 2009–2014 
środki w wysokości 327,1 mln zł, z tego w 2014 r. – 50,0 mln zł.
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Od 2009 do końca września 2014 r., Agencja Nieruchomości Rolnych poniosła wy-
datki w wysokości 215,5 mln zł związane z bezzwrotną pomocą finansową dla gmin, 
spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek państwowych i komunalnych, przejmu-
jących urządzenia, obiekty i sieci w trybie art. 24 ust. 6 ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.), 
prowadzącym działalność w tym zakresie.

W 2013 roku Agencja Nieruchomości Rolnych realizowała 164 umowy o udziele-
nie bezzwrotnej pomocy finansowej, przekazując środki w łącznej kwocie 31,0 mln zł. 
130 umów dotyczyło pomocy gminom (o łącznej wartości 28,2 mln zł), 34 – pomocy 
spółdzielniom mieszkaniowym (na kwotę 2,8 mln zł).

W 2013 r.:
∙ 45% (tj.13,8 mln zł) kwoty bezzwrotnej pomocy finansowej dotyczyło finanso-

wania inwestycji w zakresie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej (sieci 
wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, 
hydrofornie),

∙ 38% (tj. 11,9 mln zł) związane było z finansowaniem remontów budynków i lo-
kali, sieci ciepłowniczych, kotłowni,

∙ pozostała bezzwrotna pomoc finansowa – 17% (tj. 5,3 mln zł), w ramach progra-
mu pomocy środowiskom popegeerowskim, dotyczyła m.in. budowy i remontu 
dróg i chodników.

Ponadto, Agencja Nieruchomości Rolnych, w ramach wsparcia środowisk pracowni-
ków byłych ppgr, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem mieszkań emerytów i renci-
stów, którzy zostali zwolnieni z płacenia czynszu za najem lokalu mieszkalnego na pod-
stawie art. 47 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013 przyczynia się do poprawy sytuacji na terenach popegeerowskich. 
Wdrażany od 2007 r. Program ukierunkowany jest na rozwój wszystkich obszarów 
wiejskich w kraju i realizowany jest poprzez cztery osie priorytetowe.

Wpływ na poprawę sytuacji mieszkańców terenów popegeerowskich mają szcze-
gólnie działania realizowane w PROW 2007–2013 w ramach osi III. Bardzo ważna jest 
możliwość uzyskania, w ramach tej osi, pomocy na rozwój przedsiębiorczości na wsi 
oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Pomoc w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” kierowana była zarówno do osób fizycznych jak i osób prawnych 
podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą na wsi. W ramach działa-
nia „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wspierany jest rozwój działal-
ności nierolniczej oraz tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów podejmowanej przez 
rolników, domowników i małżonków rolników. Z tej formy pomocy mogli skorzystać 
także mieszkańcy terenów popegeerowskich posiadający gospodarstwa rolne.

Zgodnie z przyjętym systemem wyboru projektów w ramach działań osi III, delego-
wanych do wdrożenia przez samorządy wojewódzkie:

– „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
– „Odnowa i rozwój wsi”,
największe szanse na dofinansowanie miały najbiedniejsze gminy wiejskie i miej-

sko-wiejskie. Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, na terenach których zlokalizowane 
były państwowe gospodarstwa rolne, mają z reguły niskie dochody na jednego miesz-
kańca, wysoki stopień bezrobocia i niski stopień wyposażenia w infrastrukturę tech-
niczną. Dlatego projekty z tych gmin, były preferowane przy wyborze do realizacji. 
O przyznaniu pomocy decydowała bowiem suma punktów przyznanych na podstawie 
ww. kryteriów.

Mieszkańcy terenów popegeerowskich posiadający gospodarstwa rolne mogą tak-
że korzystać na ogólnych zasadach z działań PROW 2007–2013 wspierających proces 
restrukturyzacji gospodarstw rolnych, podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifi-
kacji oraz działań rolno-środowiskowych i pomocy na utrzymywanie działalności rol-
niczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Również działania Osi IV Leader mogły wspierać aktywizację lokalnych społeczno-
ści. W okresie 2007–2013 Lokalne Grupy Działania, które swym zasięgiem obejmowa-
ły przeszło 90% obszarów wiejskich w kraju, realizowały Lokalne Strategie Rozwoju 
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(LSR). Należy nadmienić, że LSR powstawała w oparciu i na potrzeby osiągania celów 
na poziomie lokalnym. Co więcej, zgodnie z przepisami PROW 2007–2013, kierunki 
i rodzaje interwencji musiały uwzględniać potrzeby mieszkańców.

Pragnę poinformować, że opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 będzie kontynu-
ował działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Liczymy, że kolejny okres progra-
mowania przyczyni się do dalszego wyrównywania dysproporcji rozwojowych pomię-
dzy obszarami wiejskimi w Polsce.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk

Odpowiedź 
RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Warszawa, 12 grudnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Jana Rulewskiego, złożone w dniu 23 paź-

dziernika 2014 roku podczas 63. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, proszę 
o przyjęcie poniższych informacji.

Rzecznik Praw Dziecka będący konstytucyjnym organem kontroli państwowej po-
dziela stanowisko Pana Senatora w zakresie konieczności podejmowania przez pań-
stwo zintensyfikowanych działań mających na celu ograniczenie zjawiska ubóstwa 
wśród dzieci.

Każde dziecko, niezależnie od miejsca zamieszkania, powinno uzyskiwać odpo-
wiednie do potrzeb wsparcie oraz mieć możliwość zrównoważonego rozwoju i równego 
dostępu, m.in. do edukacji, opieki zdrowotnej czy dóbr kultury.

Niestety nadal w Polsce istnieją obszary, na których stopień biedy i ograniczona 
możliwość wsparcia ze strony państwa (samorządu) oraz brak dostępu do zasobów, 
dóbr i instytucji mogą powodować niemożność pełnego uczestnictwa w życiu społecz-
nym, gospodarczym, kulturowym, ograniczenia praw społecznych oraz deprywację 
potrzeb.

Rzecznik Praw Dziecka zgodnie z przysługującymi kompetencjami określonymi 
ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka podejmował dotychczas wiele działań o charakterze 
generalnym, m.in. w corocznie składanej do obu izb Parlamentu Informacji o Działal-
ności Rzecznika Praw Dziecka wraz z Uwagami o Stanie Przestrzegania Praw Dziecka 
wskazywał na konieczność wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem, w szczególności 
rodzin wielodzietnych, które w ocenie Rzecznika są najbardziej zagrożone na wystę-
powanie tego zjawiska.

W roku 2013 Rzecznik podjął 2 886 spraw indywidualnych związanych z ochro-
ną prawa dziecka do zdrowia i godziwych warunków socjalnych oraz 6 834 sprawy 
związane z ochroną prawa do nauki. Korzystając z uprawnień o charakterze inter-
wencyjno-sygnalizacyjnym, na kanwie interwencji podejmowanych w konkretnych 
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przypadkach, konstruowano wnioski generalne, które kierowane były do instytucji 
odpowiedzialnych za kształtowanie zarówno polityki zabezpieczenia społecznego, 
tj. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej jak też polityki edukacyjnej, tj. Ministra 
Edukacji Narodowej. Część z wniosków i propozycji Rzecznika Praw Dziecka zostało 
zrealizowanych.

Również na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka przeprowadzone zostały ogólnopol-
skie badania empiryczne, których celem było sporządzenie diagnozy sytuacji dzieci 
i młodzieży w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokojenia ich potrzeb w wy-
miarze materialnym, edukacyjnym i zdrowotnym. Wyniki badań – przeprowadzonych 
na próbie 5 tysięcy gospodarstw domowych, w których przynajmniej 1 dziecko było 
w wieku do 18 roku życia, upublicznione zostały w 2010 r.

Jako Rzecznik Praw Dziecka deklaruję, że nadal będę podejmował działania ma-
jące na celu zobligowanie właściwych resortów do podejmowania aktywności na rzecz 
poprawy szeroko rozumianego zabezpieczenia potrzeb dzieci z terenów najuboższych, 
w tym również działań w zakresie tworzenia specjalnych, kompleksowych programów 
chroniących prawidłowy rozwój dzieci.

Z wyrazami szacunku 
 
Marek Michalak

Odpowiedź 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 18.12.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do oświadczenia złożonego przez senatora Jana Rulewskiego podczas 

63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 października 2014 r. uprzejmie wyjaśniam, co 
następuje.

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu pozostaje centralnym zadaniem władzy publicznej, a brak efektywnych 
regulacji prawnych i działań administracji w sytuacji skrajnej biedy, wykluczenia spo-
łecznego i bezdomności w powiązaniu z przeszkodami w tworzeniu zasobów lokali 
komunalnych i socjalnych w gminach oraz programów wyprowadzania z bezdomno-
ści rodzi szczególne zagrożenia dla przestrzegania praw człowieka. Z tego względu 
zagadnienia te znalazły się na czele rankingu problemów, które stanowią największe 
zagrożenie z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela w naszym 
kraju, przygotowanego już po raz drugi przez Rzecznika Praw Obywatelskich z okazji 
Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia 2014 r.).

W ubiegłorocznym rankingu naczelnym problemem w ocenie Rzecznika był brak 
skutecznej strategii państwa (nowoczesnej legislacji) w walce z takimi zjawiskami, jak 
skrajna bieda, bezrobocie, wykluczenie społeczne, bezdomność. W dniu 12 sierpnia 
2014 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wyklu-
czeniu Społecznemu. Program ten zakłada w szczególności zmniejszenie wykluczenia 
dzieci i młodzieży oraz stworzenie nowych szans na rynku pracy. Rzecznik z zado-
woleniem przyjął informację o tym zdarzeniu, ponieważ stanowi to realizację długo 
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oczekiwanych kompleksowych działań nakierowanych na ograniczenie skali ubóstwa 
i wykluczenia społecznego. Obecnie chodzi zatem o pełną realizację założonych w Pro-
gramie celów, a w szczególności zmniejszenie odsetka osób zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym (z 27,3% do 22% w 2020 r.).

W ocenie Rzecznika osiągnięcie zamierzonych celów wymagać będzie podjęcia róż-
norodnych działań, w tym adresowanych do osób mieszkających na obszarach pope-
geerowskich.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich w poprzednich latach wpływały skargi od osób 
mieszkających na obszarach popegeerowskich, które odzwierciedlały niezadowolenie 
z sytuacji panującej na lokalnych rynkach pracy oraz z poziomu i jakości usług świad-
czonych przez powiatowe urzędy pracy. Problemy przedstawiane przez osoby bezro-
botne dotyczyły głównie kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia (lub innej pracy za-
robkowej) oraz niemożności zaoferowania przez powiatowe urzędy pracy konkretnych 
ofert pracy (odpowiadających ich wykształceniu) lub ofert szkoleń, które pozwoliłyby 
zwiększyć szansę na podjęcie zatrudnienia. Z napływających skarg – niejednokrotnie 
bardzo emocjonalnych – wynikało także, że osoby zamieszkujące na terenach popege-
erowskich mają zaniżone poczucie własnej wartości. Osoby te zwracały bardzo często 
uwagę na to, że są pozbawione jakiejkolwiek opieki (pomocy) ze strony Państwa, a co 
się z tym wiąże nie mają żadnych perspektyw na poprawę swojej sytuacji życiowej 
(syndrom wykluczenia społecznego).

Na podstawie napływających skarg Rzecznik wystąpił do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z wnioskiem o podjęcie działań, nakierowanych na zwiększenie pomocy 
oferowanej takim osobom przez publiczne służby zatrudnienia. W odpowiedzi Mini-
ster potwierdził potrzebę stworzenia programu działań na rzecz uzdrowienia sytuacji 
na terenach wiejskich, który uwzględniałyby różne modele rozwojowe obszarów wiej-
skich, dopasowane do warunków regionalnych i lokalnych oraz konieczność ich mo-
nitorowania (RPO-583129 z dnia 29 września 2008 r.).

W opinii Rzecznika konieczne jest przeprowadzenie ponownych badań na temat 
efektywności działań, mających na celu aktywizację środowisk wiejskich. Raport taki 
został przeprowadzony w 2008 r. na zlecenie resortu pracy i obecnie istnieje potrzeba 
analizy skuteczności przyjętych rozwiązań, służących poprawie sytuacji na popege-
erowskich rynkach pracy.

Rzecznik Praw Obywatelskich jako konstytucyjny organ ochrony przestrzegania 
praw i wolności, nie uczestniczy bezpośrednio w realizacji polityki społeczno-gospo-
darczej. Podejmowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzecz-
niku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648) działania mogą jednak wpływać 
na korygowanie rozwiązań, w tym ze sfery polityki społecznej, naruszających w szcze-
gólności konstytucyjne wolności lub konstytucyjne prawa podmiotowe.

Pragnę poinformować, że w ostatnim czasie Rzecznik skierował do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 
361 ze zm.) w zakresie, w jakim ustala w pierwszym przedziale skali podatkowej kwo-
tę zmniejszającą podatek w wysokości 556 zł 02 gr z art. 2 i art. 84 Konstytucji RP. 
W opinii Rzecznika, przepis dotyczący ustalenia wysokości kwoty wolnej od podat-
ku narusza zasadę sprawiedliwości społecznej, wynikającą z Konstytucji RP. Należy 
zweryfikować założenie ustawodawcy, według którego przekroczenie kwoty wolnej od 
podatku, wynoszącej 3089 zł, pozwala obywatelom na jednoczesne zaspokajanie pod-
stawowych potrzeb życiowych oraz uiszczanie podatków. Zdaniem Rzecznika obecne 
rozwiązanie krzywdzi podatników, bowiem wskazana kwota została określona w ode-
rwaniu od przyjętych w obowiązującym prawie kryteriów ubóstwa. Wątpliwości budzi 
również brak stałego mechanizmu waloryzacji kwoty wolnej od podatku. W przypad-
ku uznania przez Trybunał Konstytucyjny zasadności tych zarzutów powstanie ko-
nieczność skorelowania zasad uiszczania podatków i udzielania pomocy społecznej 
(V.511.868.2014 z dnia 3 października 2014 r.).

W reakcji na sytuację na rynku pracy, w tym w szczególności wobec znacznego 
rozwoju samozatrudnienia i zatrudnienia niepracowniczego, Rzecznik podjął także 
ostatnio w wystąpieniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej problem niedostatecz-
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nej ochrony przez państwo praw osób świadczących taką pracę, jak również państwo-
wej kontroli nad warunkami wykonywania takiej pracy (art. 24 w związku z art. 20 
Konstytucji). Dalsze działania Rzecznika w tym zakresie uzależnione będą od anali-
zy stanowiska, zaprezentowanego w odpowiedzi na to wystąpienie (III.7041.33.2014 
z dnia 19 listopada 2014 r.).

Choć przytoczone powyżej inicjatywy Rzecznika nie mają bezpośrednio związku 
z podniesioną przez pana Senatora kwestią ubóstwa na obszarach popegeerowskich 
rzutującą na sytuację dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji, to jednak mogą spo-
wodować podjęcie regulacji mających wpływ na ograniczenie sfery ubóstwa i wyklu-
czenia społecznego.

Chciałbym zapewnić, że problemy, podniesione w oświadczeniu senatora Jana 
Rulewskiego podczas 63. posiedzenia Senatu RP, pozostają w kręgu zainteresowań 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

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

Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku ze złożonym przez Pana Senatora Jana Rulewskiego podczas 63. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 23 października 2014 r. oświadczeniem w sprawie ubó-
stwa wynikającego ze zmiany ustrojowej zapoczątkowanej w 1989 r. na obszarach 
popegeerowskich m.in. w kontekście opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych stypendiów dla uczniów i studentów otrzymanych od fundacji, uprzejmie 
informuję.

Transformacja ustrojowo-systemowa, która dokonała się w Polsce po 1989 r. ob-
jęła niemal wszystkie sfery życia. Istotnym elementem przemian gospodarczych była 
reforma systemu podatkowego. Od 1992 roku obowiązuje powszechny podatek do-
chodowy od osób fizycznych wprowadzony ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Zasadę po-
wszechności opodatkowania wyraża art. 9 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem 
dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na pod-
stawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

W konsekwencji, od 1992 r. przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym 
są nie tylko dochody z pracy, działalności gospodarczej, działalności wykonywanej 
osobiście, praw majątkowych, kapitałów pieniężnych, czy rent i emerytur, ale także ze 
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stypendiów. Dostrzegając jednak wyjątkowy charakter stypendiów, jako formy pomo-
cy dla uczniów i studentów w procesie zdobywania wiedzy oraz kształtowania umiejęt-
ności na etapie edukacji szkolnej lub w trakcie studiów, ustawodawca, na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy, zwolnił z opodatkowania świadczenia pomocy materialnej 
dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących 
w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na 
podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dodatkowo, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, wolą ustawodawcy, zwol-
niono od podatku także stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasa-
dy udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, 
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostęp-
nianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu 
lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie 
dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

Należy zauważyć, iż od początku obowiązywania art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, 
tj. od 1 stycznia 2002 r., przedmiotowe zwolnienie było ograniczone limitem. Do końca 
2010 r. obowiązywał limit miesięczny w wysokości 380 zł. Nowelizacja z dnia 25 li-
stopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podat-
ku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 
Nr 226, poz. 1478), zastąpiła dotychczasowy limit miesięczny limitem rocznym w wy-
sokości 3 800 zł (10 miesięcy roku szkolnego/akademickiego x 380 zł = 3.800 zł), eli-
minując tym samym wątpliwości odnośnie do utraty prawa do zwolnienia, w sytuacji 
gdy kwota wypłacana w danym miesiącu obejmuje należności przysługujące za kilka 
miesięcy. Ponadto ww. nowelizacja zniosła kryterium dochodowości stanowiące do 
końca 2010 r. warunek stosowania przedmiotowego zwolnienia. Zlikwidowała także 
uciążliwe dla stypendysty obowiązki informacyjne, które obligowały ucznia/studenta 
do zawiadomienia płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, 
przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

Z punktu widzenia uczącej się młodzieży przedmiotowe zmiany należy zatem oce-
nić pozytywnie, podobnie jak samo istnienie w ustawie zwolnienia, o którym mowa 
w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, niezależnie od faktu, iż jest ono ograniczone limitem.

Podkreślenia wymaga, że ustanowienie dla stypendiów od organizacji pozarządo-
wych (np. fundacji, stowarzyszenia) limitu zwolnienia wynika z dużej swobody tych 
podmiotów do kształtowania zasad przyznawania pomocy materialnej dla uczniów 
i studentów. Podstawę przyznania przedmiotowego stypendium stanowi bowiem akt 
prawa wewnętrznego (zatwierdzony regulamin), a nie przepis rangi ustawowej. Stąd 
w przeciwieństwie do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczest-
ników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, 
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy, tj. pochodzących z budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczel-
ni, przyznanych na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie 
wyższym (w całości korzystających ze zwolnienia od podatku), zasadnym jest okreś- 
lenie dla tego rodzaju stypendiów limitu zwolnienia. Przy czym jego obowiązywanie 
nie ogranicza w żaden sposób prawa organizacji pozarządowych do przyznawania sty-
pendiów w wysokości wykraczającej poza limit. Ponadto przekroczenie kwoty limitu 
nie oznacza utraty prawa do stosowania tego zwolnienia do kwot już otrzymanych, 
a jedynie nakłada obowiązek opodatkowania nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze 
zwolnienia. W sytuacji zatem, gdy fundacja przyznała stypendium w kwocie 500 zł 
za każdy miesiąc nauki, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega wyłącznie 
nadwyżka ponad kwotę 3800 zł czyli kwota 1200 zł (5000 zł – 3800 zł).

Jednocześnie zważywszy na występującą w skali podatkowej kwotę zmniejszającą 
podatek, która powoduje, że dochody w wysokości 3091 zł nie rodzą obowiązku zapła-
ty podatku, od ww. nadwyżki ponad kwotę 3800 zł (nieprzekraczającej wraz z innymi 
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dochodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej 3091 zł), stypen-
dysta nie płaci podatku. Powyższe oznacza, że w praktyce stypendysta nie płaci po-
datku dochodowego od osób fizycznych od stypendium w kwocie 6 891 zł (tj. 3 800 zł 
+ 3 091 zł), co w przypadku stypendium przyznanego na dziesięciomiesięczny okres 
nauki odpowiada stypendium miesięcznemu w kwocie 689,1 zł.

Reasumując, należy zauważyć, że obowiązujące przepisy ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych zawierają rozwiązania, które mimo powszechności opodat-
kowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uwzględniają szczególny charak-
ter pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe na edukację dzieci i młodzieży, 
w tym również z obszarów popegeerowskich.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Zdzisława Pupy oraz Waldemara Kraski

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie wyczerpującej 

informacji i przedstawienie interpretacji w zakresie sposobu naliczania 
wszelkich form opodatkowania ferm wiatrowych. W szczególności prosimy 
o wyjaśnienie następujących kwestii: przedmiotu opodatkowania (od nieru-
chomości, od środków trwałych itp.); sposobu wyliczania wymiaru podatku; 
algorytmu określania powierzchni, od której ma być płacony podatek; na kim 
ciąży ten obowiązek; jak ustawodawca rozgraniczył obowiązki właściciela 
wydzierżawiającego grunt pod fermę od obowiązków inwestora, który taką 
fermę buduje, a następnie eksploatuje itp.

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Zdzisław Pupa 
Waldemar Kraska

Odpowiedź

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Wojciecha Skur-

kiewicza wraz z innymi senatorami podczas 63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 paź-
dziernika 2014 r., nadesłane przy piśmie Marszałka Senatu z dnia 28 października 
2014 r. znak: BPS/043-63-2738/14, uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) przedmiotem opodatkowania podatkiem 
od nieruchomości są budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

Pojęcie budowli zostało zdefiniowane w art. 1a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, na podsta-
wie którego budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowla-
nego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie bu-
dowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowla-
nym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt bu-
dowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury jak: obiekty liniowe, 
lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno sto-
jące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia rekla-
mowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ście-
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ków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziem-
ne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym czę-
ści przedmiotów składających się na całość użytkową.

Biorąc powyższe pod uwagę, za budowlę nie uznaje się całej elektrowni wiatrowej, 
a jedynie jej części budowlane, takie jak fundamenty i maszty. Podlegają one w kon-
sekwencji opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Natomiast nie są opodatkowane tym podatkiem urządzenia techniczne służące 
bezpośrednio wytwarzaniu energii elektrycznej, takie jak: generator (turbina), wirnik 
ze skrzydłami, skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia ener-
getyczna, instalacja alarmowa zdalnego sterowania, gdyż nie stanowią przedmiotu 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Powyższe stanowisko znajduje oparcie w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, 
w tym w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 5 stycznia 2010 r. 
sygn. akt II FSK 1101/08, 2 grudnia 2011 r. sygn. akt II FSK 1658/10, 20 stycznia 
2012 r. sygn. akt II FSK 1397/10, 15 maja 2012 r. sygn. akt 2320/10.

Za budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w rozumieniu 
art. la ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, uznaje się budowle będące w posiadaniu przedsię-
biorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, chyba że nie 
są one i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia tej działalności ze względów 
technicznych.

Posiadanie, o którym mowa powyżej, oznacza korzystanie przez przedsiębiorcę 
z nieruchomości bez względu na istnienie i rodzaj tytułu prawnego do niej.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami 
podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, 
w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub 

ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych, 

lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne 
lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego.
Z powyższego przepisu wynika, że co do zasady podatnikiem podatku od nierucho-

mości jest właściciel nieruchomości. Jedynie w przypadku nieruchomości stanowią-
cych własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, przeniesienie 
posiadania nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej powoduje przeniesienie 
obowiązku podatkowego na posiadacza. W konsekwencji zawarcie umowy dzierżawy 
nieruchomości z innym niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego 
właścicielem nieruchomości nie skutkuje przeniesieniem obowiązku podatkowego na 
dzierżawcę.

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie zawierają unormowań zwią-
zanych z określaniem tytułu prawnego do nieruchomości. Kwestie te szczegółowo re-
gulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. 
Nr 121) w księdze drugiej zatytułowanej Własność i inne prawa.

Stosownie do treści art. 48 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie prze-
widzianych, budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane należą do części 
składowych gruntu, i konsekwentnie do art. 47 §1 tej ustawy nie mogą być odrębnym 
przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Należy jednak zauważyć, że na podstawie art. 47 §3 K.c. przedmioty połączone 
z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych. Zgodnie 
z orzecznictwem, o tym czy ma miejsce połączenie dla przemijającego użytku, decy-
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duje wola stron. Wniosek ten da się wywieść m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 
4 listopada 1963 r., sygn. akt I CR 855/62. Wyrażono w nim pogląd, który należy 
uznać nadal za aktualny, iż „przedmiot połączony z rzeczą dla chwilowego użytku nie 
stanowi jej części składowej, choćby nawet w wyniku odłączenia przedmiot ten lub 
rzecz, do której został on dołączony, miały ulec na skutek odłączenia uszkodzeniu lub 
istotnej zmianie. Określenie „chwilowy” użytek nie oznacza użytku krótkotrwałego; 
może on być nawet długi, byleby tylko z okoliczności wynikało, że zgodnie z wolą i za-
miarem osób zainteresowanych nie chodzi o połączenie na stałe”.

Jeżeli zatem w myśl umowy dzierżawy elektrownia wiatrowa została połączona 
z gruntem tylko na czas trwania umowy, to nie staje się ona własnością właściciela 
gruntu, lecz pozostaje własnością osoby, która była jej właścicielem w chwili przy-
łączenia.

W przypadku, gdy elektrownię wiatrową można uznać za część składową gruntu, 
wówczas stanowić ona będzie część składową nieruchomości i podatnikiem będzie 
właściciel gruntu niezależnie od tego kto poniósł nakłady na elektrownię wiatrową.

Wysokość stawki podatku od nieruchomości od budowli lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, określana przez rady gmin, nie może prze-
kroczyć 2% ich wartości (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). 
Zasadą jest, że podstawę opodatkowania dla budowli stanowi ich wartość, o której 
mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku 
podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniej-
szona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych 
– ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amorty-
zacyjnego (art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Dla budowli, które powstały w ciągu roku podatkowego podstawą opodatkowania 
jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obo-
wiązku podatkowego – art. 4 ust. 3 ww. ustawy.

Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodat-
kowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania 
obowiązku podatkowego (art. 4 ust. 5 ww. ustawy).

W przypadku, gdy budowle lub ich części, o których mowa w ust. 5, zostały ulep-
szone lub zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła aktualizacja wy-
ceny środków trwałych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa usta-
lona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokona-
no ulepszenia lub aktualizacji wyceny środków trwałych (art. 4 ust. 6 ww. ustawy).

Zasady opodatkowania gruntów określone są odpowiednio w ustawie z dnia 15 li-
stopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) oraz w ustawie 
o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu tym podatkiem podlega-
ją grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako 
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W konsekwencji powyższego grunty rolne zajęte na prowadzenie działalności go-
spodarczej, będą wyłączone z opodatkowania podatkiem rolnym. Grunty takie pod-
legać będą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ze stawką jak dla gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na podstawie art. 2 ust. 2 oraz 
art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dla gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podsta-
wę opodatkowania stanowi ich powierzchnia – art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jarosław Neneman
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Bogdana Pęka, Zdzisława Pupy oraz Waldemara Kraski

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ostatnio udzielił Pan wywiadu dla portalu mPolska24.pl, w którym to 

dość jednoznacznie określił Pan swój stosunek do rolników, mówiąc: „Są 
frajerami. Ja szanuję biznesmenów, nie frajerów”.

Panie Ministrze, bardzo źle się pan o polskich rolnikach wyraża. Rosyj-
skie embargo bardzo mocno ich dotknęło. Wielu z nich do swojej produkcji 
dokładało już wcześniej, a w chwili obecnej nie tylko rolnicy, ale i niemal cała 
branża ponosi dotkliwe straty. Dlaczego nie jest Pan w stanie zrozumieć po-
stawy rolników, którzy kierują się zasadą „lepszy wróbel w garści niż gołąb 
na dachu”? Właściciele gospodarstw, by dostosować się do zmieniających 
się warunków rynkowych, inwestowali, niejednokrotnie zaciągając kredyty, 
które trzeba spłacić. Jak podkreślają rolnicy, szum medialny i dezinformacja 
w sprawie rekompensat są bardzo duże. „Oni nam te pieniążki tylko obiecu-
ją. Mówią, że będą za pół roku, może za siedem miesięcy i żebyśmy te jabłka 
zniszczyli” – mówią rolnicy.

Panie Ministrze, co teraz? W jaki sposób rolnicy mogą sobie zapewnić 
niewielki, ale zawsze, dopływ gotówki? Pozwalamy sobie zapytać, czy byłby 
Pan – często podkreśla Pan, że jest rolnikiem – w stanie żyć z takiej ceny, 
jaką się im proponuje.

Panie Ministrze, skoro sam Pan niejednokrotnie identyfikował się z rolni-
kami, to jest Pan naiwny. Tak: naiwny! Nie chcemy używać tu tego samego 
epitetu, jaki pan zastosował, mówiąc, że proponowane rekompensaty są le-
kiem na całe zło i że rolnicy mogą sobie spokojnie nic nie robić.

Na koniec prosimy o dokładną informację co do tego, ilu rolników otrzy-
mało rekompensaty i do ilu dokładnie rolników fizycznie dotarły pieniądze za 
dostarczone jabłka po 27 gr?

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Bogdan Pęk 
Zdzisław Pupa 
Waldemar Kraska

Odpowiedź

Warszawa, 2014.11.20

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym przy piśmie znak BPS/043-63-2739/14 z dnia 28 paź-

dziernika 2014 r. oświadczeniem złożonym przez Senatora Wojciecha Skurkiewicza 
wspólnie z innymi senatorami podczas 63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 paździer-
nika 2014 r. w sprawie realizacji mechanizmu tymczasowych nadzwyczajnych środ-
ków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z embargiem 
wprowadzonym przez Federację Rosyjską, przedstawiam poniższe informacje.
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W dniu 30 sierpnia 2014 r. opublikowane zostało rozporządzenie delegowane Ko-
misji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nad-
zwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające 
rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (Dz. Urz. UE L 259 z 30.08.2014, str. 2).

Przedmiotowe rozporządzenie określało zasady i tryb działań podejmowanych 
przez uznane organizacje producentów oraz producentów niebędących członkami or-
ganizacji producentów w zakresie:

– wycofania z rynku,
– zielonych zbiorów,
– niezbierania,
niektórych owoców i warzyw, w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europej-

skiej do Federacji Rosyjskiej, zasady kontroli tych działań oraz sposób przyznawania 
wsparcia.

Realizacja zadań określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 
nr 932/2014 w zakresie nadzoru nad ww. działaniami, wypłatą wsparcia z tytułu 
ich realizacji oraz informowaniem Komisji Europejskiej powierzona została Agencji 
Rynku Rolnego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie 
realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymcza-
sowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw 
w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej opubli-
kowanym w dniu 5 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190).

Niezwłocznie po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 4 września 2014 r., tj. w dniu 5 września 2014 r. Agencja opublikowała na swo-
jej stronie internetowej Warunki uczestnictwa w mechanizmie „Tymczasowe nadzwy-
czajne wsparcie producentów owoców i warzyw”, które zawierają zasady uczestnictwa 
producentów w działaniach wycofywania, zielonych zbiorów i niezbierania produktów 
objętych przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932/2014, w tym tryb 
przyjmowania powiadomień i wniosków o wsparcie, kontroli działań podejmowanych 
przez producentów i sposobu określenia wysokości wsparcia, a także lista produktów 
objętych wsparciem.

Ogólna kwota wsparcia na działania wycofania z rynku, zielonych zbiorów i nie-
zbierania określona dla wszystkich państw członkowskich rozporządzeniem delego-
wanym Komisji (UE) nr 932/2014 wyniosła 125 mln € i obejmowała działania jak 
wyżej podejmowane w okresie 18 sierpnia – 30 listopada 2014 r., z zastrzeżeniem, 
że w przypadku gdy łączna kwota pomocy finansowej Unii Europejskiej obejmująca 
ww. działania, zgłoszona na podstawie powiadomień przekazywanych przez państwa 
członkowskie przekroczy 125 mln €, wówczas Komisja Europejska wstrzyma przyj-
mowanie tych powiadomień i określi graniczny termin zgłoszonych przez organizacje 
producentów i producentów niebędących członkami organizacji producentów powia-
domień o działaniach, które zamierzają przeprowadzić, i do których można będzie się 
ubiegać o wsparcie.

W dniu 10.09.2014 r. Komisja Europejska wstrzymała przyjmowanie powiado-
mień od państw członkowskich i określiła, że uprawnione do otrzymania wsparcia 
będą operacje wycofania z rynku, niezbierania i zielonych zbiorów, które zostały zgło-
szone do właściwego organu państwa członkowskiego do dnia 3 września 2014 r.

Od dnia 8 września 2014 r. kontrolerzy Agencji Rynku Rolnego oraz inspektorzy wo-
jewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (w zakresie 
jakości handlowej produktów wycofywanych z rynku) rozpoczęli działania kontrolne na 
podstawie powiadomień złożonych przez producentów do dnia 3 września 2014 r.

Przedmiotowe kontrole Agencja przeprowadzała w sposób ciągły do dnia 11 paź-
dziernika 2014 r. Łącznie w okresie od 8 września do 11 października 2014 r. prze-
prowadzono 10980 kontroli.

Zgodnie z trybem określonym w art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komi-
sji (UE) nr 932/2014 oraz §6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 
2014 r. ostateczny termin składania wniosków o wsparcie upłynął w dniu 15 paź-
dziernika 2014 r., a więc wszystkie zgłoszone przez producentów operacje winny być 
zakończone przed upływem tego terminu.
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Do dnia 15 października do Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego wpły-
nęło ok. 3,9 tys. wniosków o przyznanie wsparcia, z czego ok. 2,8 tys. wniosków zo-
stało wstępnie zakwalifikowanych do przyznania wsparcia.

Pierwsze wypłaty wsparcia dla producentów owoców i warzyw zostały zrealizowane 
w dniu 7 listopada.

Do dnia 18 listopada 2014 r. Agencja zrealizowała 58 płatności na rzecz producen-
tów owoców i warzyw na łączną kwotę 578.043,23 zł.

Jednocześnie należy zauważyć, że w dniu 30 września br. weszły w życie prze-
pisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 
2014 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia produ-
centów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L nr 284 z 30.09.2014). Powyższe 
rozporządzenie zostało wdrożone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań zwią-
zanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia 
dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu 
z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468). Zgodnie z nowymi ure-
gulowaniami, dodatkowa pomoc finansowa Unii będzie rozdysponowana na poszcze-
gólne państwa członkowskie w oparciu o ilości produktów eksportowanych w danym 
okresie do Rosji pomniejszone o ilości, które zostały już zgłoszone na mocy rozporzą-
dzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014. W przypadku Polski, wsparcie bę-
dzie przysługiwało dla 18750 ton jabłek i gruszek łącznie. Dodatkowo, każde państwo 
członkowskie ma możliwość wycofania z rynku, dokonania zielonych zbiorów lub nie-
zbierania w ilości 3000 ton dowolnych produktów objętych wsparciem. Jednocześnie 
zgodnie z przepisami krajowymi, wdrażającymi uregulowania UE, w przypadku gdy 
ilości zadeklarowane przez beneficjentów pomocy w powiadomieniach dotyczących 
operacji wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz tzw. niezbierania plonów 
przekroczą limity ilościowe określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1031/2014, 
Prezes ARR podaje na stronie Agencji informację o zakończeniu przyjmowania powia-
domień oraz o wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do 
ilości produktów wynikających z ww. powiadomień złożonych w tym dniu. Po wejściu 
w życie przepisów krajowych w dniu 29 października br. ARR rozpoczęła przyjmowa-
nie powiadomień. W związku z przekroczeniem ilości określonych w przepisach UE, 
Agencja Rynku Rolnego jeszcze w tym samym dniu, w którym rozpoczęła przyjmowa-
nie powiadomień, na swojej stronie internetowej określiła współczynniki przydziału. 
Dla jabłek i gruszek współczynnik wyniósł 0,11, natomiast dla pozostałych produktów 
0,12. Obecnie każde powiadomienie podlega kontroli i po jej przeprowadzeniu produ-
cenci będą uprawnieni do składania wniosków o pomoc finansową Unii.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Bogdana Pęka, Zdzisława Pupy oraz Waldemara Kraski

skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej 
treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej 

z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem Macieja Laska

Szanowny Panie Przewodniczący!
Trzecia naukowa konferencja smoleńska, odbywająca się 20 paź-

dziernika bieżącego roku w Warszawie, zgromadziła wielu naukowców, 
w tym profesorów różnych uczelni oraz krajowych i zagranicznych ośrod-
ków naukowych.

Z treści zaprezentowanych na tej konferencji referatów wynikają coraz 
większe wątpliwości co do rzetelności ustaleń komisji Millera, zwłaszcza 
w kwestii zderzenia samolotu z brzozą, od którego miała się rozpocząć jego 
destrukcja.

Bez wnikania w treść wspomnianych referatów pragniemy zapytać Pana 
Przewodniczącego, czy strona rządowa, którą pan reprezentuje, dysponuje 
jakimikolwiek ekspertyzami naukowymi sporządzonymi przez niezależnych 
naukowców lub ekspertów, które potwierdzałyby ustalenia komisji Millera, 
że samolot uderzył w brzozę i w wyniku tego uderzenia utracił część skrzy-
dła, a w następstwie stracił zdolność lotu. Czy są jacyś profesorowie, insty-
tuty albo ośrodki naukowe, krajowe lub zagraniczne, którzy przeprowadzili 
stosowne obliczenia i swoim autorytetem poświadczają rzetelność ustaleń 
komisji Millera? Jeśli są takie ekspertyzy, to prosimy Pana Doktora Macieja 
Laska o wskazanie ich autorów oraz czasu i miejsca ich opracowania, a tak-
że o informację, czy jest możliwość zapoznania się z tymi ekspertyzami.

Prosimy o poważne potraktowanie naszego pytania. Wydaje się bowiem, 
że Panu Przewodniczącemu powinno zależeć na odparciu zarzutów formuło-
wanych przez coraz liczniejsze grono poważnych naukowców sugerujących 
nierzetelność raportu komisji Millera, zwłaszcza w kwestii zderzenia skrzy-
dła samolotu z brzozą.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Bogdan Pęk 
Zdzisław Pupa 
Waldemar Kraska

Odpowiedź

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
pragnę wyjaśnić, że badanie wypadków lotniczych prowadzi się w oparciu o fakty, 

a nie mniej lub bardziej przybliżone modele obliczeniowe. Zebranie informacji faktycz-
nych, takich jak oględziny miejsca zdarzenia, wraku, zapisy rejestratorów parame-
trów lotu i głosu w kabinie oraz informacji zawartych w pamięci urządzeń TAWS i FMS 
jest pierwszym i podstawowym elementem badania, opisanym w metodyce badania 
wypadków lotniczych. Dopiero na tej podstawie prowadzone są analizy, których celem 
jest ustalenie przebiegu, wskazanie przyczyn wypadku, a co najważniejsze określenie 
zaleceń bezpieczeństwa.
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Analizy oparte na modelach obliczeniowych prowadzi się jedynie w przypadku 
braku wystarczających informacji faktycznych. Należy jednak pamiętać, że uzyska-
ne w ten sposób wyniki są jedynie przybliżeniem rzeczywistości i mocno zależą od 
wiarygodności danych wejściowych oraz stopnia złożoności przyjętego modelu obli-
czeniowego.

W tym miejscu należy przypomnieć, że w wyniku przeprowadzonych na miejscu 
zdarzenia oględzin i analiz KBWL LP uznała, iż samolot Tu-154M nr 101 wykonując 
lot poniżej określonej przepisami bezpiecznej wysokości, w warunkach uniemożliwia-
jących wzrokowy kontakt z ziemią, zaczepiał w końcowej fazie lotu o przeszkody te-
renowe (drzewa i krzewy) co zostało udokumentowane przez pracujących na miejscu 
polskich specjalistów. Udokumentowane zostały również ślady zderzenia samolotu le-
wym skrzydłem z brzozą, wskutek czego nastąpiło oderwanie fragmentu lewego skrzy-
dła. W przedmiotowej brzozie znajdowały się elementy konstrukcji skrzydła, a w części 
skrzydła odciętej na skutek zderzenia z brzozą – fragmenty drewna. Zderzenie z brzozą 
potwierdza również świadek znajdujący się na miejscu zdarzenia, analizy zapisów re-
jestratora głosu i parametrów lotu.

Niezależnie przeprowadzone opinie biegłych z Centralnego Laboratorium Krymi-
nalistycznego Policji oraz specjalistów z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 
również bezsprzecznie wskazują na fakt zderzenia samolotu z brzozą, identyfikując 
materiał wbity w przedmiotową brzozę jako pochodzący z lewego skrzydła samolotu 
Tu-154M.

Pragnę również wskazać, że na stronie www.faktysmolensk.gov.pl znajduje się 
szczegółowa analiza obliczeniowa ostatniej fazy samolotu Tu-154M wykonana przez 
prof. dr. hab. inż. Grzegorza Kowaleczkę, wykonana niezależnie od prac KBWL LP oraz 
biegłych Prokuratury Wojskowej. Wyniki tej analizy są zgodne z przebiegiem lotu sa-
molotu odtworzonym na podstawie zapisów rejestratora parametrów lotu oraz śladów 
na ziemi.

Z wyrazami szacunku 
 
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU 
Maciej Lasek
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia, 
Jana Marii Jackowskiego, Mieczysława Gila, 

Wiesława Dobkowskiego oraz Jarosława Rusieckiego

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

W związku ze złożonym do mnie wnioskiem Komisji Podzakładowej Nie-
zależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Polskiej 
Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Kielcach prosimy Panią Premier 
o wyjaśnienia i interwencję w następujących kwestiach związanych z pod-
jętymi przez Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa decyzjami, które w ocenie 
związkowców są na szkodę PSG oraz całej Grupy Kapitałowej PGNiG i nie 
służą tym podmiotom, mającym znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa 
energetycznego kraju.

Po pierwsze, dlaczego jednostronnie, bez żadnej konsultacji społecznej, 
prezes PSG zawiesił odprowadzanie składek PPE, i to w sytuacji, gdy obo-
wiązek ten nałożony jest na pracodawcę w obowiązującym od niedawna 
układzie zbiorowym pracy?

Po drugie, czy Zarząd PSG zamierza zlikwidować około stu jednostek 
terenowych: rejonów dystrybucji gazu, punktów dystrybucji gazu, a niewy-
kluczone, że również zakładów takich jak zakład w Kielcach? Jak to wpłynie 
na jakość usług świadczonych dla odbiorców?

Po trzecie, czy jest zamiar minimalizacji jednostek całodobowego pogo-
towia gazowego, co przełoży się bezpośrednio na bezpieczeństwo odbior-
ców gazu?

Po czwarte, czy jest zamiar wydzielenia obszarów działalności na 
zewnątrz struktur PSG?

Po piąte, czy został jednostronnie wypowiedziany program restruktu-
ryzacji zatrudnienia, który gwarantował do końca 2015 r. ochronę miejsc 
pracy?

Po szóste, czy są plany zwolnienia 25–30% pracowników Polskiej Spół-
ki Gazownictwa? Ile w tej planowanej grupie jest pracowników centrali 
w Warszawie?

Krzysztof Słoń 
Jan Maria Jackowski 
Mieczysław Gil 
Wiesław Dobkowski 
Jarosław Rusiecki

Odpowiedź 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Krzysztofa Słonia 

wspólnie z innymi Senatorami podczas 63. posiedzenia Senatu w dniu 23 październi-
ka 2014 r., w odpowiedzi na liczne pytania dotyczące procesów zachodzących w Pol-
skiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., z upoważnienia Prezes Rady Ministrów, poniżej 
przedstawiam odpowiedzi na pytania zawarte w ww. oświadczeniu.
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Dlaczego jednostronnie, bez żadnej konsultacji społecznej, prezes PSG za-
wiesił odprowadzanie składek PPE, i to w sytuacji, gdy obowiązek ten nałożony 
jest na pracodawcę w obowiązującym od niedawna układzie zbiorowym pracy?

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG), podobnie jak pozostałe spółki nale-
żące do GK PGNiG, jest zobowiązana do identyfikowania i wdrażania działań proefek-
tywnościowych w segmencie dystrybucji paliw gazowych. Podjęte działania obejmują 
cały obszar funkcjonowania Spółki, w tym m.in. optymalizację pozapłacowych kosz-
tów pracy. Wymienione w pytaniu składki na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) 
są zaliczane do pozapłacowych elementów wynagrodzenia i łącznie z pozostałymi, 
dodatkowymi świadczeniami zawartymi w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy 
(ZUZP) kształtowały się w 2013 r. na poziomie 13,0 tys. zł w przeliczeniu na jednego 
pracownika – bez uwzględnienia wynagrodzeń zasadniczych oraz nagród i premii. Od-
prowadzane składki na PPE, jedno z najdroższych świadczeń, kosztowało pracodawcę 
w roku ubiegłym 50,5 mln zł.

Decyzja o zawieszeniu odprowadzenia składek podstawowych na PPE jest oparta 
na przesłankach ekonomicznych. W opinii Zarządu powyższa decyzja zbliża Spółkę 
do najbardziej efektywnego poziomu kosztów operacyjnych OPEX i ma najmniejszy 
wpływ na bieżącą sytuację finansową pracowników. Inne świadczenia zagwaranto-
wane w ZUZP, takie jak: świadczenie barbórkowe, nagroda jubileuszowa, zwiększone 
dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta oraz za pełnienie dyżurów do-
mowych, wpływające istotnie na aktualną sytuację finansową pracowników Spółki 
pozostają bez zmian.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych 
(Dz. U. nr 116, poz.1207) jak i zapisy Umów Zakładowych funkcjonujących w PSG 
przewidują wprost możliwość jednostronnego zawieszenia odprowadzania składki 
podstawowej na PPE przez pracodawcę na okres trzech miesięcy. Według Zarządu 
Spółki, pracodawca zastosował rozwiązanie przewidziane wprost w Umowach Zakła-
dowych, do których odsyłają zapisy ZUZP i tym samym działanie pracodawcy nie 
narusza przepisów prawa.

Czy Zarząd PSG zamierza zlikwidować około sto jednostek terenowych, rejo-
nów dystrybucji gazu, punktów dystrybucji gazu, a niewykluczone, że również 
zakładów takich jak zakład w Kielcach? Jak to wpłynie na jakość usług świad-
czonych dla obiorców?

W spółce prowadzone są prace nad optymalizacją funkcjonowania jednostek tere-
nowych zmierzające do transformacji i ujednolicenia struktur, a także bardziej efek-
tywnego wykonywania zadań, do których prowadzenia Spółka jest zobligowana jako 
operator sytemu dystrybucyjnego o zasięgu ogólnokrajowym. Prowadzone w PSG ana-
lizy obejmują m.in. badanie aspektów związanych z działaniem jednostek terenowych 
(Rejonów Dystrybucji Gazu – RDG), w szczególności w kontekście liczebności odbior-
ców gazu obsługiwanych na danym obszarze oraz wielkości obsługiwanego majątku 
sieciowego, w celu doprowadzenia do jak najbardziej efektywnego wykorzystania ka-
pitału ludzkiego oraz posiadanych zasobów sprzętowych.

Aktualnie realizowany program optymalizacji funkcjonowania jednostek tereno-
wych zakłada zmniejszenie ich liczby o 79 jednostek oraz zmianę funkcji z Rejonów 
Dystrybucji Gazu (RDG) na Punkty Dystrybucji Gazu (PDG) w przypadku 38 jedno-
stek (aktualnie w strukturze Spółki funkcjonuje 270 jednostek). Należy podkreślić, 
że nawet w przypadku likwidacji części jednostek terenowych, ich zadania zostaną 
przekazane innym najbliżej zlokalizowanym jednostkom, przy czym dotychczasowy 
poziom realizacji usług zostanie zachowany. Podstawowym założeniem dla podejmo-
wanych działań ograniczających liczbę jednostek terenowych jest wykazanie, że brak 
danej jednostki nie spowoduje spadku poziomu świadczonych usług. Głównym moto-
rem dla realizacji działań związanych z reorganizacją jednostek terenowych jest chęć 
poprawy efektywności ich funkcjonowania, co według przyjętych założeń będzie się 
odbywało przede wszystkim poprzez uporządkowanie i udoskonalenie realizowanych 
procesów oraz dobór optymalnych struktur organizacyjnych z naciskiem na dosto-
sowanie ich do nowego modelu funkcjonowania Spółki, przy zachowaniu wysokiej 
jakości i efektywności usług świadczonych dla odbiorców.
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W kontekście podniesionej kwestii likwidacji Zakładów, Zarząd Spółki poinfor-
mował, że wraz z Organizacjami Związkowymi wspólnie wypracował i zawarł w dniu 
30 października 2014 r. Program racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych 
dla pracowników PSG sp. z o.o. na lata 2015–2016, który umożliwia pracodawcy roz-
poczęcie zwolnień grupowych po 30 czerwca 2015 r. na zasadach przewidzianych 
w tym programie.

Czy jest zamiar minimalizacji jednostek całodobowego pogotowia gazowego, 
co przełoży się bezpośrednio na bezpieczeństwo odbiorców gazu?

Obsługa zgłoszeń Pogotowia Gazowego odbywa się w Dyspozycjach Gazu zorgani-
zowanych obecnie w siedzibach Oddziałów (Dyspozycje Oddziałowe) i Zakładów Ga-
zowniczych (Dyspozycje Zakładowe). Zgłoszenia przyjmowane są przez dyspozytorów 
całodobowo i w zależności od rodzaju zgłoszenia przekazywane do ekip eksploata-
cyjnych działających w terenie. Służby te mają obowiązek niezwłocznego reagowania 
w momencie otrzymania zgłoszenia z właściwej terytorialnie dyspozycji gazu.

W poruszanej kwestii dotyczącej jednostek całodobowego pogotowia gazowego Za-
rząd Spółki wskazuje, iż funkcje pogotowia są i nadal będą realizowane w większości 
przez jednostki terenowe. Planowana reorganizacja w aspekcie całodobowej realiza-
cji zadań interwencyjnych sprowadza się jedynie do optymalnego doboru struktu-
ry jednostek terenowych i komórek organizacyjnych obsługujących interwencje na 
zmianach nocnych. Wszelkie decyzje reorganizacyjne opierają się m.in. na analizie 
obsługiwanego majątku oraz ocenie potencjalnych zagrożeń, jak również na dążeniu 
do rozprzestrzeniania najlepszych praktyk funkcjonujących w skali całej Spółki. Ak-
tualnie prowadzone są analizy ilości zgłoszeń otrzymywanych przez Dyspozycje Zakła-
dowe, w szczególności na trzeciej zmianie. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenia 
na trzeciej zmianie mogą być przekierowane na dyspozycje oddziałowe, co nie wpłynie 
według Zarządu Spółki na wydłużenie czasu reakcji Pogotowia Gazowego na zgłosze-
nie klienta.

Zarząd PSG stwierdza, że w aspekcie planowanych działań, priorytetem dla Spółki 
jest utrzymanie lub wręcz podwyższenie obecnego poziomu bezpieczeństwa, związa-
nego ze stanem sieci dystrybucyjnej oraz reagowaniem na sytuacje awaryjne.

Czy jest zamiar wydzielenia obszarów działalności na zewnątrz struktur PSG?
Spółki GK PGNiG zobowiązane są do poszukiwania i wdrażania działań proefek-

tywnościowych. PSG realizuje program poprawy efektywności segmentu dystrybucji 
paliw gazowych, obejmujący cały obszar funkcjonowania Spółki, w tym m.in. wydzie-
lenie służb odczytowych oraz służb kontroli poboru gazu. PSG sp. z o.o. jest w trakcie 
ujednolicania modelu funkcjonowania Spółki zarówno w obszarze procesów odczyto-
wych, jak i kontroli poboru gazu.

Obecnie w trzech z sześciu oddziałów Spółki działalność odczytowa w całości jest 
prowadzona przez firmy zewnętrzne (Oddziały we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku), 
natomiast w Oddziale w Warszawie outsourcing tych usług na zewnątrz obejmuje ok. 
30% działalności odczytowej. W ramach działania planowane jest wdrożenie wybra-
nego wariantu wydzielenia służb odczytowych z Oddziałów w Warszawie, Zabrzu oraz 
Tarnowie. Działalność kontroli nielegalnego poboru gazu aktualnie prowadzona jest 
przez firmy zewnętrzne w ramach funkcjonowania Oddziału w Zabrzu.

Wybór docelowego wariantu wydzielenia służb odczytowych oraz kontroli poboru 
gazu będzie uwzględniał m.in. następujące kryteria:

– poziom trwałych oszczędności w związku z wydzieleniem służb poza Spółkę,
– wykonalność formalnoprawna docelowego wariantu wydzielenia,
– czas realizacji docelowego wariantu wydzielania.
Działania podjęte w obu obszarach będą wiązały się z likwidacją funkcjonowania 

zarówno służb odczytowych, jak i kontroli poboru gazu w ramach Spółki. Zakłada 
się, że przeprowadzenie tych procesów wpłynie na redukuję kosztów funkcjonowania 
Spółki o ok. 11,1 mln zł (redukcja kosztów w obszarze odczytów 7,6 mln zł, w obszarze 
kontroli poboru gazu 3,5 mln zł).

Dotychczasowe doświadczenia oraz porównanie kosztów funkcjonowania obu ob-
szarów w Spółce, zdecydowanie wskazuje, że wariant wykonywania tych usług przez 
firmy zewnętrzne jest bardziej dla Spółki opłacalny.
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Czy został jednostronnie wypowiedziany program restrukturyzacji zatrud-
nienia, który gwarantował do końca 2015 r. ochronę miejsc pracy?

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. była objęta Programem Racjonalizacji Zatrud-
nienia (Program), który obowiązywał w Grupie Kapitałowej PGNiG. Program umożliwiał 
m.in. otrzymanie przez zwalnianych pracowników dodatkowych świadczeń pieniężnych 
(tzw. świadczeń osłonowych) z Centralnego Programu Restrukturyzacji (CFR).

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Programie, CFR miał być zasilany w ramach 
podziału zysku netto PGNiG SA oraz zysku spółek zależnych. Na przestrzeni ostat-
nich lat nie przeznaczano środków (ani z zysku PGNiG SA ani też z zysków spółek) na 
zasilenie CFR. Natomiast środki zgromadzone wcześniej na koncie CFR zostały nie-
mal w całości wykorzystane na prowadzone przez spółki procesy restrukturyzacyjne. 
Z uwagi na brak możliwości dalszego zasilania CFR będącego źródłem finansowania 
świadczeń osłonowych wynikających z Programu, Zarząd PGNiG SA uznał za niecelo-
we dalsze funkcjonowanie Programu.

W dniu 24 września br. NWZ PGNiG SA podjęło uchwałę, w której zaakcepto-
wało wypowiedzenie przez Zarząd PGNiG SA „Programu racjonalizacji zatrudnienia 
oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG lata 2009–2011 
(III etap)”, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na 
dzień 31 grudnia 2014 r.

Czy są plany zwolnienia 25–30% pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa? 
Ile w tej planowanej grupie jest pracowników centrali w Warszawie?

Jednym z podstawowych celów konsolidacji dotychczasowych Spółek Gazownic-
twa było podniesienie efektywności operacyjnej i kosztowej segmentu dystrybucji 
gazu. Działania podejmowane w roku ubiegłym i kontynuowane w roku 2014 obej-
mowały m.in. integrację modelu funkcjonowania połączonego OSD w sposób, który 
pozwoli na zwiększenie koordynacji oraz standaryzacji kluczowych procesów i działań 
w Spółce przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu potencjału i kompetencji 
pracowników rozproszonych w ramach terenowych struktur organizacyjnych.

W Spółce został wprowadzony model zarządzania procesowego zakładający cen-
tralizację wybranych funkcji/procesów przy zaangażowaniu pracowników wybranych 
komórek organizacyjnych. Wprowadzenie powyższego modelu wynikało m.in. z roz-
proszenia terytorialnego wyspecjalizowanych pracowników Spółki i wysokich kosztów 
związanych z fizycznym przeniesieniem pracowników z ich dotychczasowej lokalizacji 
do siedziby Centrali Spółki.

Spółka nie prowadzi aktualnie dedykowanych zwolnień grupowych pracowników. 
Prowadzone w chwili obecnej działania i prace projektowe mogą wykazać ewentualny 
i możliwy do wykorzystania potencjał skutkujący m.in. uwolnieniem łącznie ok. 2.000 
etatów pracowniczych. W 2014 r. został uruchomiony Program Dobrowolnych Odejść 
dla pracowników Spółki, z którego skorzystało 626 osób. Łącznie w 2014 r. zatrud-
nienie w Spółce zmniejszy się o 850 osób na skutek PDO i innych czynników. Jak 
już wyżej wspomniano, Zarząd Spółki i Organizacje Związkowe wspólnie wypracowały 
i zawarły Program racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników 
PSG sp. z o.o. na lata 2015–2016, który umożliwia pracodawcy rozpoczęcie zwolnień 
grupowych po 30 czerwca 2015 r. na zasadach przewidzianych w tym programie.

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

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Sekretarz Stanu 
Zdzisław Gawlik
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Zdzisława Pupy oraz Waldemara Kraski

skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej, 
do komendanta głównego Policji Marka Działoszyńskiego 

oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Komendancie! Szanowna 
Pani Rzecznik!

W związku z problemami natury pragmatycznej, związanymi ze zmia-
nami wprowadzonymi ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy 
o Policji, ustawy o Straży Granicznej (…) oraz niektórych innych ustaw (DzU 
z 2014 r. poz. 502), zwracamy się do Państwa o ustosunkowanie się do 
kwestii dotyczącej uznawania związku choroby funkcjonariuszy Policji prze-
bywających na zwolnieniach lekarskich z pełnioną przez nich służbą.

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o Policji funkcjonariusze przeby-
wający na zwolnieniach otrzymują 80% należnego im uposażenia (art. 121b 
ust. 1). Natomiast w przypadku, gdy stwierdza się związek choroby ze szcze-
gólnymi właściwościami lub warunkami służby (ust. 5 pkt 2), wypłacana jest 
całość przysługującego im uposażenia.

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Komendancie!
Prosimy o wskazanie, w jakim trybie oraz na podstawie jakich przepi-

sów wykonawczych ustalany jest związek choroby funkcjonariuszy Policji 
przebywających na zwolnieniach lekarskich z pełnioną przez nich służbą 
oraz kto podejmuje decyzje w przedmiotowym zakresie. Czy są to organy 
kolegialne, których członkowie posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu 
medycyny?

Szanowna Pani Rzecznik!
Zwracamy się z prośbą o zbadanie, czy wskazane zmiany dotyczące 

służb mundurowych, mające na celu zbliżenie przepisów ich dotyczących do 
regulacji obowiązujących w systemie powszechnym, nie noszą znamion dys-
kryminacji funkcjonariuszy w porównaniu z pozostałymi obywatelami. Sys-
tem wynagrodzeń funkcjonariuszy zmieniony został bowiem jedynie w za-
kresie przebywania na zwolnieniu chorobowym. Nie rozważono natomiast 
możliwości wypłacania dodatkowych należności z tytułu pracy w niedziele 
i święta ustawowo wolne od pracy, tak jak to ma miejsce w systemie po-
wszechnym. Jednocześnie prosimy o zbadanie, czy tryb uznawania choroby 
za związaną ze służbą nie ma charakteru uznaniowego i czy nie rodzi on 
problemów natury prawnej, związanych z możliwością wydawania odmien-
nych decyzji wobec funkcjonariuszy pozostających w takiej samej sytuacji.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Zdzisław Pupa 
Waldemar Kraska
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Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 27 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma z dnia 30 października 2014 roku (sygn. BPS/043-63- 

-2742MSW/14), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP 
Pana Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 63. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 23 października 2014 roku w sprawie uznawania związku 
choroby funkcjonariuszy Policji przebywających na zwolnieniach lekarskich z pełnioną 
przez nich służbą uprzejmie przedstawiam informacje w zakresie właściwości Ministra 
Spraw Wewnętrznych.

Na wstępie pragnę wskazać, iż na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. 
o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Stra-
ży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, 
ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służ-
by Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie 
Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 502), zwanej dalej „ustawą zmie-
niającą”, z dniem 1 czerwca 2014 roku w stosunku do ww. funkcjonariuszy i żołnierzy 
zawodowych zostały wprowadzone zbliżone do przyjętych w powszechnym, pracowni-
czym systemie ubezpieczeń rozwiązania związane z wynagradzaniem za okres przeby-
wania na zwolnieniu lekarskim.

Stosownie do powyższej ustawy, uposażenie wraz z dodatkami o charakterze sta-
łym przysługujące funkcjonariuszowi lub żołnierzowi przebywającemu na zwolnieniu 
lekarskim ulega – co do zasady – obniżeniu o 20% za czas przebywania na zwolnieniu 
lekarskim, a środki stanowiące różnicę w uposażeniu osób pozostających na zwolnie-
niu, zasilają fundusze przeznaczone na nagrody i zapomogi dla tych funkcjonariuszy 
lub żołnierzy zawodowych, którzy pełnią służbę za osoby nieobecne w związku ze 
zwolnieniem lekarskim.

Podkreślenia wymaga, iż określając podstawy przebywania funkcjonariuszy i żoł-
nierzy zawodowych na zwolnieniach lekarskich, ustawa zmieniająca wskazuje jedno-
cześnie szereg okoliczności, w których pomimo pozostawania na zwolnieniu otrzymu-
ją oni niepomniejszone uposażenie. Przykładowo, dodany w ustawie z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.), przepis art. 121b 
ust. 5 wskazuje następujące przypadki, w których policjant zachowuje prawo do 100% 
uposażenia: wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby, choroba powstała 
w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, wypadek w drodze 
do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, choroba przypadają-
ca w czasie ciąży, poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 
kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddanie się zabiegowi 
pobrania komórek, tkanek i narządów czy też oddania krwi lub jej składników w jed-
nostkach organizacyjnych publicznej służby krwi lub z powodu badania lekarskiego 
dawców krwi.

Ponadto zgodnie z art. 121b ust. 6 ustawy o Policji prawo do otrzymywania całego 
uposażenia w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przysługuje policjantowi 
również:

∙ podczas oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyn-
gencie policyjnym, o którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1–3 ustawy o Policji,

∙ gdy policjant przebywa na zwolnieniu lekarskim w wyniku popełnienia przez 
inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z wykonywaniem przez 
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niego czynności służbowych, stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez upraw-
niony organ,

∙ gdy zwolnienie od zajęć służbowych jest wynikiem dokonanych przez policjanta 
czynów o charakterze bohaterskim w szczególnie niebezpiecznych warunkach, 
z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie 
prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub bezpieczeństwa 
obywateli.

W tym miejscu należy wskazać, że każda nieobecność w służbie, która ma zostać 
uznana za usprawiedliwioną musi zostać udokumentowana. W ustawie zmieniającej 
określono dokumenty potwierdzające okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, 
które funkcjonariusz lub żołnierz zawodowy zobowiązany jest dostarczyć w terminie 
7 dni od ich otrzymania przełożonemu właściwemu do spraw osobowych. Dokumenty 
te stanowić mają podstawę usprawiedliwienia nieobecności w służbie i zależnie od 
przypadku wskazanego w ustawie, podstawę do wypłaty 100% lub 80% uposażenia. 
W sytuacji niedopełnienia ww. obowiązku, nieobecność w służbie w okresie przebywa-
nia na zwolnieniu lekarskim traktowana jest jako nieobecność nieusprawiedliwiona, 
chyba że niedostarczenie powyższych dokumentów nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego. Analogiczne rozwiązania przewidziano 
również w przypadkach losowych np. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przed-
szkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, które nie ukończyło jeszcze 8 lat. 
W takim przypadku, funkcjonariusz lub żołnierz zawodowy może usprawiedliwić nie-
obecność składając oświadczenie o wystąpieniu powyższych okoliczności.

Istotne przy tym jest, iż wprowadzając zmiany w zakresie wysokości uposażenia 
wypłacanego za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, ustawa zmieniająca do-
puściła jednocześnie możliwość przeprowadzania kontroli, zarówno prawidłowości 
orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby, prawidłowości wyko-
rzystania zwolnienia lekarskiego, spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń lekar-
skich, jak i oświadczeń składanych przez funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych 
na okoliczność nieobecności w służbie.

Uprawnienia w powyższym zakresie ustawa zmieniająca nadała komisjom lekar-
skim i przełożonym właściwym w sprawach osobowych, określając jednocześnie za-
kres kontroli i konsekwencje związane z ustaleniami dokonanymi w ich wyniku, które 
skutkować mogą utratą lub obniżeniem uposażenia za kontrolowany okres.

Ponadto należy wskazać, iż realizując upoważnienie ustawowe zawarte w art. 32 
ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przy-
sługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. 
poz. 616), zwanej dalej „ustawą wypadkową”, minister właściwy do spraw wewnętrz-
nych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 866) 
ustalił wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w ww. formacjach 
wskazując przy tym, jakie szczególne warunki lub właściwości służby muszą zaistnieć 
i określając okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który 
upoważnia do rozpoznania choroby wskazanej w wykazie, jako pozostającej w związ-
ku ze służbą. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 roku.

Należy wskazać, że zasady i tryb ustalania związku choroby funkcjonariusza ze 
szczególnymi warunkami lub właściwościami służby zostały zawarte w art. 30 ust. 1 
ustawy wypadkowej, zgodnie z którym w sytuacji ujawnienia u funkcjonariusza cho-
roby, co do której zachodzi podejrzenie, że powstała w związku ze szczególnymi warun-
kami lub właściwościami służby, kierownik jednostki organizacyjnej kieruje funkcjo-
nariusza do właściwej komisji lekarskiej z urzędu lub na wniosek funkcjonariusza.

Jednocześnie warto podkreślić, że sprawy dotyczące komisyjnych badań lekar-
skich regulowane są również przepisami ustawy o Policji:

1) zgodnie z art. 26 ust. 1: zdolność fizyczną i psychiczną do służby ustalają komi-
sje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

2) zgodnie z art. 40: policjant może być skierowany do komisji lekarskiej podległej 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:
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– z urzędu lub na jego wniosek – w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia 
zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczegól-
nych chorób ze służbą;

– z urzędu – w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolno-
ści do służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia 
lekarskiego.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 
1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349 z późn. zm.), komisje le-
karskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych są właściwe do orzekania m.in. 
w sprawach:

1) zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów do służby w Policji;
2) stopnia uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wypadkiem lub chorobami po-

zostającymi w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby;
3) związku schorzeń i ułomności ze służbą;
4) inwalidztwie i związku tego inwalidztwa ze służbą;
5) potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że komisje lekarskie pozostają właś- 

ciwe do wydawania orzeczeń o związku choroby ze szczególnymi warunkami lub właś- 
ciwościami służby u funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, 
gdyż przedmiotowe uprawnienie w omawianym zakresie wynika wprost z przytoczo-
nych wyżej przepisów prawa.

Warto również podkreślić, że skład komisji lekarskich obejmuje wyłącznie oso-
by o wykształceniu medycznym, posiadające specjalizacje oraz bogate doświadczenie 
w zakresie orzecznictwa lekarskiego.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w dniu 10 października 2014 roku Sejm RP 
uchwalił ustawę o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych. Ustawa została rozpatrzona przez Senat RP i w dniu 13 listopada 2014 
roku została skierowana do sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych celem rozpatrze-
nia uchwały Senatu RP w sprawie przedmiotowej ustawy (druk nr 2900).

Zgodnie z art. 20 wskazanej ustawy, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 
roku, członkiem komisji lekarskiej jest lekarz posiadający specjalizację, w szczegól-
ności w zakresie następujących dziedzin medycyny: chorób wewnętrznych, chirurgii, 
kardiologii, neurologii, psychiatrii, medycyny pracy, ortopedii, laryngologii lub neu-
rochirurgii.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Stanisław Rakoczy 
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Warszawa, 17.11.2014 r.

Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 30 października br. sygn. BPS/043- 

-63-2742KGP/14 dotyczące oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Grzego-
rza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami uprzejmie informuję, że z uwagi 
na fakt, iż przedmiotowe oświadczenie skierowano również do Ministra Spraw We-
wnętrznych, Komenda Główna Policji przekazała informacje w omawianej kwestii do 
MSW, które w ramach nadzoru nad Policją udzieli kompleksowej odpowiedzi na ręce 
Pana Marszałka.

Z poważaniem 
 
gen. insp. dr Marek Działoszyński

Odpowiedź 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 27 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do oświadczenia złożonego przez senatorów Grzegorza Wojciechowskie-

go, Zdzisława Pupę i Waldemara Kraskę na 63. posiedzeniu Senatu w dniu 23 paź-
dziernika 2014 r. uprzejmie wyjaśniam, iż podniesione problemy były przedmiotem 
wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Spraw Wewnętrznych oraz Ko-
mendanta Głównego Policji.

Pismem z dnia 13 października br., Rzecznik zwrócił się do Minister Spraw We-
wnętrznych, w związku ze skargą funkcjonariusza Policji, któremu Wojewódzka 
Komisja Lekarska MSW w Lublinie odmówiła przeprowadzenia badań lekarskich. 
W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi Minister wskazała, że postępowanie Komisji 
miało charakter incydentalny i nie znajduje uzasadnienia w świetle obowiązujących 
regulacji prawnych.

Odnosząc się natomiast do podniesionego przez Panów Senatorów zagadnienia 
dodatkowych należności z tytułu służby pełnionej w niedzielę i święta, ustawowo 
wolne od pracy pragnę poinformować, iż problem ten również pozostaje w zain-
teresowaniu Rzecznika. Pismem z dnia 27 października 2014 r. zwrócił się on do 
Komendanta Głównego Policji z prośbą o stanowisko. W opinii NSZZ Policjantów 
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nierówność praw funkcjonariuszy spowodowana jest brakiem przepisu nakazu-
jącego konieczność obniżenia wymiaru czasu służby za każde święto występujące 
w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela. Wprowadzenie 
różnic w liczbie dni wolnych od pracy, przysługujących funkcjonariuszom tylko na 
podstawie ustalonego grafiku służby nie znajduje, zdaniem Związku, racjonalnego 
uzasadnienia. Zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy następuje w sposób 
przypadkowy w zależności od tego, w jakie dni tygodnia, przypadają ustawowo okreś-  
lone święta. Liczba świąt występujących w danym roku kalendarzowym w poszcze-
gólne dni tygodnia jest elementem losowym. Do chwili obecnej Rzecznik nie uzyskał 
w tym zakresie odpowiedzi.

Dodatkowo należy wskazać, że specyfika statusu pracowniczego kategorii 
umundurowanych funkcjonariuszy służb publicznych była kilkakrotnie przedmio-
tem rozważań Trybunału Konstytucyjnego (zob. np. wyroki z 23 września 1997 r., 
sygn. K 25/96, OTK ZU nr 3–4/1997, poz. 36, oraz z 27 stycznia 2003 r., sygn. 
SK 27/02 OTK ZU nr 1/A/2003, poz. 2). Stosunki służbowe żołnierzy zawodowych, 
a także innych służb mundurowych (w tym Policji) – stwierdził Trybunał w wyro-
ku z 14 grudnia 1999 r. (sygn. SK 14/98, OTK ZU nr 7/1999, poz. 163) – nie są 
stosunkami pracy, lecz mają charakter stosunków administracyjno-prawnych, po-
wstających w drodze powołania, w związku z dobrowolnym zgłoszeniem się do służ-
by. Kandydat do publicznej służby mundurowej od momentu powołania poddać się 
musi regułom pełnienia służby, nacechowanej istnieniem specjalnych uprawnień, 
ale też szczególnych obowiązków. Przykładowo, wśród szczególnych warunków uza-
sadniających korzystniejsze zasady nabywania przez funkcjonariuszy służb mun-
durowych uprawnień emerytalno-rentowych oraz ustalania ich rozmiaru wymienić 
można m.in.: pełną dyspozycyjność i zależność od władzy służbowej, wykonywanie 
zadań w nielimitowanym czasie pracy i trudnych warunkach, związanych nierzad-
ko z bezpośrednim narażeniem życia i zdrowia (np. w czasie udziału w obronie kra-
ju lub ochronie bezpieczeństwa obywateli), wysoką sprawność fizyczną i psychiczną 
wymaganą w całym okresie jej pełnienia, niewielkie możliwości wykonywania do-
datkowej pracy i posiadania innych źródeł utrzymania, ograniczone prawo udziału 
w życiu politycznym i zrzeszania się. Wskazaną specyfikę pracy w służbach mun-
durowych należy uznać za przesłankę uzasadniającą dopuszczalność wprowadza-
nia z jednej strony wyższych wymagań personalnych, kwalifikacyjnych czy charak-
terologicznych wobec kandydatów do służby, z drugiej zaś – odmiennego i bardziej 
rygorystycznego niż w przypadku pozostałych profesji ukształtowania zasad utraty 
statusu pracowniczego.

Zgodnie z konstytucyjną zasadą równości, wszystkie podmioty prawa charaktery-
zujące się daną cechą w równym stopniu mają być traktowane równo, tj. bez zróżni-
cowań zarówno faworyzujących jak i dyskryminujących. Z zasady tej wynika zarówno 
równość wobec prawa, tzn. nakaz równego traktowania obywateli przez władze publicz-
ne, jak i równość w kształtowaniu prawa, tj. takiego kształtowania przez ustawodawcę 
praw i obowiązków adresatów normy prawnej, aby podmioty prawa charakteryzujące 
się określoną (relewantną) cechą były traktowane równo (wyrok TK z 23 listopada 
2004 r., P 15/03). W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego różnicowanie 
sytuacji podmiotów podobnych jest dopuszczalne, jeżeli zostały dochowane trzy wy-
mogi. Po pierwsze, wprowadzone przez prawodawcę kryteria różnicowania muszą być 
racjonalnie uzasadnione. Muszą one mieć związek z celem i treścią przepisów, w któ-
rych zawarta jest kontrolowana norma. Po drugie, waga interesu, któremu ma służyć 
różnicowanie podmiotów podobnych, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do 
wagi interesów, które zostaną naruszone w wyniku różnego traktowania podmiotów 
podobnych. Po trzecie, różnicowanie podmiotów podobnych musi znajdować podsta-
wę w wartościach, zasadach lub normach konstytucyjnych (wyrok TK z 14 kwietnia 
2003 r., K 34/02).

Porównanie przyjętych regulacji prawnych w odniesieniu do pragmatyk służbo-
wych funkcjonariuszy/żołnierzy oraz do systemu powszechnego nie jest możliwe, 
z uwagi na brak cechy istotnej (relewantnej) pomiędzy obiema kategoriami zatrud-
nienia.
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Praktyka funkcjonowania nowych regulacji, dotycząca uznawania związku cho-
roby funkcjonariusza/żołnierza przebywającego na zwolnieniu lekarskim, pozosta-
je w ciągłym zainteresowaniu Rzecznika. Sprawa będzie monitorowana w oparciu 
o wpływające skargi, a także podczas wizytacji jednostek organizacyjnych poszczegól-
nych służb mundurowych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika 
Praw Obywatelskich
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Roberta Mamątowa oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka 
oraz do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze sprawą małoletniej Olivii E. H., z którą to sprawą zapoznałem 

się na podstawie interwencji jej babki Zdzisławy H. (pismo interwencyjne stano-
wi załącznik do oświadczenia), proszę o wyjaśnienie następującej kwestii.

Czy w postępowaniach sądowych dotyczących odebrania dziecka ro-
dzicowi przebywającemu w Polsce i wydania dziecka rodzicowi mieszka-
jącemu za granicą obywatelowi innego państwa bierze się pod uwagę do-
bro dziecka, w szczególności ochronę jego uczuć i związków emocjonalnych 
z rodzicem, pod którego opieką pozostaje, z jego dziadkami, z jego polskimi 
rówieśnikami? Czy bierze się pod uwagę skutki psychiczne, jakie powoduje 
wyrwanie dziecka z jego dotychczasowego środowiska i nagłe przeniesienie 
w inne środowisko, które nie jest dziecku znane?

Odnosimy wrażenie, że w sprawie małoletniej Olivii H. te względy nie 
są brane pod uwagę. W związku z tym prosimy o zbadanie tej sprawy pod 
kątem tego, czy odebranie dziecka nie zagraża jego dobru i czy nie prowadzi 
de facto do jego wielkiej krzywdy.

Prosimy Pana Ministra Sprawiedliwości i Pana Rzecznika Praw Dziecka 
o refleksję nad tym, czy w przypadku polskich władz i polskich sądów nie 
występuje swego rodzaju nadgorliwość w egzekwowaniu orzeczeń sądów za-
granicznych związanych z wydaniem dziecka za granicę. Słyszymy bowiem 
o wielu takich sprawach, że polskie dziecko ma zostać wydane do innego kra-
ju, nie spotykamy się zaś z sytuacją, że polscy rodzice skutecznie egzekwowa-
li odebranie swoich dzieci z zagranicy, na przykład z Niemiec czy Hiszpanii.

Jeśli to możliwe, prosimy o wskazanie statystyk ukazujących, ile dzieci 
z Polski zostało odebranych mieszkającym w Polsce rodzicom i wydanych za 
granicę i odwrotnie – ile dzieci przebywających za granicą zostało skutecznie 
odebranych przez ich rodziców mieszkających w Polsce. Jeśli to możliwe, 
prosimy o dane z ostatnich pięciu lat.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 1 grudnia 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym przy piśmie z dnia 30 października 2014 r. oświadcze-

niem złożonym przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi sena-
torami podczas 63. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 października 2014 r. uprzejmie 
informuję, co następuje.
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W stosunkach polsko-hiszpańskich obowiązuje Konwencja sporządzona w Hadze 
dnia 25 października 1980 r. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka 
za granicę (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 i 529, sprost.: Dz.U. z 1999 r. Nr 93, 
poz. 1085) wraz z modyfikacjami w zakresie postępowania o wydanie, a następnie 
o wykonanie orzeczeń o odebraniu dziecka wprowadzonymi rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznawa-
nia i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz. Urz. UE 2009 L 347/32). Celem Konwencji jest 
skuteczne przeciwstawianie się samowolnym (bezprawnym) działaniom uprowadza-
jącego lub zatrzymującego dziecko, który bezpośrednio lub za pośrednictwem osób 
trzecich – naruszył prawa innej osoby, instytucji lub organizacji do sprawowania opie-
ki nad dzieckiem (art. 1 punkt b) Konwencji). U podstaw zawarcia Konwencji leży 
głębokie przekonanie, że interes dziecka ma podstawowe znaczenie we wszystkich 
sprawach dotyczących opieki nad nim (Preambuła). Stosownie do art. 13 Konwencji 
możliwość odmowy zarządzenia wydania dziecka bezprawnie uprowadzonego lub za-
trzymanego została ograniczona do tych spraw, w których:

– osoba, instytucja lub organizacja opiekująca się dzieckiem faktycznie nie wyko-
nywała prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zatrzymania albo zgodziła 
się lub później wyraziła zgodę na uprowadzenie lub zatrzymanie; lub

– istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub 
psychiczną albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do 
zniesienia;

– jeśli stwierdzi, że dziecko sprzeciwia się powrotowi oraz że osiągnęło wiek i sto-
pień dojrzałości, przy którym właściwe jest uwzględnienie jego opinii.

„Dobro dziecka” jest również tą wartością, która determinuje kształt innych roz-
wiązań instytucjonalnych, w tym przede wszystkim na gruncie kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego. Jest ono również eksponowane jako wartość szczególna w przepisach 
ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 
20 listopada 1989 r. o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.), 
w której wskazano, iż „we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych 
przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administra-
cyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie in-
teresów dziecka” (art. 3 ust. 1 konwencji).

Zasada „dobra dziecka” jest pojęciem, które stanowi podstawę wszystkich prze-
pisów o prawach dziecka. Jest instrumentem wykładni zarówno norm zawartych 
w konwencji (o prawach dziecka), jak i prawa krajowego państw, które ją podpisały. 
Jest również dyrektywą w przypadku tworzenia prawa i jego stosowania, kryterium 
oceny przy podejmowaniu decyzji w sprawach dziecka oraz rozstrzyganiu kolizji inte-
resów dziecka i innych osób, zwłaszcza rodziców (W. Stojanowska, Władza rodziciel-
ska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca. Studium socjologiczno-prawne. Warsza-
wa 2000, s. 32).

2. Ministerstwo Sprawiedliwości wykonuje zadania tzw. organu centralnego wy-
znaczonego zgodnie z art. 6 i 7 Konwencji haskiej oraz art. 53–55 rozporządzenia 
nr 2201/2003. Wyznaczone przez poszczególne państwa organy współpracują w spra-
wach o charakterze transgranicznym tzn. w wypadkach, gdy rodzice (opiekunowie) 
i dzieci zamieszkują w różnych państwach i zachodzi potrzeba ułatwienia wszczęcia 
lub prowadzenia postępowania sądowego, uzyskania informacji niezbędnych do wy-
dania orzeczenia lub jego wykonania, ułatwienia współpracy pomiędzy sądami itp.

W ramach realizowanych zadań Ministerstwo Sprawiedliwości udziela pomocy 
rodzicom (opiekunom) dochodzącym powrotu dziecka lub wykonywania kontaktów 
z dziećmi. Pomoc ta jest udzielana zarówno w wypadku, gdy wnioski o nakazanie 
powrotu dziecka lub wykonywanie kontaktów są kierowane przez osoby zamieszkałe 
w Polsce do organów innych państw, jak również w wypadku, gdy wnioski takie są 
z zagranicy do sądów polskich.

3. Z uwagi na fakt, że podstawowymi partnerami we współpracy w omawianych 
sprawach są Niemcy oraz Wielka Brytania w załączeniu przekazuję informacje sta-
tystyczne dotyczące liczby spraw prowadzonych na podstawie Konwencji haskiej za 



63. posiedzenie Senatu w dniu 23 października 2014 r.136

pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2010–2014 w stosunkach pol-
sko-niemieckich oraz polsko-brytyjskich. Ze statystyk tych wynika jednoznacznie, 
iż ilość wniosków nieuwzględnionych przez sądy polskie znacząco przewyższa ilość 
wniosków oddalonych przez sądy zagraniczne.

4. W kontekście kwestii poruszanych w piśmie Pani Zdzisławy H. dołączonym do 
oświadczenia senatorskiego, w zakresie zarzutów dotyczących prowadzonego przez 
sąd postępowania o wydanie dziecka i zmianę postanowienia w trybie art. 577 K.p.c. 
wskazać należy, że ocena wydanych przez sąd w tym zakresie rozstrzygnięć pozostaje 
poza zakresem kompetencji Ministra Sprawiedliwości.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości uprawniony jest 
jedynie do wykonywania zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością 
administracyjną sądów, który obejmuje analizę i ocenę prawidłowości oraz skutecz-
ności wykonywania przez prezesów sądów we wnętrznego nadzoru administracyjnego 
(art. 37f powołanej ustawy).

Zadania z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego, obejmujące m.in. 
takie czynności, jak badanie toku i sprawności postępowania w poszczególnych spra-
wach, powierzone zostały wyłącznie prezesom sądów i podległej im służbie nadzoru 
(przy czym prezes sądu apelacyjnego posiada uprawnienie do nadzorowania sądów 
okręgowych i rejonowych, działających na obszarze apelacji, zaś prezes sądu okręgo-
wego – sądów rejonowych, działających w danym okręgu sądowym).

Prezes sądu apelacyjnego w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego 
poza tym koordynuje czynności z zakresu tego nadzoru wykonywanego przez preze-
sów sądów działających na obszarze apelacji oraz kontroluje wykonywanie obowiąz-
ków nadzorczych przez wskazanych prezesów i wydaje stosowne zarządzenia (art. 37b 
§3 pkt 2 i 3 u.s.p.).

Mając na względzie zasady zewnętrznego nadzoru administracyjnego nie jest do-
puszczalne podjęcie działań nadzorczych mających na celu kontrolę postępowania we 
wskazanych w interwencji sprawach sądowych pod kątem poprawności podejmowa-
nych w nich decyzji, jak również zarządzenie przez Ministra Sprawiedliwości lustracji 
i postępowania w indywidualnej sprawie.

Należy podkreślić, że niezawisły sąd dokonuje rozstrzygnięcia sprawy w oparciu 
o zebrany w sprawie materiał dowodowy oraz obowiązujące przepisy prawa. Nato-
miast kontrola rozstrzygnięć sądowych możliwa jest w trybie instancyjnym poprzez 
wnoszenie środków odwoławczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zakresie posiadanych kompetencji Minister Sprawiedliwości nie jest również 
uprawniony do analizy prowadzonego przez sąd postępowania dowodowego, bowiem 
oceny wiarygodności i mocy dowodów dokonuje sąd, przed którym toczy się sprawa 
według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego 
materiału.

Wyrażona w przepisie art. 233 K.p.c. zasada swobodnej oceny dowodów odnosi się 
do wyboru określonych środków dowodowych i do sposobu ich przeprowadzania.

Prawidłowość realizacji przez sąd tej zasady podlega jedynie kontroli w toku in-
stancji, stąd też popełnienie uchybienia przy jej stosowaniu strona procesu może pod-
nieść w formie zarzutu wnosząc określony środek odwoławczy. Minister Sprawiedli-
wości nie jest umocowany do badania i oceny wydanych przez sąd rozstrzygnięć, gdyż 
dotyczą one obszaru działalności, w której sędziowie są niezawiśli (art. 9b u.s.p.).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Węgrzyn 
Podsekretarz Stanu
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Załącznik

Informacje o ilości spraw objętych zastosowaniem Konwencji haskiej 
o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę 

w sprawach polsko-brytyjskich w 2010 r.

– wnioski przesłane do Polski
20

– wnioski wysłane z Polski
22

– wnioski uwzględnione
(nakazano powrót)

– wnioski oddalone
– pozostałe

(wnioski wycofane, 
umorzone ugody)

– trwa postępowanie

4*

11*

5*

-*

13*

3*

6*

-*

* aktualizacja z dnia 25.11.2014 r.

Informacje o ilości spraw objętych zastosowaniem Konwencji haskiej 
o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę 

w sprawach polsko-brytyjskich w 2011 r.

– wnioski przesłane do Polski
21

– wnioski wysłane z Polski
19

– wnioski uwzględnione
(nakazano powrót)

– wnioski oddalone
– pozostałe

(wnioski wycofane, 
umorzone ugody)

– trwa postępowanie

3*

13*

5*

-*

11*

4*

4*

-*

* aktualizacja z dnia 25.11.2014 r.

Informacje o ilości spraw objętych zastosowaniem Konwencji haskiej 
o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę 

w sprawach polsko-brytyjskich w 2012 r.

– wnioski przesłane do Polski
24

– wnioski wysłane z Polski
27

– wnioski uwzględnione
(nakazano powrót)

– wnioski oddalone
– pozostałe

(wnioski wycofane, 
umorzone ugody)

– trwa postępowanie

4*

13*

7*

-*

13*

8*

6*

-*

* aktualizacja z dnia 25.11.2014 r.

Informacje o ilości spraw objętych zastosowaniem Konwencji haskiej 
o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę 

w sprawach polsko-brytyjskich w 2013 r.

– wnioski przesłane do Polski
17

– wnioski wysłane z Polski
29

– wnioski uwzględnione
(nakazano powrót)

– wnioski oddalone
– pozostałe

(wnioski wycofane, 
umorzone ugody)

– trwa postępowanie

2*

5*

6*

4*

15*

-*

7*

7*

* aktualizacja z dnia 25.11.2014 r.
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Informacje o ilości spraw objętych zastosowaniem Konwencji haskiej 
o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę 

w sprawach polsko-brytyjskich w 2014 r.

– wnioski przesłane do Polski
14

– wnioski wysłane z Polski
22

– wnioski uwzględnione
(nakazano powrót)

– wnioski oddalone
– pozostałe

(wnioski wycofane, 
umorzone ugody)

– trwa postępowanie

-*

-*

-*

14*

3*

-*

-*

19*

* aktualizacja z dnia 25.11.2014 r.

Informacje o ilości spraw objętych zastosowaniem Konwencji haskiej 
o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę 

w sprawach polsko-niemieckich w 2010 r.

– wnioski przesłane do Polski
6

– wnioski wysłane z Polski
8

– wnioski uwzględnione
(nakazano powrót)

– wnioski oddalone
– pozostałe

(wnioski wycofane, 
umorzone ugody)

– trwa postępowanie

-*

-*

6*

-*

1*

3*

4*

-*

* aktualizacja z dnia 19.11.2014 r.

Informacje o ilości spraw objętych zastosowaniem Konwencji haskiej 
o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę 

w sprawach polsko-niemieckich w 2011 r.

– wnioski przesłane do Polski
8

– wnioski wysłane z Polski
14

– wnioski uwzględnione
(nakazano powrót)

– wnioski oddalone
– pozostałe

(wnioski wycofane, 
umorzone ugody)

– trwa postępowanie

3*

5*

-*

-*

6*

2*

6*

-*

* aktualizacja z dnia 6.12.2013 r.

Informacje o ilości spraw objętych zastosowaniem Konwencji haskiej 
o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę 

w sprawach polsko-niemieckich w 2012 r.

– wnioski przesłane do Polski
16

– wnioski wysłane z Polski
14

– wnioski uwzględnione
(nakazano powrót)

– wnioski oddalone
– pozostałe

(wnioski wycofane, 
umorzone ugody)

– trwa postępowanie

2*

9*

5*

-*

5*

1*

8*

-*
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Informacje o ilości spraw objętych zastosowaniem Konwencji haskiej 
o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę 

w sprawach polsko-niemieckich w 2013 r.

– wnioski przesłane do Polski
13

– wnioski wysłane z Polski
17

– wnioski uwzględnione
(nakazano powrót)

– wnioski oddalone
– pozostałe

(wnioski wycofane, 
umorzone ugody)

– trwa postępowanie

3*

6*

3*

-*

7*

2*

6*

2*

Informacje o ilości spraw objętych zastosowaniem Konwencji haskiej 
o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę 

w sprawach polsko-niemieckich w 2014 r.

– wnioski przesłane do Polski
6

– wnioski wysłane z Polski
20

– wnioski uwzględnione
(nakazano powrót)

– wnioski oddalone
– pozostałe

(wnioski wycofane, 
umorzone ugody)

– trwa postępowanie

2*

1*

1*

2*

3*

3*

-*

14*

* aktualizacja z dnia 19.11.2014 r.

Odpowiedź 
RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Warszawa, 17 listopada 2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo (znak: BPS/043-63-2743RPD/14) w sprawie oświadczenia 

złożonego przez senatorów: Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana Roberta Mamą-
towa, Pana Przemysława Błaszczyka, uprzejmie informuję, co następuje.

Celem Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za 
granicę z 25 października 1980 r. jest przywrócenie stanu sprzed uprowadzenia dziec-
ka. Zawarcie tej Konwencji było oparte na przekonaniu, że bezprawne wywiezienie 
dziecka za granicę rodzi dla niego negatywne skutki, przed którymi należy je chronić. 
Obowiązek wydania przez sąd nakazu powrotu dziecka w wypadku bezprawnego wy-
wiezienia go za granicę lub zatrzymania, nie jest jednak bezwzględny. Sąd może odda-
lić wniosek o wydanie dziecka, jeśli strona sprzeciwiająca się temu wykaże, że istnieje 
poważne ryzyko, że powrót naraziłby je na szkodę psychiczną lub fizyczną (art. 13 
lit. b Konwencji). Przedmiotowe przesłanki negatywne, które są podstawą odmowy 
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wydania małoletniego, mają na celu ochronę dobra dziecka. Osoba sprzeciwiająca się 
wydaniu dziecka powinna przedstawić sądowi dowody przemawiające za tym, że po-
wrót małoletniego wpłynie negatywnie na jego rozwój psychiczny lub fizyczny, a tym 
samym, że będzie sprzeczny z interesem dziecka.

Odnosząc się do sprawy dotyczącej postępowania w przedmiocie wydania małolet-
niej O. H., uprzejmie informuję, że po dokonaniu analizy akt sprawy podjąłem decyzję 
o przystąpieniu do postępowania przed sądem II instancji. Ponadto, zgłosiłem wnio-
sek o przeprowadzenie przez sąd dowodu z opinii biegłych na okoliczność ustalenia, 
czy powrót dziecka do Hiszpanii nie narazi je na szkodę psychiczną lub fizyczną, 
o której mowa w art. 13 lit. b Konwencji haskiej. Sąd nie uwzględnił jednak wspo-
mnianego wniosku twierdząc, że dopuszczenie tego dowodu nadmiernie przedłużyło-
by postępowanie. Po rozpoznaniu apelacji Pani K. H. Sąd oddalił ją, utrzymując tym 
samym w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie o wydanie dziecka. 
Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu w drodze 
skargi kasacyjnej.

Co się zaś tyczy praktyki orzeczniczej sądów polskich w sprawach z zakresu Kon-
wencji haskiej, uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Dziecka jako konstytucyjny 
organ kontroli ma ograniczony wpływ na jej kształtowanie. Zgodnie z art. 173 Kon-
stytucji RP sądy są władzą niezależną i odrębną od innych władz. Wspomniana nieza-
leżność dotyczy przede wszystkim sfery orzekania. W związku z powyższym, Rzecznik 
Praw Dziecka nie może wpływać na orzecznictwo sądów polskich w sprawach z Kon-
wencji haskiej w inny sposób, jak tylko poprzez zgłaszanie udziału w postępowaniu 
sądowym, składanie wniosków dowodowych oraz wnoszenie środków zaskarżenia od 
orzeczeń wydanych przez sądy I instancji.

Rzecznik Praw Dziecka korzysta we wspominanych uprawnień w każdym przypad-
ku, gdy uzna, że dobro dziecka jest zagrożone.

Z wyrazami szacunku 
 
Marek Michalak
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Roberta Mamątowa, Przemysława Błaszczyka 

oraz Bohdana Paszkowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Ministrze!
W jednej z rozgłośni radiowych usłyszałem krótki komunikat o tym, 

że Pan Prokurator Generalny zarządził badania akt bodajże trzystu sześć-
dziesięciu spraw karnych, w których doszło do skazania na bezwzględną 
karę pozbawienia wolności osób upośledzonych psychicznie. Pan Prokura-
tor Generalny zamierza podobno wnosić o ułaskawienie skazanych w tych 
sprawach.

Popierając tę inicjatywę, prosimy, by w ramach tego działania zajął się 
Pan między innymi sprawami Łukasza Z. skazanego licznymi wyrokami kil-
ku sądów (składaliśmy w jego sprawie oświadczenie do pana Prokuratora 
Generalnego na posiedzeniu Senatu 3.10.2013 r.) oraz Arkadiusza D. skaza-
nego dwoma wyrokami Sądu Rejonowego w Grójcu (przedstawialiśmy jego 
sprawę Panu Prokuratorowi Generalnemu w oświadczeniu senatorskim na 
posiedzeniu Senatu 10.01.2014 r.).

W obu tych sprawach chodzi o wyjątkowo drastyczne przykłady nie-
uzasadnionej, surowej represji karnej wobec osób upośledzonych. I dlatego 
ponownie prosimy o zajęcie się tymi osobami. Popierając raz jeszcze dzia-
łania Pana Prokuratora Generalnego w kwestii ułaskawienia skazanych 
upośledzonych psychicznie, prosimy też o refleksję w zakresie tego, co Pan 
Prokurator Generalny zamierza zrobić, aby osoby upośledzone psychicznie 
nie były w przyszłości niesprawiedliwie oskarżane i skazywane.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Przemysław Błaszczyk 
Bohdan Paszkowski

Odpowiedź

Warszawa, 28.11.2014 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 30 października 2014 r., dotyczące 

oświadczenia złożonego przez Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Ma-
mątowa, Przemysława Błaszczyka i Bohdana Paszkowskiego na 63. posiedzeniu Sena-
tu w dniu 23 października 2014 r., w którym podniesiono kwestię stosowania surowej 
represji karnej wobec osób upośledzonych psychicznie i w tym kontekście zwrócono 
się do Prokuratora Generalnego o rozważenie wszczęcia z urzędu postępowania o uła-
skawienie w stosunku do Łukasza Z., skazanego licznymi wyrokami kilku sądów oraz 
Arkadiusza Sebastiana D., skazanego dwoma wyrokami Sądu Rejonowego w Grójcu, 
uprzejmie przedstawiam co następuje.
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Prokurator Generalny, działając na podstawie art. 567 §1 k.p.k., mając na uwadze 
względy humanitarne, postanowieniem z dnia 13 lutego 2014 r., wszczął z urzędu 
postępowanie o ułaskawienie w stosunku do Łukasza Z. skazanego:

– wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 paździer-
nika 2011 r. za przestępstwo z art. 245 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k., art. 31 §2 
k.k. i art. 12 k.k. na karę roku pozbawienia wolności i za czyn z art. 66 §1 k.w. 
i art. 17 §2 k.w. na karę 30 dni aresztu,

– wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19 marca 2012 r. na karę 
łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, w systemie terapeutycznym jej 
wykonania,

– wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z dnia 
31 stycznia 2012 r. na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z orzecze-
niem na podstawie art. 95 §1 k.k. umieszczenia skazanego w zakładzie karnym, 
w którym stosuje się szczególne środki terapeutyczne.

W tym samym dniu, tj. 13 lutego 2014 r. Prokurator Generalny zwrócił się do 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o skorzystanie z prawa łaski wobec 
tego skazanego w powyższych sprawach.

Wcześniej, bo w dniu 5 listopada 2013 r.. Prokurator Generalny podzielając pozy-
tywną opinię Sądu Rejonowego w Legionowie skierował do Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej wniosek, o ułaskawienie Łukasza Z. w sprawie, w której został skazany 
za przestępstwa z art. 190 §1 k.k. i art. 226 §1 k.k. na karę łączną 2 lat pozbawienia 
wolności.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 marca 2014 r. 
zastosował prawo łaski w stosunku do Łukasza Z., przez warunkowe zawieszenie 
wykonania orzeczonych wobec niego kar pozbawienia wolności i kary aresztu na 
okres 3 lat.

Prokurator Generalny o powyższej decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po-
informował pismem z dnia 8 kwietnia 2014 r. Pana Jana Wyrowińskiego wicemarszał-
ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto przedstawiam, że po przeprowadzonym badaniu akt Sądu Rejonowego 
w Grójcu stwierdzono brak podstaw do wszczęcia z urzędu przez Prokuratora Gene-
ralnego w tej sprawie postępowania o ułaskawienie w stosunku do skazanego Arka-
diusza Sebastiana D.

Z dokonanych ustaleń wynika, że Arkadiusz Sebastian D. wyrokiem Sądu Rejono-
wego w Grójcu z dnia 30 marca 2010 r., utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okrę-
gowego w Radomiu z dnia 12 października 2010 r., został skazany za przestępstwo 
z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 280 §1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności i karę tę 
odbył w całości w okresie od dnia 4 sierpnia 2011 r. do dnia 4 czerwca 2013 r. (po 
zaliczeniu na poczet tej kary okresów jego rzeczywistego pozbawienia wolności od 
dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 28 lutego 2008 r. i od dnia 13 marca 2011 r. do dnia 
16 marca 2011 r.).

Nadmienić należy, że sądom orzekającym w tej sprawie w datach wyrokowania 
znany był fakt, iż Arkadiusz Sebastian D. na mocy orzeczenia Powiatowego Zespołu 
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu wydanego w dniu 7 wrześ-
nia 2000 r., został zaliczony (na stałe) do osób o umiarkowanym (trwałym) stopniu 
niepełnosprawności, z zaleceniem m.in. leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego 
oraz, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Grójcu III Wydział Rodzinny 
i Nieletnich z dnia 25 maja 2004 r., jako całkowicie ubezwłasnowolniony, został 
oddany pod opiekę Aliny D. – jego matki. Orzeczenia te nie stanowiły przeszkody do 
pociągnięcia Arkadiusza Sebastiana D. do odpowiedzialności karnej za zarzucony 
mu czyn.

Dodać należy, że w wyniku badań przeprowadzonych w toku postępowania kar-
nego przez powołanych biegłych sądowych lekarzy psychiatrów i psychologa – wyklu-
czono u niego chorobę psychiczną, natomiast stwierdzono upośledzenie umysłowe 
w stopniu lekkim. Jednocześnie biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, że stan psy-
chiczny Arkadiusza Sebastiana D. w odniesieniu do zarzuconego mu czynu, ograni-
czał jedynie w stopniu nieznacznym jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu, jak 
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i pokierowania swoim postępowaniem oraz, że w czasie czynu znajdował się w stanie 
zwykłego upicia alkoholem; przeprowadzone badania wykazały 0,71 mg/l i 0,69 mg/l 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Nadmieniam, że nie poddano badaniu akt sprawy Sądu Rejonowego w Grójcu, 
albowiem wydany w tej sprawie w dniu 8 października 2014 r. wobec Arkadiusza Se-
bastiana D. wyrok jest nieprawomocny wobec wniesienia apelacji przez jego obrońcę.

Z poważaniem 
 
w z. ZASTĘPCA 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marzena Kowalska
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Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 
pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy

Szanowny Panie Ministrze!
W odpowiedzi na moje oświadczenie z dnia 5 czerwca br. (pismo 

BON-I-0702-8-2-WK/14) z zapytaniem o to, czy zrezygnowanie z wymogu 
zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa 
i usług rehabilitacyjnych, o których jest mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, może 
spowodować zmniejszenie dostępności do nich, a pogorszenie zdrowotne-
go komfortu wykonywania pracy sprawi, że z rynku chronionego zostaną 
wyeliminowane osoby z najcięższymi schorzeniami, stwierdził Pan, iż zre-
zygnowanie z obligatoryjnego obowiązku świadczenia takiej opieki nie wy-
kluczy całkowicie możliwości jej udzielania przez pracodawców na rzecz 
pracowników.

Obawiam się jednak, że wprowadzenie dobrowolności świadczenia 
opieki medyczno-rehabilitacyjnej w miejsce jej obligatoryjności spowoduje, 
że pracodawcy będą masowo unikać świadczenia takiej pomocy. Wskutek 
tego niepełnosprawni pracownicy – w tym osoby z najcięższymi schorze-
niami, na przykład niewidomi, epileptycy, osoby na wózkach itp. – zosta-
ną „skazani” na ogólnodostępną służbę zdrowia, a więc na długie kolejki 
do rejestracji, lekarza, badań specjalistycznych i wizyt w obiektach często 
jeszcze niedostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych, co znacznie 
utrudni im dbanie o zdrowie i świadczenie pracy. W związku z tym zwracam 
się z zapytaniem.

1. Czy ministerstwo pracy zdaje sobie sprawę z wymienionych utrud-
nień?

2. Jeśli tak, to jakie zamierza wprowadzić działania osłonowe dla osób 
niepełnosprawnych z najcięższymi schorzeniami pozbawionych z dnia na 
dzień możliwości leczenia się w miejscu pracy, we w pełni dostosowanych 
obiektach?

Alicja Zając

Odpowiedź

Warszawa, 2014.11.18

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 28 paździer-

nika 2014 r., znak: BPS/043-63-2745/14 oświadczenie złożone podczas 63. posie-
dzenia Senatu przez Panią Alicję Zając – Senator Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
dobrowolności świadczenia opieki medyczno-rehabilitacyjnej, uprzejmie informuję, 
że obecnie nieliczne zakłady pracy chronionej posiadają własne przychodnie lekar-
skie, z których mogą korzystając pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni w tych 
zakładach. Większość pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej świad-
czy doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyj-
ne na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z zewnętrznymi podmiotami 
świadczącymi takie usługi. Oznacza to, że już dzisiaj pracownicy niepełnosprawni 
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korzystają z ww. pomocy poza obiektami zakładu pracy. Dodam, że pracownicy nie-
pełnosprawni mogą także otrzymać pomoc indywidualną ze środków zakładowego 
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pomoc ta jest udzielana – zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. 
w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1300 z późn. zm.) – m.in. na zakup leków i innych niezbędnych środ-
ków medycznych, odpłatność za podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną oraz 
poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Nie podzielam obaw Pani Senator co do tego, że rezygnacja z obligatoryjnego wy-
mogu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 
rehabilitacyjnych wpłynie negatywnie na rzecz pracowników niepełnosprawnych, bo-
wiem zmiana przepisów w tym zakresie nie zmieni zasadniczo tej sytuacji. Praco-
dawcy nadal będą mogli przeznaczać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych na podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo 
i usługi rehabilitacyjne. Pomoc taka będzie nadal udzielana w miarę istniejących po-
trzeb pracowników niepełnosprawnych.

Przedstawiając powyższe pragnę wyjaśnić, że ewentualna zmiana tego przepisu 
nie przybrała formy przedłożenia rządowego. Jeśli się tak stanie, to w procesie legi-
slacyjnym Parlament zadecyduje czy argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu do 
zmiany tego przepisu jest wystarczająca, a tym samym pozwala na jego zmianę.

Z szacunkiem 
 
Jarosław Duda



63. posiedzenie Senatu w dniu 23 października 2014 r.146

Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 
pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy

Szanowny Panie Ministrze!
W odpowiedzi na moje oświadczenie z dnia 12 czerwca br. – pismo BON-

1-0702-8-2-WK/14 – z zapytaniem „Czy zrezygnowanie z wymogu pełnego 
dostosowania obiektów zakładu do potrzeb osób niepełnosprawnych, o któ-
rych mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, na rzecz racjonalnych dostosowań 
według art. 23a wymienionej ustawy (w zależności od schorzeń zatrudnio-
nych osób) może spowodować zmniejszenie zatrudnienia osób z najcięższymi 
schorzeniami?” stwierdził Pan, iż art. 23a ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w pełni zabezpiecza 
potrzeby związane z dostosowaniem zakładu pracy do wymienionych osób.

Obawiam się jednak, że zapis tegoż art. 23a o treści „Niezbędne racjo-
nalne usprawnienia polegają na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej 
sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy 
potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby, o ile przeprowa-
dzenie takich zmian lub dostosowań nie skutkowałoby nałożeniem na pra-
codawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń, z zastrzeżeniem ust. 2” spo-
woduje, że pracodawcy będą unikać zatrudniania osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich z uwagi na wysokie koszty dostosowań obiektów 
zakładu do ich potrzeb – tu na przykład pojazdy, windy, oporęczowania, 
szersze drzwi itp.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi zapytaniami.
1. Jak ministerstwo pracy zamierza dodatkowo zachęcić pracodawców 

do zatrudniania osób na wózkach?
2. Czy ministerstwo pacy rozważa, aby taką zachętą było na przykład:
— pokrycie kosztów wyżej wymienionych dostosowań ze środków 

PFRON lub/oraz
— dodatkowe dofinansowanie do wynagrodzeń tych osób w wysokości 

600 zł/mc, tak jak to ma miejsce w przypadkach schorzeniach specjalnych?

Alicja Zając

Odpowiedź 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 2014.11.21

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przy piśmie z dnia 28 października 2014 r. (znak: 

BPS/043-63-2746/14) oświadczenie złożone przez Panią Senator Alicję Zając pod-
czas 63. posiedzenia Senatu RP, dotyczące pełnego dostosowania obiektów do potrzeb 
osób niepełnosprawnych wyjaśniam, że zgodnie ze wspomnianym przez Panią Senator 
przepisem art. 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 
z późn. zm.), pracodawca obowiązany jest zapewnić niezbędne racjonalne uspraw-
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nienia dla osoby niepełnosprawnej, pozostającej z nim m.in. w stosunku pracy, o ile 
przeprowadzenie takich zmian lub dostosowań nie skutkowałoby nałożeniem na nie-
go nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. Obciążenia nie są nieproporcjonalne, jeżeli 
w wystarczającym stopniu są rekompensowane ze środków publicznych. Przepis ten 
wprowadza więc swoistą granicę w zakresie obowiązku nałożonego na pracodawcę, 
wskazując jednocześnie na możliwość rekompensaty poniesionych wydatków.

Pracodawca może ubiegać się o wsparcie na tego rodzaju inwestycje w ramach 
dwóch instrumentów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, przewidzia-
nych w art. 26 i 26e ustawy o rehabilitacji (...).

Zgodnie z art. 26 ww. ustawy pracodawca, który przez okres co najmniej 36 mie-
sięcy zatrudni osobę niepełnosprawną może otrzymać na wniosek, ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwrot kosztów:

1) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub 
istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających 
z ich niepełnosprawności;

2) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wyko-
nywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

3) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnospraw-
nych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do po-
trzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

4) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1–3. 
Zwrot powyższych kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:

– bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skie-
rowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy;

– pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, je-
żeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego praco-
dawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności 
było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, 
w tym przepisów prawa pracy.

Maksymalna kwota zwrotu, wymienionych powyżej kosztów, nie może przekroczyć 
dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko 
pracy osoby niepełnosprawnej.

Ponadto, na mocy art. 26e ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca, który przez okres 
co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiato-
wym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrud-
nieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy takiej osoby, 
do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Z rozwiązań tych skorzystać mogą również pracodawcy zatrudniający osoby nie-
pełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Pracodawcy ci mogą również 
bez przeszkód, po spełnieniu określonych przepisami warunków, podobnie jak inni 
pracodawcy zatrudniając osoby niepełnosprawne, korzystać z instrumentów wspie-
rania zatrudnienia tych osób takich jak: miesięczne dofinansowanie do wynagrodze-
nia pracownika niepełnosprawnego, zwrot kosztów szkolenia takiego pracownika oraz 
zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnospraw-
nemu w pracy.

Należy również wskazać, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca 
musi dążyć do jak najlepszego przystosowania miejsca pracy dla każdego pracownika, 
w tym także dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, do 
potrzeb wynikających z jego możliwości. Zgodnie z:

– §45 ust. 1 ww. rozporządzenia: „Stanowiska pracy powinny być urządzone sto-
sownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właś- 
ciwości pracowników, przy czym wymiary wolnej (niezajętej przez urządzenia) 
powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu 
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wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem 
wymagań ergonomii”;

– §48 ww. rozporządzenia: „Pracodawca zatrudniający pracowników niepełno-
sprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do 
nich – do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej 
sprawności”;

– §5 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia: „Pracodawca zatrudniający pracow-
ników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie urządzeń higienicz-
no-sanitarnych oraz dojść do nich – do potrzeb i możliwości tych pracowników 
wynikających ze zmniejszonej sprawności, zgodnie z przepisami techniczno-bu-
dowlanymi”.

Mając na uwadze powyższe, odnosząc się do ostatniego poruszonego przez Panią 
Senator problemu wyjaśniam również, że resort pracy nie planuje aktualnie dodatko-
wych rozwiązań skierowanych wyłącznie na wsparcie osób niepełnosprawnych poru-
szających się na wózkach inwalidzkich.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu


