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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 
oraz do ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o ustanowienie wigilii 

świąt Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy.
Ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy przy obecnych działaniach 

większości pracowników w naszym kraju jest formalnością. W ten dzień wie-
le osób wcześniej kończy pracę lub korzysta z urlopu wypoczynkowego. Od 
lat związkowcy i duchowni apelują do władz i pracodawców, by 24 grudnia 
pracownicy mogli zostać w domach i poświęcić swój czas rodzinie oraz świą-
tecznym przygotowaniom. Gdy zamknięcie zakładu pracy jest niemożliwe, 
proszą o skrócenie czasu pracy.

W Polsce to, czy i jak długo pracujemy 24 grudnia, zależy od decyzji 
właścicieli czy zarządców firm, są jednak państwa, w których Wigilia jest 
dniem ustawowo wolnym od pracy. Dla porównania podam, że w 2014 r. 
24 grudnia nie pracowali obywatele jedenastu z dwudziestu ośmiu krajów 
członkowskich Unii Europejskiej. Należą do nich Bułgarzy, Cypryjczycy, Cze-
si, Duńczycy, Estończycy, Finlandczycy, Węgrzy, Irlandczycy, Litwini, Łoty-
sze i Słowacy. Jest to zatem działanie możliwe i racjonalne.

Dla przykładu podam też, że w minionym roku 2014 placówki oświato-
we pełniły dyżury dla uczniów do nich uczęszczających – w województwie 
lubuskim do szkół przychodziły tego dnia pojedyncze osoby, gdyż rodzice 
chcą spędzać ten czas w domu z dziećmi. W tym dniu krócej pracują także 
banki, wiele instytucji funkcjonuje w ograniczonym zakresie.

Proponuję przyjęcie jednego z dwóch rozwiązań:
1) ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy w zamian za „sztucznie” 

utworzony dzień wolny – święto Trzech Króli;
2) ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy i umożliwienie wyzna-

czenia dnia, w którym ten dzień pracy zostanie odpracowany przez pracow-
nika (na zasadzie odpracowania 2 maja).

Przedstawione argumenty świadczą o tym, że działania w tym zakresie 
są uzasadnione. Wnoszę o ustosunkowanie się ministra do oświadczenia 
i przedstawienie możliwości wprowadzenia w życie zaproponowanego roz-
wiązania.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 4 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Roberta Dowhana pod-

czas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 stycznia 2015 r. (przekazanym przy piśmie 
z dnia 30 stycznia 2015 r., znak: BPS/043-09-2941-MPPS/15), w sprawie ustanowie-
nia Wigilii dniem wolnym od pracy, pragnę uprzejmie wyjaśnić, co następuje.
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Zgodnie z brzmieniem art. 1519 §1 Kodeksu pracy – dniami wolnymi od pracy są 
niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

Na gruncie Kodeksu pracy za dni wolne od pracy uważa się zatem niedziele oraz 
święta określone w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 
pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 90). Stosownie do regulacji zawartej w art. 1 ww. usta-
wy, oprócz niedziel dniami wolnymi od pracy są: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia 
– Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja 
– Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zie-
lonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepod-
ległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień 
Bożego Narodzenia.

Należy więc zauważyć, iż ustalony przez ustawodawcę katalog dni wolnych od pra-
cy (oprócz niedziel, które traktowane są jako odrębna kategoria dni wolnych od pracy) 
tworzą święta religijne oraz święta świeckie o narodowym charakterze. Został on więc 
ukształtowany w określonym kontekście kulturowym, na którego wpływ miało przede 
wszystkim znaczenie tych dni w powszechnym odczuciu społecznym.

W związku z powyższym Minister Pracy i Polityki Społecznej nie jest właściwy do 
oceny i przesądzenia, które ze świąt o znaczeniu religijnym lub państwowym ma więk-
sze znaczenie od innych i tym samym nadać mu status dnia wolnego od pracy.

Odnosząc się natomiast do drugiego postulatu Pana Senatora, a mianowicie usta-
nowienia Wigilii dniem wolnym od pracy i wyznaczenia dnia, w którym ten dzień pracy 
zostanie odpracowany przez pracownika, pragnę nadmienić, iż w świetle obowiązują-
cych przepisów taka możliwość istnieje. Jest ona jednak uzależniona od decyzji pra-
codawcy, który zgodnie z art. 94 pkt 2a Kodeksu pracy jest obowiązany organizować 
pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie 
przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydaj-
ności i należytej jakości pracy. Zatem jeśli pracodawca uzna, iż Wigilia powinna być 
w zakładzie pracy dniem wolnym od pracy nic nie stoi na przeszkodzie, by w drodze 
przepisów wewnątrzzakładowych, określił ten dzień jako wolny, wyznaczając tym sa-
mym inny dzień pracy (lub rezygnując z wyznaczenia takiego dnia). Powszechność 
korzystania z takiej możliwości, nie tylko w przypadku Wigilii ale także innych szcze-
gólnych okoliczności, potwierdza orzecznictwo. W wyroku Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2006 r. (II GSK 153/06) uznano, iż 
„okoliczność, że 8 kwietnia 2005 r. był dniem szczególnym, gdyż odbywał się wówczas 
w Watykanie pogrzeb Papieża Jana Pawła II i z tego powodu zarządzeniem kierow-
ników różnych pracodawców wprowadzono dzień wolny od pracy, co spowodowało 
również zamknięcie placówek pocztowych, nie daje podstaw do przyjęcia, iż ten dzień 
był dniem ustawowo wolnym od pracy. Zarządzenia kierowników różnych jednostek 
organizacyjnych mają charakter przepisów wewnętrznych i obowiązują tylko w tych 
jednostkach”.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Radosław Mleczko 
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź 
MINISTRA 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 3 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie,
w nawiązaniu do pisma z dnia 30 stycznia 2015 r., dotyczącego oświadczenia 

złożonego przez Senatora RP Pana Roberta Dowhana podczas 69. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 21 stycznia 2015 r., w sprawie ustanowienia wigilii świąt Bożego Naro-
dzenia dniem wolnym od pracy (BPS/043-69-2941-MAC/15), uprzejmie informuję, 
że ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 90) odbyła się na mocy ustawy z dnia 24 września 2010 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 224, poz. 1459). Cytowana nowela wprowadziła, między innymi, do katalogu dni 
wolnych od pracy zawartego w ustawie o dniach wolnych od pracy Święto Trzech Kró-
li (6 stycznia), zaś w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169, z późn. zm.) 
zmiany, zgodnie z którymi święto katolickie 6 stycznia – Święto Trzech Króli jest 
dniem wolnym od pracy.

Mając powyższe na uwadze informuję, że zgodnie z art. 17 ust. 2 cytowanej wyżej 
ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej zmia-
na tego ostatniego uregulowania wymaga uprzedniego uzgodnienia między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski.

MINISTER 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
z up. Stanisław Huskowski 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

W nawiązaniu do oświadczenia z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
uregulowania stosunków własnościowych w Polsce w projekcie ustawy re-
prywatyzacyjnej (BPS/043-11-2628/14) chciałbym poinformować, że odpo-
wiedź, jaką uzyskałem w dniu 28 października 2014 r., jest nie tylko niesa-
tysfakcjonująca, ale także może wprowadzać w błąd zainteresowane osoby.

Wynika z niej, że realizacja roszczeń reprywatyzacyjnych wprawdzie się 
odbywa, ale w bardzo ograniczonym zakresie i dotyczy wyłącznie zespołów 
dworsko-parkowych, i to pod warunkiem zaistnienia określonych przesła-
nek. Spadkobiercom byłych właścicieli przysługuje prawo do ubiegania się 
wyłącznie o jeden z elementów składowych dawnego majątku ziemskiego, 
bynajmniej nie najważniejszy. Toczące się przed wojewodami postępowania 
w tym zakresie wymagają każdorazowo udowodnienia przez poszkodowa-
nych, że pomiędzy budynkiem dworu a gospodarstwem rolnym nie istniał 
związek funkcjonalny.

Pamiętać należy, że zespół dworsko-parkowy stanowił tylko część ma-
jątku ziemskiego (dom mieszkalny właściciela). Funkcjonowanie majątku 
oparte było na prowadzonej działalności rolniczej. Spadkobiercy właścicie-
li majątków ziemskich, którym odebrano mienie zgodnie z komunistyczny-
mi dekretami (to znaczy nacjonalizowane nieruchomości ziemskie i leśne 
przekraczały przewidziane dekretem normy obszarowe), nie mają żadnych 
możliwości, w przeciwieństwie do właścicieli nieruchomości warszawskich 
znacjonalizowanych tak zwanym dekretem Bieruta, na dochodzenie swoich 
roszczeń co do gruntów rolnych i leśnych, co sprawia, że są przez własne 
państwo dyskryminowani.

Pragnę przypomnieć, że dotychczas uregulowano kwestię zadośćuczy-
nienia za znacjonalizowane mienie w stosunku do tak zwanych Zabużan, 
kościołów i związków wyznaniowych oraz obywateli państw będących 
członkami koalicji antyhitlerowskiej.

Dlatego uważam, że problem reprywatyzacji powinien być rozwiązany 
w sposób kompleksowy poprzez uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej do-
tyczącej wszystkich poszkodowanych i odnoszącej się do całości znacjonali-
zowanego mienia. Tylko takie rozwiązanie postrzegane będzie jako sprawied- 
liwe i pozwoli ostatecznie zlikwidować problem roszczeń.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 2 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oświadczenie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jana Marii 
Jackowskiego (znak: BPS/043-69-2942/15) złożone podczas 69. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 21 stycznia 2015 r. w sprawie uregulowania stosunków własnościowych 
w Polsce w postaci projektu ustawy reprywatyzacyjnej, działając w porozumieniu 
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pragnę poinformować co, co następuje.
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przed którym prowadzone są w trybie odwoław-
czym postępowania dotyczące oceny legalności przejęcia mienia w ramach reformy 
rolnej, w przekazanym stanowisku wskazał, iż spadkobiercom byłych właścicieli, któ-
rych majątek przejęty został na cele reformy rolnej, przysługuje prawo do ubiegania 
się o wyłączenie całego majątku (a nie tylko jego części, tj. zespołu dworsko-parko-
wego) spod działania przepisów o reformie rolnej. Zakres wniosku sformułowanego 
przez spadkobierców zależy wyłącznie od tych osób i nie jest ograniczony żadnymi 
przepisami prawa.

W praktyce dotyczy to najczęściej sytuacji, w której dany majątek został przejęty 
mimo niespełnienia warunku minimalnej powierzchni. W tych przypadkach wydawa-
ne są decyzje stwierdzające nieważność dawnych orzeczeń o nacjonalizacji lub stwier-
dzające niepodpadanie całych majątków pod działanie dekretu o przeprowadzeniu 
reformy rolnej. Wiadomo również, że sądy powszechne wydają wyroki stwierdzają-
ce brak innych przesłanek przejęcia majątków. Każdorazowo jednak we właściwym 
postępowaniu administracyjnym bądź sądowym badane jest spełnienie warunków 
wynikających z przepisów nacjonalizacyjnych. W efekcie uzyskanie odszkodowania 
możliwe jest w sytuacji stwierdzenia, że określony majątek lub jego część został prze-
jęty z naruszeniem przepisów o nacjonalizacji. Potwierdzeniem tego są odszkodowania 
wypłacone z Funduszu Reprywatyzacji z tytułu przejęcia mienia w ramach reformy 
rolnej, w łącznej kwocie ok. 300 mln zł.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, iż systemowe uregulowanie kwestii reprywatyza-
cji wymaga w obecnej chwili w pierwszej kolejności systemowej i rzetelnej wyceny 
aktualnych roszczeń w skali całego kraju. Ewentualna decyzja o podjęciu prac nad 
projektem ustawy, w sposób jednolity regulującej kwestię reprywatyzacji wymaga 
wcześniejszego przeprowadzenia szczegółowych analiz w zakresie skali problemu oraz 
ewentualnych możliwości ze strony Państwa jego rozwiązania. Ministerstwo Skarbu 
Państwa aktualnie podjęło działania w zakresie oszacowania bieżącej wartości rosz-
czeń reprywatyzacyjnych, w tym roszczeń dotychczas zaspokojonych przez Państwo 
Polskie. W tym celu skierowano do Wojewodów wnioski o przekazanie informacji na 
temat szacowanej wartości roszczeń reprywatyzacyjnych na obszarze poszczególnych 
województw, z uwzględnieniem roszczeń dotychczas zaspokojonych. Zapytania w tym 
zakresie zostały skierowane także do Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Generalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych. Na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa 
zamieszczone zostały ponadto stosowne wzory tabel do pobrania i uzupełnienia przez 
właściwe organy administracji publicznej w zakresie posiadanych danych o roszcze-
niach reprywatyzacyjnych. Jednocześnie Ministerstwo Skarbu Państwa zwróciło się 
do Głównego Urzędu Statystycznego o pomoc przy realizacji analizy statystycznej 
danych dotyczących mienia przejętego w ramach nacjonalizacji w latach 1944–62. 
Zestawienie pozyskanych w ten sposób informacji pozwoli na określenie szacunko-
wej skali roszczeń reprywatyzacyjnych na dzień dzisiejszy oraz szacowanych kosztów 
jakie Skarb Państwa i budżet państwa musiałby ponieść w związku z zaspokojeniem 
tych roszczeń na drodze ewentualnych rozwiązań ustawowych.

MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Cezary Gabryjączyk
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej

Opinia publiczna została poinformowana o decyzji dystrybucji na terenie 
Polski tygodnika satyrycznego „Charlie Hebdo”. Tygodnik jest znany z za-
mieszczania na swoich łamach wulgarnych karykatur i tekstów wyszydza-
jących symbole religijne chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. 

W związku z tym proszę o informacje, czy dystrybucja wspomnianego 
powyżej tygodnika w Polsce może przyczynić się do wzrostu zagrożenia ata-
kiem terrorystycznym w naszym kraju.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 3 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 30 stycznia 2015 roku (sygn. BPS/043-69-2943/15), 

dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Jana Marię Jackowskie-
go podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 stycznia 2015 roku w sprawie dys-
trybucji na terenie Polski tygodnika satyrycznego „Charlie Hebdo” uprzejmie przedsta-
wiam, co następuje.

Na wstępie pragnę poinformować, że pomimo podwyższonego poziomu zagroże-
nia terrorystycznego na świecie, w tym w niektórych państwach Europy Zachodniej, 
zagrożenie zamachami terrorystycznymi w Polsce ze strony osób lub organizacji po-
chodzących z krajów podwyższonego ryzyka utrzymuje się na stosunkowo niskim 
poziomie. Dotychczas na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) nie odnotowano 
działalności zorganizowanych komórek lub siatek terrorystycznych fundamentalistów 
islamskich. Wśród nielicznej społeczności muzułmańskiej zamieszkującej w Polsce 
również nie zaobserwowano wzrostu poparcia dla ruchów ekstremistycznych odwołu-
jących się w swej ideologii do radykalnej interpretacji islamu i uzasadniających na tej 
podstawie stosowanie przemocy.

Prognozy odnoszące się do poziomu zagrożenia atakami terrorystycznymi, opra-
cowywane co miesiąc przez Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, omawiane są podczas posiedzeń Międzyresortowego Zespołu ds. Za-
grożeń Terrorystycznych, będącego strategicznym elementem polskiego systemu 
antyterrorystycznego. W skład ww. Zespołu wchodzą, oprócz przewodniczącego – 
Ministra Spraw Wewnętrznych, szefowie służb i instytucji właściwych w zakresie 
przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych oraz usuwania skutków 
ewentualnych zamachów.

Wymaga podkreślenia, że służby uczestniczące w pracach Zespołu współpracują 
w środowisku międzynarodowym ze służbami partnerskimi, w tym w zakresie identy-
fikacji potencjalnych zagrożeń terrorystycznych dla bezpieczeństwa RP.

Jednocześnie pragnę wskazać, iż mając na względzie fakt, że obecnie terroryzm 
uważany jest za jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa globalnego i regional-
nego oraz uznając, że Polska musi posiadać odpowiednie instrumenty służące właści-
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wemu rozpoznawaniu i ocenianiu zagrożeń, a także skutecznemu przeciwdziałaniu 
ewentualnym zamachom, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przy współpracy 
z innymi służbami i instytucjami polskiego systemu antyterrorystycznego, opraco-
wano „Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019”, przyjęty uchwałą 
Rady Ministrów nr 252 z dnia 9 grudnia 2014 r. (M.P., poz. 1218).

Wskazany dokument wyznacza podstawowe kierunki polityki antyterrorystycznej 
państwa, określając m.in. niezbędne działania służące podniesieniu stanu przygoto-
wania na wystąpienie ewentualnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Jednym 
z priorytetowych działań uwzględnionych w ww. Programie pozostaje wzmocnienie 
rozpoznania w stosunku do cudzoziemców pochodzących z krajów podwyższonego 
ryzyka, przebywających na terytorium RP i potencjalnie narażonych na kontakt ze 
środowiskami radykalnymi i ewntualną rekrutacją do organizacji terrorystycznych.

Odnosząc się bezpośrednio do zagadnienia zamachu terrorystycznego na dzien-
nikarzy tygodnika wskazanego w wystąpieniu należy podkreślić, że wszystkie służby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Polsce na bieżąco monitorują poziom zagrożenia 
ewentualnymi atakami terrorystycznymi w związku z ww. wydarzeniem. Przedmio-
towy monitoring uwzględnia także obserwację i ocenę ewentualnego wzrostu zain-
teresowania omawianym zagadnieniem na zagranicznych portalach internetowych, 
publikujących radykalne treści.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że niezależnie od publikowanych czasopism, tego 
rodzaju treści dostępne są również na portalach internetowych, co powoduje, że ich 
wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. W związku z powyższym zadaniem właś- 
ciwych służb pozostaje bieżące monitorowanie nastrojów społecznych będących re-
zultatem tego rodzaju publikacji, a w przypadku identyfikacji zagrożeń o charakterze 
terrorystycznym, podejmowanie odpowiednich działań mających na celu zapobieganie 
wystąpieniu ewentualnych zamachów.

Jednocześnie pragnę wskazać, stosownie do informacji otrzymanych z Komendy 
Głównej Policji, że Komendant Główny Policji w dniu 8 stycznia 2015 roku wydał 
decyzję nr 5 w sprawie powołania zespołu celem podniesienia sprawności działań po-
licyjnych przy zabezpieczeniu obiektów wynikających z zaistniałej sytuacji we Francji 
w dniu 7 stycznia 2015 r.

Zadaniem ww. zespołu jest m.in. nadzorowanie i koordynowanie działań w za-
kresie diagnozowania zagrożeń związanych z aktualną sytuacją w Polsce, po zama-
chu terrorystycznym dokonanym we Francji, jak również podejmowanie współpracy 
z innymi organami i instytucjami mogącymi dysponować wiedzą na temat zagrożeń 
wynikających z ww. sytuacji.

Przedstawiając powyższe pragnę podkreślić, że resort spraw wewnętrznych nie 
dysponuje informacjami, które mogłyby wskazywać aby dystrybucja na terytorium RP 
zagranicznych czasopism zawierających treści krytykowane przez wyznawców islamu 
przyczyniła się do wzrostu zagrożenia atakiem terrorystycznym ze strony fundamen-
talistów islamskich.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Grzegorz Karpiński 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Relacje międzyludzkie, szczególnie w instytucjach, w służbach, Siłach 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są niezmiernie ważnym elementem 
wpływającym na morale armii. Od kilkunastu lat obserwujemy niepokojące 
zjawisko polegające na utrzymywaniu się dużej liczby przypadków mob-
bingu oraz molestowania seksualnego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Zwracam się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedź na na-
stępujące pytania.

Po pierwsze, jaka jest skala mobbingu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej dotyczącego żołnierzy, żołnierek w latach 2010–2014?

Po drugie, jaka jest skala zjawiska molestowania seksualnego w pol-
skiej armii w latach 2010–2014?

Po trzecie, jakie instytucje monitorują patologię w armii – mobbing, mole-
stowanie i inne patologie?

Po czwarte, jakie działania podjęły MON i inne instytucje Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010–2014 w celu ograniczenia patologii 
w rodzaju mobbingu i molestowania seksualnego?

Po piąte, ile spraw związanych z mobbingiem czy molestowaniem znala-
zło swój finał w sądzie i zakończyło się wyrokiem skazującym?

Maciej Klima

Odpowiedź 
MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2015.02.27

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

przez Pana Senatora Macieja Klimę na 69. posiedzeniu Senatu RP w dniu 21 stycznia 
br. w sprawie mobbingu i molestowania seksualnego w polskiej armii (BPS/043-69- 
-2944/15), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Z danych uzyskanych z Żandarmerii Wojskowej wynika, że w latach 2010–2014 
o czyny umyślnego i uporczywego naruszania praw pracowników cywilnych wojska 
przez przełożonych służba ta prowadziła łącznie 12 postępowań karnych, 4 postępo-
wania przekazano wg właściwości do dalszego prowadzenia innym organom ścigania, 
a pozostałe umorzono. Natomiast o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad podwład-
nymi prowadzono 33 postępowań – w sprawach tych ustalono łącznie 7 sprawców. 
Ponadto we wskazanym wyżej okresie Żandarmeria Wojskowa prowadziła 5 postępo-
wań karnych w sprawach o molestowanie seksualne, 2 z nich zostały następnie prze-
kazane wg właściwości do dalszego prowadzenia innym organom ścigania, a 3 z nich 
zostały umorzone. Ponadto Policja poinformowała o wszczęciu 7 spraw o omawiane 
czyny popełnione przez żołnierzy poza terenem wojskowym.

Natomiast z danych uzyskanych z Naczelnej Prokuratury Wojskowej wynika, że 
w latach 2010–2014 wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury skierowały do 
sądów 2 sprawy o czyny popełnione na podłożu mobbingu w stosunku do 2 sprawców 
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(jedna sprawa zakończyła się prawomocnym skazaniem, zaś druga pozostaje w toku 
procedowania przed sądem). Odnośnie do czynów sprowadzających się do tzw. mole-
stowania seksualnego, we wskazanym wyżej okresie, skierowano do sądów 6 spraw 
w stosunku do 8 oskarżonych, wobec 6 z nich zapadły prawomocne wyroki skazujące, 
wobec jednej osoby postępowanie umorzono, zaś w sprawie jednego oskarżonego po-
stępowanie sądowe jest w toku.

W resorcie obrony narodowej podjęto działania dotyczące rozpoznania i przeciw-
działania temu zjawisku.

Jednym z istotnych źródeł danych dla określania skali zagrożeń zjawiskami mob-
bingu i molestowania seksualnego są skargi kierowane do Biura Skarg i Wniosków 
MON. W latach 2010–2014 wpłynęło łącznie 41 skarg, w tym 38 dotyczących mobbin-
gu i 3 molestowania seksualnego w jednostkach wojskowych.

Skargi składane przez 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Żołnierzy 3 2 2 2 3
Pracowników wojska 3 5 6 4 3
Anonimy 1 1 3 2 1
Razem 7 8 11 8 7

Skargi dotyczące mobbingu, naruszania zasady równego traktowania ze względu 
na płeć lub molestowania seksualnego stanowiły zaledwie 0,1% wszystkich skierowa-
nych do Biura Skarg i Wniosków MON. Wszystkie (również anonimowe) rozpatrywane 
były, zgodnie z właściwością przez organy nadrzędne wobec skarżonych jednostek 
wojskowych (instytucji) lub wyjaśniane w trybie interwencyjnym przez Biuro. W zde-
cydowanej większości stawiane w skargach zarzuty nie znalazły odzwierciedlenia 
w rzeczywistości.

Nieprawidłowości w relacjach międzyludzkich były również przedmiotem zgłoszeń 
skierowanych do – funkcjonujących do końca ubiegłego roku – Wojskowego Telefo-
nu Zaufania (WZT) i Wojskowej Internetowej Skrzynki Zaufania (WISZ) – szczegółowe 
dane zawiera tabela. Nie zgłaszano spraw dotyczących molestowania seksualnego.

WZT/WISZ 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

niewłaściwe relacje/mobbing 19/7 29/3 29/3 66 77/6

Wewnątrzresortowe badania społeczne, prowadzone cyklicznie (przynajmniej raz 
w roku) przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych, funkcjonujące w strukturze Woj-
skowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Rodzaj, pozwalają określić skalę proble-
mów zaburzających relacje międzyludzkie w służbie wojskowej.

W świetle badań ankietowych, zdecydowana większość żołnierzy wśród szczegóło-
wych aspektów sytuacji zawodowej najwyżej ocenia relacje międzyludzkie i atmosferę 
w środowisku służby, np. w 2012 r. pogląd taki, niezależnie od korpusu osobowego, 
wyrażało 88% uczestników badania „Generalny Sondaż Nastrojów – żołnierze zawo-
dowi. Jesień 2012”. Podobnie respondenci badania „Zachowania dysfunkcyjne wśród 
żołnierzy zawodowych” w zdecydowanej większości wyrażali zadowolenie z relacji mię-
dzyludzkich (87%). Wśród zjawisk zaburzających te relacje wskazywano głównie uży-
wanie wulgaryzmów oraz słowne dokuczanie. Na pytanie, czy w ciągu ostatniego roku 
doświadczył(a) Pan(i) osobiście molestowania seksualnego ze strony przełożonych lub 
kolegów, odpowiedź „nie, nigdy” wskazało odpowiednio 95% i 91%. Wielokrotnie mo-
lestowanymi przez przełożonych czuło się 1% respondentów, przez kolegów – 0,5% 
badanych. Także w badaniu „Relacje międzyludzkie i profilaktyka uzależnień – wiosna 
2013”, zdecydowana większość ankietowanych żołnierzy pozytywnie oceniła relacje 
służbowe z bezpośrednimi przełożonymi (81%), innymi żołnierzami (86%) oraz pra-
cownikami wojska (75%). Prawie 80% badanych nigdy nie doświadczyło naruszają-
cych godność uwag lub gestów/zachowań o podtekście seksualnym, zarówno ze stro-
ny współpracowników, jak i ze strony przełożonych. Na częste występowanie takich 
zachowań wskazywało 4% ankietowanych.
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Jesienią 2013 r., na pytanie, „czy i jak często w miejscu Pana(i) służby współpra-
cownicy wypowiadają naruszające godność uwagi lub wykonują gesty/zachowania 
o podtekście seksualnym”, uzyskano odpowiedzi: często – 3%, rzadko – 28%, a 69% 
nigdy. W badaniu „Problemy w relacjach międzyludzkich i służbowych w środowisku 
żołnierzy WP” zrealizowanym jesienią 2014 r., większość respondentów (93–97%) ni-
gdy nie doświadczyła molestowania seksualnego. Na uwagi o podtekście seksualnym 
ze strony współpracowników wskazało 7% badanych, ze strony bezpośredniego przeło-
żonego – 5%. Z prowokacyjnymi zachowaniami lub gestami o podtekście seksualnym 
spotkało się 5% respondentów. W badaniu pytano również o doświadczane w ciągu 
ostatniego półrocza przejawy mobbingu ze strony przełożonych lub współpracowni-
ków. Wśród wymienionych 21 zachowań mogących stanowić przejaw mobbingu, an-
kietowani wskazywali najczęściej: zlecanie zadań spoza zakresu obowiązków (23%), 
ciągłe przerywanie wypowiedzi, krytykowanie wszelkich działań w pracy (16%), głośne 
upominanie (16%), plotki i pomówienia (9%). Zdecydowanie rzadziej wskazywano na 
występowanie takich zachowań ze strony współpracowników.

W odniesieniu do pytania dotyczącego instytucji monitorujących omawiane zja-
wiska (mobbing, molestowanie) w wojsku informuję, że za monitorowanie i kształto-
wanie właściwych relacji międzyludzkich w środowisku służby i pracy odpowiedzialni 
są wszyscy dowódcy, kierownicy (dyrektorzy) komórek i jednostek organizacyjnych 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Wśród głównych komórek organizacyjnych i osób 
funkcyjnych realizujących przedmiotowy monitoring na szczeblu Ministerstwa Obro-
ny Narodowej należy wskazać: Departament Wychowania i Promocji Obronności, Biu-
ro Skarg i Wniosków, organy przedstawicielskie żołnierzy zawodowych, Pełnomocnika 
MON ds. Wojskowej Służby Kobiet, Radę ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP, Koordyna-
tora ds. Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej, Wojskowe Biuro Badań 
Społecznych. Ważne są również działania Rzecznika Praw Obywatelskich, kontrolują-
cego przestrzeganie praw żołnierzy w jednostkach wojskowych oraz możliwość zwra-
cania się żołnierzy do RPO w indywidualnych sprawach.

Zasadniczą formą monitorowania stanu przestrzegania prawa w wojsku, w tym 
skali opisywanych problemów jest system przekazywania informacji o wypadkach 
oraz naruszeniach dyscypliny wojskowej, który nakłada na dowódców jednostek woj-
skowych obowiązek przesyłania ich kolejnym przełożonym. Ponadto, dowódcy jedno-
stek, po otrzymaniu zawiadomienia od organów ścigania o ukończeniu śledztwa lub 
dochodzenia wobec żołnierza, który popełnił m.in. naruszenie prawa o znamionach 
przestępstwa, są zobowiązani do złożenia meldunku o okolicznościach i skutkach 
tego zdarzenia bezpośrednim i wyższym przełożonym. Informacje te są wykorzysty-
wane m.in. do prowadzenia okresowych analiz i ocen stanu dyscypliny wojskowej 
żołnierzy przez przełożonych na poszczególnych szczeblach dowodzenia. Jednym 
z zagadnień, poddawanych analizie są przypadki nieprawidłowości w stosunkach 
międzyludzkich, przede wszystkim mobbingu, molestowania seksualnego, narusza-
nia nietykalności cielesnej.

Odpowiadając na pytanie dotyczące działań resortu obrony narodowej podjętych 
w latach 2010–2014 w celu ograniczenia mobbingu i molestowania seksualnego infor-
muję, że jednym z podstawowych kierunków działań na rzecz zapewnienia prawidło-
wych relacji społecznych w resorcie obrony narodowej są regulacje prawne. We wska-
zanym okresie m.in.:

1) Wdrożono i upowszechniono przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) dotyczące mobbingu i molestowania seksu-
alnego;

2) Do Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych RP, stanowiącego załącznik do decyzji 
Nr 445/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 
wprowadzenia do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. Urz. MON poz. 398), wprowadzono normy regulujące kwestie mo-
lestowania seksualnego i mobbingu w relacjach między żołnierzami;

3) W ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, 
poz. 1474 ze zm.) wprowadzono możliwość reagowania przez przełożonych na 
wszelkie naruszenia prawa – żołnierz może ponieść odpowiedzialność dyscypli-
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narną za naruszenia prawa związane ze służbą wojskową, niezależnie od odpo-
wiedzialności ponoszonej z innych ustaw;

4) w Regulaminie Pracy w Ministerstwie Obrony Narodowej, stanowiącym za-
łącznik do decyzji Nr 43 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodo-
wej z dnia 15 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie 
Obrony Narodowej Regulaminu pracy (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 177 ze zm.), 
wprowadzono normę nakładającą na pracodawców obowiązek przeciwdziałania 
mobbingowi;

5) Dyrektor Generalny MON, zarządzeniem nr 6 z dnia 21 listopada 2012 r. wpro-
wadził w urzędzie Ministra Obrony Narodowej Wewnętrzną Procedurę Anty-
mobbingową.

Kształtowaniu właściwych postaw i zachowania żołnierzy w relacjach służbowych, 
zgodnych z normami prawnymi i społecznymi, służą również przedsięwzięcia profilak-
tyczno-edukacyjne. W omawianym okresie:

1) Opracowano i wdrożono „Strategię umacniania dyscypliny, przeciwdziałania 
uzależnieniom oraz zapobiegania patologiom społecznym w Siłach Zbrojnych 
RP w latach 2010–2015”; jednym z jej priorytetów jest kształtowanie społecz-
nych warunków służby oraz właściwych relacji międzyludzkich, w tym elimino-
wanie wszelkich form przemocy w stosunkach międzyludzkich;

2) W „Programie szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych RP” zawarto tematy i za-
gadnienia dotyczące podstawowych praw i obowiązków żołnierza i obywatela, 
problemów adaptacyjnych, relacji interpersonalnych w pododdziale, rozwiązy-
wania konfliktów interpersonalnych;

3) Zagadnienia molestowania, mobbingu, równości płci włączono do podstaw 
programowych szkół wojskowych oraz do obligatoryjnych tematów szkolenia 
uzupełniającego żołnierzy, realizowanych w ramach przedmiotów „Kształcenie 
obywatelskie” oraz „Dyscyplina wojskowa”;

4) W jednostkach wojskowych zorganizowano szkolenia i warsztaty profilaktyczne 
dla żołnierzy i pracowników wojska nt. wszelkich form przemocy, w tym mo-
lestowania seksualnego, mobbingu i dyskryminacji oraz spektakle teatralne 
z zakresu profilaktyki przemocy;

5) Dla dowódców pododdziałów jednostek wojskowych cyklicznie organizowano 
warsztaty szkoleniowe nt. diagnozowania zjawisk patologicznych w relacjach mię-
dzyludzkich, przeciwdziałania im i reagowania w przypadku ich wystąpienia;

6) Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowało kursy na rzecz podno-
szenia kompetencji dowódców różnych szczebli dowodzenia i oficerów wycho-
wawczych w zakresie programowania i prowadzenia profilaktyki wychowaw-
czej, przeciwdziałania patologiom społecznym w wojsku;

7) W celu zaakcentowania znaczenia działań profilaktycznych w zakresie równe-
go traktowania i przeciwdziałania mobbingowi w 2014 r. Ministerstwo Obro-
ny Narodowej zorganizowało naradę służbową z udziałem dowódców, oficerów 
wychowawczych, psychologów oraz przedstawicieli Biura Pełnomocnika Rządu 
ds. Równego Traktowania i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;

8) Wydano i rozkolportowano w jednostkach organizacyjnych materiały szkolenio-
we i informacyjne:
– „Nie znaczy nie” (o molestowaniu seksualnym), „Równe traktowanie”, „Rów-

ne prawa. Równe szanse”, „Mobbing. Pytania i odpowiedzi”,
– konspekt do zajęć: „Autorytet dowódcy, kultura w dowodzeniu i kierowaniu 

podwładnymi. Koedukacyjna armia – zagadnienia równości płci w armii. Za-
grożenia patologiami w środowisku wojskowym”,

– materiał edukacyjno-szkoleniowy „Zachowania przemocowe w środowisku 
pracy (dyskryminacja, molestowanie, mobbing, stalking)”.

Z poważaniem 
 
z up. Maciej Jankowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Od kilku lat obserwujemy próby przejęcia wielu istotnych instytucji go-

spodarczych i finansowych mających kluczowe znaczenie dla gospodarki 
i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przez kapitał rosyjski lub kon-
trolowany przez kapitał rosyjski. Obserwowano również próby wywierania 
nacisków na firmy, instytucje finansowe i gospodarcze powiązane bizneso-
wo z firmami rosyjskimi, a realizujące swą działalność na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Jednym z istotnych działów gospodarki będącym w sferze zaintereso-
wania kapitału rosyjskiego jest rynek mediów radiowych, telewizyjnych, 
internetowych oraz prasy. Media te są wspierane politycznie, ale również fi-
nansowo przez rząd Federacji Rosyjskiej. Kraje Unii Europejskiej podejmują 
próbę walki z rosyjską propagandą, zaś Rosja w szybkim tempie wzmacnia 
kampanię dezinformacyjną i propagandową na terenie Unii Europejskiej.

Rzeczpospolita Polska powinna zwiększyć odporność odbiorców na ro-
syjską propagandę, manipulację i dezinformację skierowaną przeciwko Pol-
sce, Unii Europejskiej, Stanom Zjednoczonym oraz sojuszowi NATO.

Zwracam sią do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedź na następu-
jące pytania.

Czy w latach 2010–2014 były lub czy wciąż są nadawane albo retrans-
mitowane przez polskie stacje telewizyjne i radiowe lub portale internetowe, 
programy rosyjskojęzyczne, anglojęzyczne oraz w języku polskim wyprodu-
kowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na przykład w Federacji 
Rosyjskiej?

Czy kapitał rosyjski lub instytucje finansowe kontrolowane przez kapitał 
rosyjski kontrolują lub posiadają udziały w firmach medialnych, stacjach 
telewizyjnych, radiowych lub internetowych zarejestrowanych na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej?

Czy firmy medialne, stacje radiowe, telewizyjne i portale internetowe za-
rejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadają zobowiązania 
finansowe – pożyczki, długi albo inne zobowiązania – lub otrzymały darowi-
zny albo dotacje z instytucji finansowych powiązanych kapitałowo z Fede-
racją Rosyjską?

Maciej Klima

Odpowiedź 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 6 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Macieja Klimę (BPS/043- 

-69-2945/15) w sprawie prób przejęcia instytucji gospodarczych i finansowych ma-
jących kluczowe znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 
przez kapitał rosyjski lub kontrolowany przez kapitał rosyjski, uprzejmie przekazuję 
stosowne informacje.



69. posiedzenie Senatu w dniu 21 stycznia 2015 r. 19

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie postawione przez Pana Senatora zwró-
ciłam się do podmiotów, które dysponują odpowiednimi informacjami: do Przewod-
niczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Ministra Skarbu Państwa, Prezesa 
UOKiK, Prezesa Zarządu TVP SA oraz Prezesa Zarządu Polskiego Radia SA. Otrzyma-
ne odpowiedzi przekazuję w załączeniu.

Mam nadzieję, że Pan Marszałek uzna powyższe wyjaśnienia za wystarczające.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Podsekretarz Stanu 
Andrzej Wyrobiec

Stanowisko 
PRZEWODNICZĄCEGO 
KRAJOWEJ RADY 
RADIOFONII I TELEWIZJI

Warszawa, 4 marca 2015 r.

Pani 
Prof. Małgorzata Omilanowska 
Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Szanowna Pani Minister,
w odpowiedzi na Pani pismo o sygn. DWIM/149/15/KJ z dnia 16 lutego 2015 r., 

dotyczące prośby o ustosunkowanie się do treści oświadczenia Pana Senatora Macieja 
Klimy, informuję, że art. 35 oraz 40a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii 
i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.), nakładają na polskich kon-
cesjonowanych nadawców radiowych i telewizyjnych ograniczenia dotyczące udziału 
zagranicznego kapitału.

Informacje na temat struktury kapitałowej, zgodnie z rozporządzeniem KRRiT 
z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz 
szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na roz-
powszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 5, poz. 41, z późn. zm.), stanowią część wniosku o udzielenie koncesji, 
jednakże umożliwiają kontrolę w zakresie jedynie bezpośrednich powiązań właściciel-
skich nadawców koncesjonowanych.

Zgodnie z posiadaną przez KRRiT wiedzą, nadawcy rozpowszechniający koncesjo-
nowane programy radiowe i telewizyjne drogą naziemną nie posiadają w strukturze 
własnościowej bezpośrednich powiązań kapitałowych z podmiotami lub instytucjami 
finansowymi z Federacji Rosyjskiej.

Art. 37a ustawy o radiofonii i telewizji (dalej ustawy o rtv) nakłada na dostawców 
usług medialnych obowiązek corocznego składania do KRRiT sprawozdania finan-
sowego, co stanowi jedyne oficjalne źródło informacji o sytuacji finansowej nadaw-
ców. Analiza złożonej dokumentacji finansowej nadawców koncesjonowanych, na ile 
pozwala poziom szczegółowości tej dokumentacji, nie wykazała posiadanych wobec 
podmiotów czy instytucji finansowych powiązanych kapitałowo z Federacją Rosyjską 
zobowiązań finansowych, ani też otrzymanych z tych źródeł darowizn lub dotacji.
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Spośród nadawców telewizyjnych i radiowych, podlegających jurysdykcji KRRiT, 
wyłącznie jeden nadawca radiowy, spółka Hobby Sp. z o.o. z siedzibą w Legiono-
wie, rozpowszechnia w ramach nadawanego przez siebie „Radia Hobby” (koncesja 
nr 392/2008-R) ofertę programową „Radia Sputnik”, należącego do rosyjskiego Fe-
deralnego Państwowego Zjednoczonego Przedsiębiorstwa – Międzynarodowa Agencja 
Informacyjna „Rossija Siegodnia”.

Jednocześnie informuję, że począwszy od 2011 r., rozpowszechniany przez Hobby 
Sp. z o.o. (codziennie przez godzinę) program „Radia Sputnik” jest monitorowany przez 
Departament Monitoringu Biura KRRiT pod kątem przestrzegania przez tego nadaw-
cę warunków koncesji oraz przepisów ustawy o rtv, ze szczególnym uwzględnieniem 
normy art. 18 ust. 1, zgodnie z którą audycje lub inne przekazy nie mogą propagować 
działań sprzecznych z polską racją stanu. Ostatni z przeprowadzonych w ww. zakresie 
monitoringów obejmował program rozpowszechniany w styczniu 2015 r.

KRRiT może podjąć kroki zmierzające do cofnięcia koncesji tylko w przypadku na-
ruszenia przez nadawcę przepisów prawa wskazanych w art. 38 ustawy o rtv.

Nadawcy programów rozprowadzanych, zgodnie z obowiązującym prawem, nie 
mają wobec KRRiT obowiązku informacyjnego ani w zakresie finansowym, ani włas- 
nościowym.

Zgodnie z przepisami ustawy o rtv, Przewodniczący KRRiT dokonuje jedynie re-
jestracji programów rozprowadzanych, tj. dostępnych dla odbiorcy drogą satelitarną 
bądź kablową. Rejestracja odbywa się na wniosek operatora.

Przyczyny wykreślenia z rejestru programów rozpowszechnianych wyłącznie 
w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych lub odmowa wpisu do 
rejestru zostały szczegółowo określone w art. 45 ustawy o rtv.

Informuję również, że wśród wpisanych do rejestru programów rozprowadzanych 
(przede wszystkim przez operatorów kablowych) istnieją programy rosyjskojęzyczne 
lub emitowane przez nadawców z kapitałem rosyjskim:

Lp. Nazwa 
programu Nazwa Nadawcy Siedziba nadawcy Kraj Rodzaj 

programu

1 CHANNEL 
ONE RUSSIA

CHANNEL ONE 
RUSSIA. 
Worldwide Network

Akademika Koroleva 
19 127427 Moskwa

Rosja Telewizyjny

2 Russia 
Today Doc 
wersja SD 
i HD

European 
Television Guild

1 Sandrock Cottages, 
Petworth Road, 
Northchapel, 
West Sussex GU 28 9HL UK

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

3 NTV Russia NTV Russia Koroleva st. 12 
127427 Moskwa

Rosja Telewizyjny

4 RTR Planeta Russion State 
Television and Radio 
Broadcasting Co

5 Ulitsa Yamskogo Polya 
19/21 RU 
1251124 Moskwa

Rosja Telewizyjny

5 Russia 
Today TV 
wersja SD 
i HD

European Television 
Guild

1 Sandrock Cottages, 
Petworth Road, 
Northchapel, West 
Sussex GU 28 9 HL UK

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

6 Russia 24 Federal State Unitary  
Enterprise Russian 
State Television and 
Radio Broadcasting 
Company

5 ul. Yamskogo Polya 
19-21 Moskwa 12 5040

Rosja Telewizyjny

7 Soyuz Prawosławna 
Telewizja Soyuz

Repina 6, Jekaterynburg, 
RU-620086

Rosja Telewizyjny

Z poważaniem 
 
Jan Dworak
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Załącznik nr 1.
Wykaz koncesjonowanych programów białoruskojęzycznych i ukraińskojęzycznych

Lp. Nazwa 
programu Nazwa Nadawcy Siedziba 

nadawcy Kraj Rodzaj 
programu

1 Europejskie 
Radio 
dla Białorusi

Europejskie Radio 
dla Białorusi Sp. z o.o.

ul. Puławska 136/61A 
02-624 Warszawa

Polska Radiowy 
rozpowszechniany 
drogą satelitarną

2 Białoruskie 
Radio Racja

Białoruskie Centrum 
Informacyjne Sp. z o.o.

ul. Ciepła 1/7 
15-472 Białystok

Polska Radiowy 
rozpowszechniany 
drogą naziemną 
analogową

3 TBi TVI EUROPE Sp. z o.o. ul. Polnej Róży 1/308 
02-798 Warszawa

Polska Telewizyjny 
rozpowszechniany 
drogą satelitarną

Załącznik nr 2.
Rejestrowany program białoruski

Lp. Nazwa 
programu Nazwa Nadawcy Siedziba nadawcy Kraj Rodzaj 

programu

1 Białoruś 24 Narodowa Państwowa 
Kompania 
Radiowo-Telewizyjna 
Republiki Białorusi

220807 Mińsk-807, 
ul. Makajenka 9

Białoruś Telewizyjny
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Załącznik nr 3.
Wykaz rejestrowanych programów anglojęzycznych:

Lp. Nazwa programu Nazwa Nadawcy Siedziba nadawcy Kraj Rodzaj 
programu

1 BBC HD BBC Worldwide Ltd. Woodlands, 
80 Wood Lane London 
W 12 OTT

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

2 ESPN Classic 
Sport

ESPN Classic Sport 
Ltd.

McCormack House, 
3 Burlington Lane, 
Chiswick London W4 2TH

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

3 Ginx Ginx TV Limited Unit 1L Woodstock Stu-
dios, 36 Woodstock Gro-
ve, Londyn, W12 8LE

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

4 Al Jazeera 
International

Al Jazeera Internatio-
nal Ltd.

1 Knightsbridge Londyn 
SW1X 7XW

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

5 E! Entertainment E Entertainment UK 
Limited

Central Saint Giles, 
St. Giles High Street, 
Londyn WC2H 8NU

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

6 E! Entertainment 
HD

E! Entertainment UK 
Limited

Central Saint Giles, 
St. Giles High Street, 
Londyn WC2H 8NU

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

7 Ginx HD Ginx TV Limited Unit 1L Woodstock 
Studios, 36 Woodstock 
Grove, Londyn, W12 8LE

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

8 CNN International Turner Broadcasting 
System Europe Ltd.

Tourner House, 16 Great 
Malborough Street Lon-
don W1F 7HS

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

9 MTV Rocks MTV Networks Polska 
Vof

180 Oxford Street 
W1D 1DS Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

10 Press TV Press TV 
Contracting Agent 
The European 
Television Guild 
Sandrock House

1 Sandrock Cottages, 
Petworth Road, 
Northchapel West 
Sussex GU28 9HL

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

11 CNBC Europe Business News (Eu-
rope) Limited Part-
nership

10 Fleet Place, 6th floor 
Londyn EC4M 7QS

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

12 BABY.TV Baby Network 
Limited

5 Elstree Gate, Elstree 
Way Borehamwood, 
Herts WD7 1JD

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

13 MTV MTV Networks 
Europe

180 Oxford Street 
W1D 1DS Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

14 MTV Live HD MTV Networks 
Europe

180 Oxford Street 
W1D 1DS Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

15 NAT GEO MUSIC NGC-UK 
Partnership

Shepherds Building 
East, Richmond Way 
Londyn W14 ODQ

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

16 Playboy TV UK Playboy TV 
UK/Benelux Limited

Aquis House, Station 
Road, Hayes 
Middlesex UB3 4DX

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

17 SKY NEWS NGC-UK 
PARTNERSHIP

Shepards Building East, 
Richmond Way 
W14 ODQ Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

18 TCM Turner Broadcasting  
Systems Europe Ltd.

18 Soho Square London 
W 1V 5FD

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

19 MTV HD MTV Networks 
Europe

180 Oxford Street 
Londyn W1D 1DS

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

20 Outdoor Channel Outdoor TV Limited 105-109 Salusbury 
21Road, Londyn 
N22W6 6RG

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

21 ESPN 
Classic Sport

ESPN 
Classic Sport Ltd.

McCormack House, 
24 3 Burlington Lane, 
Chiswick London 
W4 2TH

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

22 MTV Live HD MTV Networks 
Europe

180 Oxford Street 
W1D 1DS Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

23 MTV Rocks MTV Networks 
Polska Vof

180 Oxford Street 
W1D 1DS Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

24 The Player Chan-
nel

The Player Channel 1 Queens Wharf, 
Queen Caroline Street 
W6 9RJ

Wielka 
Brytania

Telewizyjny
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25 The Poker Chan-
nel

Poker Channel Ltd. Queens Wharf, 
Queen Caroline Street 
W6 9RJ Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

26 Viasat Explorer MTG World Limited Chiswick Green, 
610 Chiswick High Road; 
Londyn, W4 5RU

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

27 Viasat History MTG World Limited Chiswick Green, 
610 Chiswick High Road; 
Londyn, W4 5RU

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

28 SUNDANCE 
CHANNEL HD

SUNDANCE 
Channel (UK) 
Limited

8–12 Camden High 
Street, Camden Town, 
Londyn NW1 OJH

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

29 Viasat 
History 
HD/Viasat 
Explorer HD

MTG World Limited Chiswick Green, 
610 Chiswick High Road; 
Londyn, W4 5RU

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

30 Viasat Nature HD MTG World Limited Chiswick Green, 
610 Chiswick High Road; 
Londyn, W4 5RU

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

31 Fightbox SPI TV Limited 2 Fleet Place Holborn 
Viaduct, 
EC4M 7RF Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

32 VH1 Classic MTV Networks 
Europe

180 Oxford Street 
W1D 1DS Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

33 Viasat History HD MTG World Limited Chiswick Green, 
610 Chiswick High Road; 
Londyn, W4 5RU

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

34 ESPN America ESPN Limited 3 Queen Caroline Street 
Hammersmith 
W6 9PE Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

35 MTV DANCE MTV Networks 
Europe

180 Oxford Street 
W1D 1DS Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

36 Viasat Nature MTG World Limited Chiswick Green, 
610 Chiswick High Road; 
Londyn, W4 5RU

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

37 BABY.TV Baby Network 
Limited

5 Elstree Gate, Elstree 
Way Borehamwood, 
Herts WD7 1JD

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

38 BBC World BBC World Service 
Television

Woodlands, 80 Wood 
Lane London W 12 OTT

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

39 Lifetime HD AETN UK Grant Way Isleworth 
MiddlesexTW7 5QD

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

40 The Adult 
Channel

Playboy TV 
UK/Benefux Limited

Aquis House, 
Station Road, Hayes 
Middlesex UB3 4DX

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

41 VH1 Classic MTV Networks 
Europe

180 Oxford Street 
W1D 1DS Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

42 BBC World News BBC World Service 
Television

Woodlands, 80 Wood 
Lane London W 12 OTT

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

43 MTV HITS MTV Networks 
Europe

180 Oxford Street 
W1D 1DS Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

44 Sundance 
Channel

Sundance Channel 
Limited

5th Floor, 8/12 Camden 
High Street Londyn, 
NW OJH UK

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

45 THE STYLE 
NETWORK

E Entertainment UK  
Limited

141 Wardour Street 
Londyn W1F OUT

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

46 Viasat Explorer 
HD

MTG World Limited Chiswick Green, 
610 Chiswick High Road; 
Londyn, W4 5RU

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

47 EXTREME 
SPORTS

Zone Media 
Broadcasting (EMC) 
Limited

105-109 Salusbury Road  
Londyn NW6 6RG

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

48 MTV DANCE MTV Networks 
Europe

180 Oxford Street 
W1D 1DS Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

49 MUSIC BOX Zone Broadcasting 
Ltd. Queens Studios

117-121 Salusbury Rd 
London NW6

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

50 Redlight HD Digiquest 
Electronics Ltd.

26 Park House, 
Noth End Road, 
NW 117PT, Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

51 Sundance 
Channel

Sundance Channel 
Limited

5th Floor, 8/12 Camden 
High Street Londyn, 
NW OJH UK

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

52 Viasat History 
HD/Viasat 
Nature HD

MTG World Limited Chiswick Green, 
610 Chiswick High Road; 
Londyn, W4 5RU

Wielka 
Brytania

Telewizyjny



69. posiedzenie Senatu w dniu 21 stycznia 2015 r.24

Załącznik nr 4.
Wykaz rejestrowanych programów polskojęzycznych zagranicznych

Lp. Nazwa 
programu Nazwa Nadawcy Siedziba nadawcy Kraj Rodzaj 

programu

1 13th Street 
Universal

Sparrowhawk 
International 
Channels Limited

76 Oxford Street 
W1D 1BS Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

2 Animal Planet Discovery 
Communication 
Europe Ltd.

Chiswick Park, Building 
2, 566 Chiswick High 
Road W4 5 YB, Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

3 Animal Planet 
HD

Discovery 
Communication 
Europe Ltd.

Chiswick Park, 
Building 2, 
566 Chiswick High Road 
W4 5 YB, Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

4 AXN AXN Europe Limited 
Sony Picture Europe 
House

25 Golden Square 
W1F 9LU Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

5 AXN Black AXN Europe Limited 
Sony Picture Europe 
House

25 Golden Square 
W1F 9LU Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

6 AXN HD AXN Europe Limited 
Sony Picture Europe 
House

25 Golden Square 
W1F 9 LU Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

7 AXN Spin AXN Europe Limited 
Sony Picture Europe 
House

25 Golden Square 
W1F 9LU Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

8 AXN White AXN Europe Limited 
Sony Picture Europe 
House

25 Golden Square 
W1F 9LU Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

9 BBC 
Entertainment

BBC Worldwide Ltd. 80 Wood Lane 
W 12 OTT Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

10 BBC 
Knowledge

BBC Worldwide Ltd. 80 Wood Lane 
W 12 OTT Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

11 BBC 
Knowledge HD

BBC Worldwide Ltd. 201 Wood Lane, 
Londyn W12 7TQ

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

12 BBC Lifestyle BBC Worldwide Ltd. 80 Wood Lane 
W 12 OTT Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

13 BOOMERANG Turner Broadcasting 
System Europe Ltd.

House 16 Great 
Marlboraught 
Street Londyn W1F7HS

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

14 Cbeebies BBC Worldwide Ltd. 80 Wood Lane W 12 
OTT Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

15 CBS Action CBS Chellozone UK 
Channels Partnership

105-109 Salusbury 
Road London NW6 6RG, 
Londyn, 
Wielka Brytania

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

16 CBS Drama CBS Chellozone UK 
Channels Partnership

105-109 Salusbury 
Road London NW6 
6 RG UK

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

17 CBS Europa CBS Chellozone UK 
Channels Partnership

105-109 Salusbury 
Road Londyn NW6 6RG, 
Londyn, 
Wielka Brytania

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

18 CBS Reality CBS Chellozone UK 
Channels Partnership

105-109 Salusbury 
Road London NW6 6RG, 
Londyn, Wielka brytania

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

19 Cinemax HBO Ceska republika, 
spol. S r.o.

Pod Visnovkou 1662/23  
140 00 Praga 4

Czechy Telewizyjny

20 Cinemax 2 HBO Ceska republika, 
spol. S r.o.

Pod Visnovkou 1662/23 
140 00 Praga 4

Czechy Telewizyjny

21 CINEMAX 2 
HD

HBO Ceska republika, 
spol. S r.o.

Pod Visnovkou 1662/23 
140 00 Praga 4

Czechy Telewizyjny

22 Cinemax HD HBO Ceska republika, 
spol. S r.o.

Pod Visnovkou 1662/23 
140 00 Praga 4

Czechy Telewizyjny

23 Comedy 
Central Family

Viacom International 
Media Networks 
Netherlands BV

Amsterdam tt. 
Neveritaweg 6, 1033 WC

Holandia Telewizyjny

24 Comedy 
Central Polska

Viacom International 
Media Networks 
Netherlands BV

Amsterdam tt. 
Neveritaweg 6, 1033 WC

Czechy Telewizyjny
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25 Da Vinci 
Learning

Da Vinci Media GMBH Saarbrucken Strase 
38 10405 Niemcy

Niemcy Telewizyjny

26 Discovery 
Channel

Discovery 
Communication 
Europe Ltd.

Chiswick Park, 
Building 2, 
566 Chiswick High Road 
W4 5 YB, Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

27 Discovery 
Channel HD

Discovery 
Communication 
Europe Ltd.

Chiswick Park, 
Building 2, 
566 Chiswick High Road 
W4 5 YB, Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

28 Discovery HD 
Showcase

Discovery 
Communication 
Europe Ltd.

Chiswick Park, 
Building 2, 
566 Chiswick High Road 
W4 5 YB, Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

29 Discovery 
Historia

Discovery 
Communications 
Europe Limited

Chiswick Park, 
Building 2, 
566 Chiswick High Road 
W4 5YB Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

30 Discovery 
Science

Discovery 
Communication 
Europe Ltd.

Chiswick Park, 
Building 2, 
566 Chiswick High Road 
W4 5YB Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

31 Discovery 
Turbo Xtra

Discovery 
Communications 
Europe Limited

Discovery House, 
Chiswick High Road, 
Londyn W4 5YB

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

32 Discovery 
World

Discovery 
Communication 
Europe Ltd.

Chiswick Park, 
Building 2, 
566 Chiswick High Road 
W4 5YB, Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

33 Disney 
Channel

The Walt Disney 
Company Limited

3 Queen Caroline 
Street, Hammersmith 
W6 9PE Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

34 Disney Junior The Walt Disney 
Company Limited

3 Queen Caroline 
Street, Hammersmith 
Londyn W6 9PE

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

35 Disney XD Disney Channels B.V. Pod Visnovkou 1662/23  
142 00 Praha 4

Czechy Telewizyjny

36 E! Entertain- 
ment HD

E! Entertainment UK 
Limited

Central Saint Giles, 
St. Giles High Street, 
Londyn WC2H 8NU

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

37 Fightbox SPI TV Limited Gateley Fleet Place 
House,2 Fleet Place, 
Holborn Viaduct, 
EC4M 7RF Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

38 FILMBOX HELP FILM s.r.o. T.G. Masaryka 2957 
69002 Breclav

Czechy Telewizyjny

39 Filmbox Action SPI TV Limited Gateley Fleet Place 
House,2 Fleet Place, 
Holborn Viaduct, EC4M 
7RF Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

40 Filmbox Artho-
use

SPI TV Limited Gateley Fleet Place Ho-
use,2 Fleet Place, 
Holborn Viaduct, 
EC4M 7RF Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

41 FILMBOX 
EXTRA HD

HELP FILM s.r.o. T.G. Masaryka 2957 
69002 Breclav

Czechy Telewizyjny

42 FILMBOX 
FAMILY

HELP FILM s.r.o. T.G. Masaryka 2957 
69002 Breclav

Czechy Telewizyjny

43 FILMBOX HD HELP FILM s.r.o. T.G. Masaryka 2957 
69002 Breclav

Czechy Telewizyjny

44 FOX FOX 338 Euston Orad 
London

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

45 FOX HD FOX International 
Channels 
(Louxemboyrg) SARL

Zollikon Branch 
Rothflustrasse 91 
8702 Zollikon

Szwajcaria Telewizyjny

46 FOX Life FOX International 
Channels 
(Louxemboyrg) SARL

Zollikon Branch 
Rothflustrasse 91 
8702 Zollikon

Szwajcaria Telewizyjny

47 FOX Life HD FOX International 
Channels 
(Louxemboyrg) SARL

Zollikon Branch 
Rothflustrasse 91 
8702 Zollikon

Szwajcaria Telewizyjny

48 HBO HBO Ceska republika 
spol. S r.o.

Pod Visnovkou 
1662/23 142 00 
Praha 4

Czechy Telewizyjny
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49 HBO 2 HBO Ceska Republika,  
spol. S r.o.

Pod Visnovkou 
1662/23 142 00 
Praha 4

Czechy Telewizyjny

50 HBO 2 HD HBO Ceska Republika,  
spol. S r.o.

Pod Visnovkou 
1662/23 142 00 
Praga 4

Czechy Telewizyjny

51 HBO Comedy HBO Ceska Republika,  
spol. S r.o.

Pod Wisnovkou 
1662/23 142 00 
Praga 4

Czechy Telewizyjny

52 HBO Comedy 
HD

HBO Ceska Republika,  
spol. S r.o.

Pod Visnovkou 
1662/23 142 00 
Praha 4

Czechy Telewizyjny

53 HBO HD HBO Ceska Republika,  
spol. S r.o.

Pod Visnovkou 
1662/23 142 00 
Praha 4

Czechy Telewizyjny

54 HISTORY 
CHANNEL

AETN UK Grant Way, West Cross 
House Isleworth 
Middlesex, TW7 5QD

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

55 HISTORY 
CHANNEL HD

AETN UK Grant Way, West Cross 
House Isleworth 
Middlesex, TW7 5QD

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

56 ID. INVESTI- 
GATION 
Discovery

Discovery 
Communication 
Europe Ltd.

Chiswick Park, 
Building  2,566 
Chiswick High Road 
W4 5 YB, Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

57 LOVE 1plus 1equals10 Ltd. 145-157 StJohn Street, 
Suitę LP20578, 
EC1V 4PW, Londyn, 
Wielka Brytania

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

58 MGM MGM Channel Poland 
Limited

Building 3, 
Chiswick Park, 
566 Chiswick High Road 
W45YA Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

59 NAT GEO WILD NGC-UK 
PARTNERSHIP

Shepherds 
Building East, 
Richmond Way Londyn 
W 14 ODQ

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

60 NAT GEO 
WILD HD

NGC-UK 
PARTNERSHIP

Shepherds 
Building East, 
Richmond Way Londyn 
W 14 ODQ

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

61 National 
Geographic

NGC-UK 
PARTNERSHIP

Shepherds 
Building East, 
Richmond Way Londyn 
W14 ODQ

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

62 National 
Geographic HD

NGC-UK Partnership Shepherds 
Building East, 
Richmond Way Londyn 
W14 ODQ

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

63 POLONIA 1 POLCAST ITALIA S.r.l. Venezia, 54,20121 
Milano

Włochy Telewizyjny

64 Polsat Food 
Network

Scripps Networks 
International (UK) 
Limited

111 Buckingham 
Palace Road, Londyn, 
SW1W OSR

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

65 Polsat JimJam Polsat JimJam Limited 105-109 Salusbury 
Road NW6 6RG Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

66 Sundance 
Channel

Sundance Channel 
Limited

5th Floor, 8/12 
Camden High Street 
Londyn, NW OJH UK

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

67 TCM Turner Broadcasting 
Systems Europe Ltd.

18 Soho Square London 
W 1V 5FD

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

68 TCM/Cartoon Turner Broadcasting 
System Europe Ltd.

16 Great Malborough 
Street London W1F 7HS

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

69 TLC Discovery 
Communication 
Europe Ltd.

Chiswick Park, 
Building 2, 
566 Chiswick High Road 
W4 5YB, Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

70 TLC HD Discovery 
Communications 
Europe Limited

Discovery House, 
Chiswick Park, 
Building 2, 566 
Chiswick High Road, 
Londyn W45YB

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

71 Travel Channel Travel Channel 
International Ltd.

64 Newman Street 
Londyn W1T 3EF

Wielka 
Brytania

Telewizyjny
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72 Travel Channel 
HD

Travel Channel 
International Ltd.

64 Newman Street 
Londyn W1T 3EF

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

73 Universal 
Channel

SCI FI Channel 
Europe LLC

1 Central St Giles High 
Street, Londyn, 
WC2H 8NU

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

74 Viasat Explorer Viasat World Limited 610 Chiswick High 
Road, Londyn W4 5X

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

75 Viasat Explorer  
HD

Viasat World Limited 610 Chiswick High 
Road, Londyn W4 5X

Wieka 
Brytania

Telewizyjny

76 Viasat History Viasat World Limited 610 Chiswick High 
Road, Londyn W4 5X

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

77 Viasat History 
HD

Viasat World Limited 610 Chiswick High 
Road, Londyn W4 5X

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

78 Viasat Nature Viasat World Limited 610 Chiswick High 
Road, Londyn W4 5X

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

79 Viasat Nature 
HD

Viasat World Limited 610 Chiswick High 
Road, Londyn W4 5X

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

80 VIVA POLSKA MTV Networks Ltd. Pod Visnovkou 
1662/23 140 00 Praga 4

Czechy Telewizyjny

81 Eurosport Eurosport Sales 
Organisation Network 
Development 
Departament

3, rue Gaston et Rene 
Caudron 92798 
Issy-Les-Moulineaux 
Cedex 9

Francja Telewizyjny

82 Eurosport 2 Eurosport Sales 
Organisation Network 
Development 
Departament

3, rue Gaston et Rene 
Caudron 92798 
Issy-Les-Moulineaux 
Cedex 9

Francja Telewizyjny

83 Eurosport 2 
HD

Eurosport Sales 
Organisation Network 
Development 
Departament

3, rue Gaston et Rene 
Caudron 92798 
Issy-Les-Moulineaux 
Cedex 9

Francja Telewizyjny

84 Eurosport HD Eurosport Sales 
Organisation Network 
Development 
Departament

3, rue Gaston et Rene 
Caudron 92798 
Issy-Les-Moulineaux 
Cedex 9

Francja Telewizyjny

85 Sport Klub S.C. IKO Poland Str. Gral. David 
Prapogescu nr 1-5 
etaj 6 ap 15a; 
020965 Bukareszt

Rumunia Telewizyjny

Załącznik nr 5.
Wykaz rejestrowanych programów polskojęzycznych niemających koncesji w Polsce:

Lp. Nazwa 
programu Nazwa Nadawcy Siedziba nadawcy Kraj Rodzaj 

programu

1 Polsat Food 
Network

Scripps Networks 
International (UK) 
Limited

111 Buckingham 
Palace Road, Londyn, 
SW1W OSR

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

2 Polsat JimJam Polsat JimJam 
Limited

105-109 Salusbury 
Road NW6 6RG Londyn

Wielka 
Brytania

Telewizyjny

3 Polsat Crime 
Inwestigation

AETN UK Grant Way Isleworth 
MiddlesexTW7 5QD

Wielka 
Brytania

Telewizyjny
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Stanowisko 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 5 marca 2015 r.

Pani 
Prof. Małgorzata Omilanowska 
Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Szanowna Pani Minister,
w związku z pismem z dnia 16 lutego 2015 r., znak DWIM/149/15/KJ dotyczącym 

oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Macieja Klimę podczas 69. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 21 stycznia 2015 r. w sprawie prób przejęcia instytucji gospodar-
czych i finansowych mających kluczowe znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej przez kapitał rosyjski lub kontrolowany przez kapitał ro-
syjski w odniesieniu do spółek z branży media publiczne, uprzejmie informuję, co 
następuje.

Spółki publicznej radiofonii i telewizji, wobec których Minister Skarbu Państwa re-
alizuje nadzór właścicielski odpowiedziały negatywnie na pytania przedstawione przez 
Pana Senatora Macieja Klimę w ww. oświadczeniu, tj.:

– spółki nie nadawały w latach 2010–2014 i nie nadają audycji produkowanych 
w Federacji Rosyjskiej lub finansowanych przez podmioty gospodarcze z udzia-
łem rosyjskiego kapitału,

– kapitał rosyjski lub inne instytucje finansowe kontrolowane przez kapitał rosyj-
ski nie kontrolują, ani nie posiadają akcji w spółkach,

– spółki nie posiadają żadnych zobowiązań finansowych (pożyczki, długi, inne zo-
bowiązania) oraz nie otrzymały żadnych darowizn ani dotacji z instytucji finan-
sowych, powiązanych kapitałowo z Federacją Rosyjską.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Rafał Baniak
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Stanowisko 
PREZESA 
URZĘDU OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Warszawa, 26.02.2015 r.

Pani 
Prof. Małgorzata Omilanowska 
Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Szanowna Pani Minister,
w nawiązaniu do przesłanego przy piśmie z dnia 16 lutego 2015 r. sygn. 

DWIM/149/15/KJ, oświadczenia złożonego przez Senatora Macieja Klimę (BPS/043- 
-69-2945/15) w sprawie przejęcia instytucji gospodarczych i finansowych mających 
kluczowe znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przez 
kapitał rosyjski lub kontrolowany przez kapitał rosyjski, uprzejmie informuję, iż 
w ostatnich latach do UOKiK nie były zgłaszane koncentracje dotyczące przejmowa-
nia przez spółki lub instytucje kontrolowane przez kapitał rosyjski przedsiębiorców 
działających na terytorium Polski w branży medialnej, w tym przedsiębiorców kontro-
lujących stacje telewizyjne, stacje radiowe, tytuły prasowe oraz portale internetowe.

Z poważaniem 
 
Adam Jasser

Stanowisko 
PREZESA ZARZĄDU 
TELEWIZJI POLSKIEJ

Warszawa, 27 lutego 2015 r.

Pani 
Prof. Małgorzata Omilanowska 
Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Szanowna Pani Minister,
w związku z pismem DWIM/149/15/KJ dotyczącym oświadczenia złożonego przez 

Senatora Macieja Klimę w sprawie prób przejęcia instytucji gospodarczych i finanso-
wych mających kluczowe znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej 
Polskiej przez kapitał rosyjski lub kontrolowany przez kapitał rosyjski przedstawiam 
odpowiedź Telewizji Polskiej na zadane w oświadczeniu pytania.

Telewizja Polska Spółka Akcyjna działa wyłącznie w formie jednoosobowej spółki 
akcyjnej Skarbu Państwa, a więc bez udziału jakiegokolwiek kapitału obcego.

Telewizja Polska SA nie nadawała i nie retransmitowała w latach 2010–2014, ani 
przedtem, ani obecnie, programów rosyjskojęzycznych, anglojęzycznych oraz w języku 
polskim wyprodukowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, np. w Federacji 
Rosyjskiej.
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Telewizja Polska SA w ramach działalności programowej ponosi koszty z tytułu 
umów na zakup licencji filmowych współpracując z firmami rosyjskimi, takimi jak: 
ISUM LLC Moskwa, Russian World Vision Moskwa i Krill Moskwa.

Utrzymuje także korespondenta w Rosji i z tego tytułu ponosi koszty wynajmu 
mieszkania/biura rozliczając się z Głównym Urzędem ds. działalności gospodarczej.

Z poważaniem 
 
Juliusz Braun

Stanowisko 
PREZESA ZARZĄDU 
POLSKIEGO RADIA

Warszawa, 20 lutego 2015 r.

Prof. Małgorzata Omilanowska 
Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Szanowna Pani Minister,
w związku z Oświadczeniem złożonym przez senatora Macieja Klimę na 69. posie-

dzeniu Senatu w dniu 21 stycznia 2015 r. uprzejmie informuję:
1) Polskie Radio nie nadaje audycji produkowanych w Federacji Rosyjskiej lub 

finansowanych przez podmioty gospodarcze z udziałem rosyjskiego kapitału.
2) Nadawanie przez Polskie Radio programy przeznaczone na zagranicę tworzo-

ne są przez wyspecjalizowaną jednostkę – Polskie Radio dla Zagranicy, a je-
dynym źródłem ich finansowania jest dotacja budżetowa Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Nie ma zatem przypadku finansowania programów tworzonych 
w językach nadawania tego Programu to jest po polsku, angielsku, rosyjsku, 
białorusku i ukraińsku z obcych źródeł, a wiec nie zachodzi także obawa o ja-
kikolwiek wpływ obcego kapitału na audycje tworzone przez Polskie Radio.

Z wyrazami szacunku 
 
PREZES ZARZĄDU – Redaktor Naczelny 
Polskiego Radia SA 
Andrzej Siezieniewski
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy 
oraz senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
W ciągu ostatnich kilkunastu dni obserwujemy dyslokację sił zbrojnych 

oraz reaktywację starych baz wojskowych Federacji Rosyjskiej w okolicach 
granic z krajami NATO oraz Finlandii.

Siły zbrojne Finlandii zostały postawione w stan gotowości bojowej. Pro-
wokacje oraz naruszanie granicy państw NATO stały się codziennością, za-
notowano ponad sto interwencji myśliwców NATO w obszarze krajów nad-
bałtyckich w roku 2014. Federacja Rosyjska pogłębia współpracę wojskową 
z sojusznikiem, Republiką Białoruską, przemieszczając na terytorium Biało-
rusi siły lotnicze oraz wojska rakietowe. W krajach nadbałtyckich podejmo-
wane są w szybkim tempie działania poprawiające zdolności obronne.

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedź na nastę-
pujące pytania.

Czy w związku z zagrożeniem i zaostrzeniem się sytuacji nie należy 
przyspieszyć dyslokacji jednostek Sił Zbrojnych RP na obszar wschodni? Na 
przykład w województwie podlaskim brak jednostek wojskowych typu ba-
talion zmechanizowany, zmotoryzowany, batalion czołgów (pancerny) w sy-
tuacji, gdy po drugiej stronie granicy stacjonują jednostki wojskowe w sile 
około dwóch brygad.

Na jakim etapie są przygotowania i stan organizacyjny grupy bojowej 
(brygady) litewsko-ukraińsko-polskiej?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Bohdan Paszkowski

Odpowiedź 
MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2015.02.27

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

przez senatorów Macieja Klimę i Bohdana Paszkowskiego na 69. posiedzeniu Senatu 
RP w dniu 21 stycznia br. w sprawie dyslokacji sił zbrojnych oraz reaktywacji starych 
baz wojskowych Federacji Rosyjskiej w okolicach granic z krajami NATO oraz Finlan-
dią (BPS/043-69-2946/15), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

W odniesieniu do exposé Pani Premier Ewy Kopacz z dnia 1 października 2014 r. 
w resorcie obrony narodowej opracowano „Plan wzmocnienia bezpieczeństwa pań-
stwa” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 grudnia 2014 r. Specyfikuje on za-
sadnicze kierunki działań w zakresie wzmocnienia systemu bezpieczeństwa państwa, 
w tym jego systemu obronnego.
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W ramach uszczegółowienia postanowień tego Planu, dotyczących konieczności 
zmiany „środka ciężkości” w obszarze rozmieszczenia potencjału militarnego na tere-
nie kraju, trwają prace koncepcyjne w tym zakresie. Biorąc pod uwagę ocenę sytuacji 
bezpieczeństwa oraz aktualny stan zasadniczych struktur sił zbrojnych uznano za 
zasadne utrzymywanie na wschodnich i północno-wschodnich rubieżach kraju poten-
cjału umożliwiającego skuteczne reagowanie na pojawiające się zagrożenia.

Idea proponowanych zmian obejmuje:
1) Formowanie nowych bądź wzmocnienie struktur formowanych jednostek woj-

skowych;
2) Wzrost potencjału bojowego kolejnej brygady zmechanizowanej, poprzez jej wy-

posażenie w sprawdzony w warunkach bojowych zasadniczy sprzęt wojskowy;
3) Sukcesywny wzrost potencjału bojowego jednostek „ściany wschodniej”, po-

przez zmianę priorytetów wprowadzania na wyposażenie sprzętu wojskowego 
w ramach istniejących programów operacyjnych (modernizacyjnych);

4) Rozwinięcie wybranych jednostek wojskowych, poprzez wzrost ich etatu cza-
su „P”.

Jednocześnie założono, iż dostosowanie istniejącej infrastruktury wojskowej do 
proponowanych zmian zapewni możliwość wzmocnienia „ściany wschodniej” bez ko-
nieczności zmiany dyslokacji jednostek wojskowych. Zachowanie aktualnej dyslokacji 
wojsk nie ogranicza jednak możliwości ewaluacji zadań operacyjnych poszczególnych 
jednostek wojskowych.

Odnosząc się do sytuacji wskazanego w oświadczeniu województwa podlaskiego 
informuję, że planuje się tam wzmocnienie 18 pułku rozpoznawczego i 14 dywizjonu 
artylerii przeciwpancernej. Zwiększony zostanie również potencjał brygad ogólnowoj-
skowych rozmieszczonych przy granicy tego województwa.

W ramach współpracy międzynarodowej istotnym przedsięwzięciem było podpi-
sanie w dniu 19 września 2014 r. umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rzą-
dem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspól-
nej jednostki wojskowej, tj. Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady. Po ratyfikacji 
umowy i po podpisaniu uzgadnianego obecnie Porozumienia Technicznego rozpocz-
nie się etap formowania brygady, w którym powstanie Dowództwo Wielonarodowej 
Brygady, a podległe jednostki zostaną afiliowane z już istniejących pododdziałów sił 
zbrojnych.

Ponadto, w naszym regionie do najistotniejszych przedsięwzięć sojuszniczych 
wzmacniających system obronny i bezpieczeństwo Polski należy zaliczyć implementa-
cję ustaleń Szczytu NATO, w tym w szczególności:

1) Zapewnienie ciągłej (rotacyjnej) obecności wojsk Sojuszu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, w tym m.in. poprzez realizację ćwiczeń z ich udziałem na 
terenie kraju;

2) Wzmocnienie Sił Odpowiedzi NATO przez skrócenie czasu gotowości oraz dosto-
sowanie ich składu i struktury do występujących zagrożeń, w tym utworzenie 
Połączonych Sił Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości, tzw. „Szpicy”;

3) Podwyższenie gotowości i osiągnięcie zdolności Wielonarodowego Korpusu Pół-
nocny-Wschód w Szczecinie do dowodzenia w naszym regionie operacjami so-
juszniczymi;

4) Dokonanie przeglądu aktualności planów obrony z uwzględnieniem zagrożeń 
hybrydowych.

Z poważaniem 
 
z up. Maciej Jankowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Program „Mieszkanie dla młodych”, prowadzony przez Ministerstwo In-
frastruktury i Rozwoju wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pozwala 
na skorzystanie z pomocy państwa przy zaciągnięciu i spłacie kredytu na 
zakup pierwszego mieszkania lub domu z rynku pierwotnego. Pragnę za-
uważyć, że idea samego programu jest ze wszech miar słuszna, jednakże 
w mojej ocenie niektóre jego szczegóły wymagają jeszcze pewnych zmian 
legislacyjnych.

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierw-
szego mieszkania przez młodych ludzi umożliwia dofinansowanie kosztów 
zakupu mieszkania, jeżeli między innymi cena zakupu mieszkania nie prze-
kracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użyt-
kowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworze-
nia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego 
w gminie, na której terenie położone jest mieszkanie.

Jednakże biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe występujące 
w wielu miastach w Polsce, okazuje się, że zastosowany przelicznik w prak-
tyce znacznie utrudnia młodym ludziom znalezienie mieszkania, które speł-
niałoby kryteria programu. Przykładowo w samym Krakowie jedynie 7% 
mieszkań z oferty dostępnej na rynku pierwotnym spełnia takie wymagania. 
Problem ten może zostać rozwiązany między innymi poprzez dostosowanie 
wysokości wymienionego współczynnika.

Dlatego też proszę Panią Minister o przeanalizowanie sygnalizowanego 
problemu i ewentualne podjęcie działań, które pozwolą na zmianę wskaźni-
ków przyjętych na potrzeby programu. Przedstawiony postulat wydaje się 
kluczowy z punktu widzenia ułatwienia młodym ludziom zakupu pierwszego 
mieszkania lub domu.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 27 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 30 stycznia 2015 r., znak: BPS-043-69-2947/15, 

dotyczące oświadczenia senatora Ryszarda Knosali złożonego podczas 69. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 21 stycznia 2015 r., przekazuję informacje w tym zakresie.

Rok 2014 był pierwszym rokiem funkcjonowania rządowego programu „Mieszka-
nie dla młodych” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. 
o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. 
poz. 1304, z późn. zm.). Program jest więc jeszcze w początkowej fazie rozwoju i obec-
nie dokonywanie jego całościowej analizy jest przedwczesne, zwłaszcza że cykl budow-
lano-inwestycyjny w budownictwie mieszkaniowym trwa ok. 2–3 lat. Rada Ministrów 
jest zobowiązana do dokonania takiej kompleksowej oceny programu w I kwartale 
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2017 r. Jednak już obecnie można stwierdzić, że program przynosi pozytywne efekty, 
zarówno jeżeli chodzi o pomoc młodym osobom w nabyciu własnego mieszkania, jak 
i o wpływ na rynek podaży nowych mieszkań.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi systematyczny monitoring efek-
tów rzeczowych uzyskiwanych w programie „Mieszkanie dla młodych” i gromadzi sze-
reg danych obrazujących rozwój programu. Wg danych Banku Gospodarstwa Kra-
jowego na dzień 10 lutego 2015 r., osoby zainteresowane wsparciem złożyły 17.394 
wnioski o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę 399,55 mln zł. Na podstawie 
złożonych wniosków, dla których spełnione zostały warunki ustawowe, udzielonych 
zostało 15.660 kredytów o wartości 2.894,54 mln zł, objętych finansowym wsparciem 
w wysokości 358,57 mln zł.

Efekty rzeczowe w postaci zawartych umów kredytowych w przypadku wojewódz-
twa małopolskiego i Krakowa nie potwierdzają tezy o niewielkiej liczbie mieszkań speł-
niających kryteria cenowe określane na potrzeby realizacji programu „Mieszkanie dla 
młodych” i udzielania dofinansowania wkładu własnego. Zgodnie z danymi Banku 
Gospodarstwa Krajowego według stanu na dzień 10 lutego 2015 r. w województwie 
małopolskim udzielono 1.219 kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla mło-
dych”, co stanowi 7,78% ogólnej liczby udzielonych kredytów. Z tej liczby udzielono:

– 905 kredytów w Krakowie,
– 167 kredytów w gminach sąsiadujących z Krakowem,
– 147 kredytów w pozostałych gminach województwa małopolskiego.
Powyższe dane potwierdzają, że limit cenowy obowiązujący dla Krakowa oraz gmin 

sąsiadujących z Krakowem oraz dla pozostałych gmin jest ustalony na poziomie gwa-
rantującym równy dostęp do wsparcia na obszarze całego województwa małopolskiego.

W województwie dolnośląskim i łódzkim – województwach porównywalnych ze 
względu na zbliżoną liczbę ludności stolic tych województw, tj. Wrocław i Łódź – udzie-
lono odpowiednio: 1.324 (8,45% ogólnej liczby) oraz 575 (3,67% ogólnej liczby) kre-
dytów. Szczegółowe zestawienie liczby zawartych umów w podziale na poszczególne 
lokalizacje wyznaczone rodzajem limitu ceny zakupu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Liczba umów kredytowych zawartych w wybranych lokalizacjach w progra-
mie „Mieszkanie dla młodych”.

Lp. Liczba zawartych 
umów kredytowych 2014 Udział 

w % 2015 Udział 
w %

Na 
10.02.2015

Udział 
w %

1.1. Województwo 
dolnośląskie 1.175 8,41 149 8,81 1.324 8,45

1.2. Gminy sąsiadujące 
z Wrocławiem 229 1,64 22 1,30 251 1,60

1.3. Wrocław 622 4,45 88 5,20 710 4,53

1.4.
Województwo 
dolnośląskie 
bez Wrocławia

324 2,32 39 2,30 363 2,32

2.1. Województwo 
łódzkie 530 3,79 45 2,66 575 3,67

2.2. Gminy sąsiadujące 
z Łodzią 55 0,39 1 0,06 56 0,36

2.3. Łódź 377 2,70 35 2,07 412 2,63

2.4. Województwo 
łódzkie bez Łodzi 98 0,70 9 0,53 107 0,68

3.1. Województwo 
małopolskie 1.069 7,65 150 8,87 1.219 7,78

3.2. Gminy sąsiadujące 
z Krakowem 155 1,11 12 0,71 167 1,07

3.3. Kraków 779 5,58 126 7,45 905 5,78

3.4.
Województwo 
małopolskie 
bez Krakowa

135 0,97 12 0,71 147 0,94

Źródło: dane Banku Gospodarstwa Krajowego. Opracowanie: DM, MIR.
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Dla porównania w pierwszym roku funkcjonowania programu „Rodzina na swoim” 
realizowanego na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu 
rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r., poz. 90 
z późn. zm.), liczba udzielonych kredytów wyniosła zaledwie 4.001. Zestawienie po-
równawcze efektów uzyskanych w pierwszym roku funkcjonowania obu programów 
wsparcia mieszkalnictwa przedstawia poniża tabela.

Tabela 2. Liczba umów kredytowych zawartych w wybranych lokalizacjach w progra-
mach: „Rodzina na swoim” oraz „Mieszkanie dla młodych”.

Lp. Liczba zawartych umów kredytowych

„Rodzina 
na swoim”

„Mieszkanie 
dla młodych”

2007 Udział 
w liczbie 2014 Udział 

w liczbie

1.1. Województwo dolnośląskie 277 6,92% 1.175 8,41%

1.2. Gminy sąsiadujące z Wrocławiem - - 229 1,64%

1.3. Wrocław 4 0,10% 622 4,45%

1.4. Województwo dolnośląskie bez Wrocławia 273 6,82% 324 2,32%

2.1. Województwo łódzkie 285 7,12% 530 3,79%

2.2. Gminy sąsiadujące z Łodzią - - 55 0,39%

2.3. Łódź 36 0,90% 377 2,70%

2.4. Województwo łódzkie bez Łodzi 249 6,22% 98 0,70%

3.1. Województwo małopolskie 341 8,52% 1.069 7,65%

3.2. Gminy sąsiadujące z Krakowem - - 155 1,11%

3.3. Kraków 1 0,02% 779 5,58%

3.4. Województwo małopolskie bez Krakowa 340 8,50% 135 0,97%

Źródło: dane Banku Gospodarstwa Krajowego. Opracowanie: DM, MIR.

Limit cenowy w programie „Mieszkanie dla młodych” jest jednym z podstawo-
wych czynników określających zasób mieszkaniowy, jaki może być objęty finansowym 
wsparciem. Z założenia mają to być mieszkania z segmentu popularnego, o przecięt-
nej wielkości i cenie. Środowisko deweloperskie w trakcie prac rządowych i parla-
mentarnych postulowało znaczne zwiększenie limitów cenowych mieszkań zakwali-
fikowanych do finansowania w ramach programu. Decyzją ustawodawcy, w stosun-
ku do przedłożenia rządowego, wskaźniki te zostały podwyższone o 10% (środowisko 
deweloperskie postulowało zwiększenie o 50%). Zbyt wysokie limity cenowe byłyby 
związane z wystąpieniem zagrożenia, że środki publiczne nie rozdysponowane byłyby 
optymalnie – trafiłyby do osób kupujących drogie nieruchomości, kosztem osób, które 
chciałyby nabyć mieszkanie o podstawowym standardzie. Zbyt wysoki limit cenowy 
powodowałby także ryzyko podwyżek cen na rynku.

Limity dotyczące ceny zakupu mieszkania ustalane dla poszczególnych lokalizacji 
na potrzeby programu „Mieszkanie dla młodych” są ustalane według zasady jednoli-
tej dla wszystkich lokalizacji. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy cena ta nie może 
przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytko-
wej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 po-
wierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie 
której położone jest mieszkanie. Współczynnik 1,1 jest elementem kształtowania limi-
tu cenowego o charakterze systemowym, a jego zmiana może nastąpić wyłącznie na 
podstawie nowelizacji ustawy. Drugim elementem wpływającym na poziom limitów 
w poszczególnych lokalizacjach jest średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtwo-
rzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Podstawą do jego obli-
czenia są wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni 
użytkowej budynków mieszkalnych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy 
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z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.).

Wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użyt-
kowej budynków mieszkalnych odzwierciedlają przeciętne koszty budowy 1 m2 tej 
powierzchni i są ustalane przez poszczególnych wojewodów na okresy 6-miesięczne, 
odrębnie dla miasta wojewódzkiego oraz pozostałych gmin danego województwa. Wo-
jewodowie wykorzystują w tym zakresie aktualne dane urzędów statystycznych oraz 
własne analizy dotyczące lokalnego rynku nieruchomości mieszkaniowych. W ramach 
programu „Mieszkanie dla młodych” wyodrębniono jeszcze dodatkowy sposób liczenia 
wskaźnika dla gmin sąsiadujących ze stolicami województw. Należy przy tym zwrócić 
uwagę, że ustalanie wartości ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczenio-
wego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w in-
nym podziale niż dotychczas stosowany, byłoby możliwe jedynie przez nowelizację 
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego.

Decydujący wpływ na wysokość wskaźnika mają źródłowe dane statystyczne o na-
kładach poniesionych przez inwestorów na budowę nowych, wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych dostarczane wojewodom przez poszczególne urzędy statystyczne. 
Dane te są przekazywane urzędom przez podmioty gospodarcze prowadzące inwesty-
cje na rynku mieszkaniowym, w tym również przez deweloperów. Podmioty prowadzą-
ce działalność budowlaną na rynku mieszkaniowym są zobowiązane do wypełnienia 
statystycznego formularza B-09, określającego koszty budownictwa mieszkaniowego 
w przeliczeniu na 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Uwzględniane 
w kosztach budowy nakłady na budowę budynku dotyczą wszystkich kosztów ponie-
sionych od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia budowy. Zgodnie z przy-
jętą metodologią Głównego Urzędu Statystycznego, nakłady te uwzględniają wszyst-
kie poniesione koszty kubaturowe i pozakubaturowe związane z realizacją budynku 
możliwe do rozliczenia w momencie przekazania do użytkowania. Przeciętne koszty 
budowy uwzględniają więc m.in.: koszty nabycia i przygotowania działki budowlanej, 
koszty uzbrojenia zewnętrznego, koszty urządzeń technicznych i instalacji budynku, 
urządzeń budowlanych związanych z budynkiem, a służących do ogólnego korzysta-
nia oraz inne dodatkowe koszty budowy i koszty finansowania, tj. uzyskania kredytu 
i spłaty odsetek. W kosztach budowy uwzględnia się też podatek VAT naliczony i za-
płacony w związku z realizacją danej inwestycji budowlanej w przypadku, gdy nie 
podlega on zwrotowi lub odliczeniu od podatku VAT należnego.

Wojewodowie posiadają pełną autonomię w ustalaniu wskaźnika, posiłkując się 
oprócz danych urzędu statystycznego również własnymi analizami uwzględniającymi 
sytuację na lokalnym rynku budownictwa mieszkaniowego. Dzięki analizom odzwier-
ciedlającym zróżnicowanie regionalne kosztów ponoszonych w budownictwie miesz-
kaniowym, wartości wskaźników odzwierciedlają realne koszty budowy poniesione 
przez inwestorów. Przeciętne koszty budowy, po dodatkowych analizach wojewodów, 
są dla celów ustalenia limitów cenowych dodatkowo podwyższane o 10%, co pozwala 
uwzględnić w całości stawkę VAT stosowaną przy sprzedaży lokali mieszkalnych osta-
tecznym nabywcom.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju analizuje kwartalne dane dostarczane przez 
Główny Urząd Statystyczny dotyczące kosztów budownictwa mieszkaniowego. W oce-
nie MIR, w większości przypadków wartości wskaźników ustalanych przez wojewodów 
dobrze odzwierciedlają dane statystyczne dotyczące nakładów ponoszonych na budo-
wę przez inwestorów. Niemniej jednak, resort monitorując przebieg ustalania warto-
ści wskaźników przeliczeniowych, dostrzegał zróżnicowane podejście wojewodów do 
sposobu ustalania ich wartości. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazywało 
wojewodom wytyczne dotyczące zasad kształtowania wskaźników i obecnie wydaje 
się, że analizy regionalne w większym stopniu uwzględniają bieżące analizy proce-
sów zachodzących na lokalnych rynkach mieszkaniowych. Analizy takie powinny być 
niezbędnym uzupełnieniem danych statystycznych dostarczanych przez urzędy sta-
tystyczne i należy je odpowiednio uwzględniać w procesie ostatecznego określania 
wysokości wskaźników.



69. posiedzenie Senatu w dniu 21 stycznia 2015 r. 37

Tabela 3. Przeciętne koszty budowy budynków mieszkalnych, wskaźniki wojewodów 
oraz limit cen w programie „Mieszkanie dla młodych” (dane w zł/m2) w wybranych 
lokalizacjach.

Lp.
Koszt 

w II kwartale 
2014 (GUS)

Koszt 
w III kwartale 
2014 (GUS)

Wskaźnik 
wojewody 

01.04.2014– 
30.09.2014

Wskaźnik 
wojewody 

01.10.2014– 
31.03.2015

Limit cen 
w programie 

MdM 
I kwartał 2015

1.1. Województwo dol-
nośląskie 3.815,09 3.780,81 - - -

1.2.
Gminy 
sąsiadujące 
z Wrocławiem

- - - - 4.528,43

1.3. Wrocław 3.932,92 4.219,86 4.630,00 4.665,00 5.112,25

1.4.
Województwo 
dolnośląskie 
bez Wrocławia

3.216,32 2.737,08 3.452,00 3.720,00 3.944,60

2.1. Województwo 
łódzkie 2.599,95 3.338,56 - - -

2.2.
Gminy 
sąsiadujące 
z Łodzią

- - - - 4.236,93

2.3. Łódź Brak danych 3.493,27 4.354,00 4.224,00 4.717,90

2.4. Województwo 
łódzkie bez Łodzi Brak danych 3.089,55 3.460,00 3.369,00 3.755,95

3.1. Województwo 
małopolskie 3.617,14 4.142,75 - - -

3.2.
Gminy 
sąsiadujące 
z Krakowem

- - - - 4.744,03

3.3. Kraków 3.829,26 4.212,31 4.669,00 4.573,00 5.083,10

3.4.
Województwo 
małopolskie 
bez Krakowa

2.361,23 2.630,21 4.046,00 3.963,00 4.404,95

Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędów Wojewódzkich. Opracowanie: 
DM, MIR.

Dostępne dane statystyczne zaprezentowane w powyższej tabeli potwierdzają, 
że limity cen w programie „Mieszkanie dla młodych” znacznie przekraczają średnie 
koszty budowy mieszkań podawane przez Główny Urząd Statystyczny. Zbyt wysokie 
zwiększanie limitów w stosunku do kosztów mogłoby powodować zwiększanie marż 
deweloperskich i cen mieszkań co ostatecznie byłoby działaniem niekorzystnym dla 
potencjalnych beneficjentów programu.

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

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Analiza przepisów ordynacji podatkowej wskazuje na pewne braki 
w zakresie uregulowania formy udzielenia pełnomocnictwa do odbioru zwro-
tu nadpłaty podatku. Organy podatkowe w odniesieniu do opisanej sytuacji 
prezentują niejednolite stanowisko – jedne dopuszczają wypłatę środków 
pełnomocnikowi na podstawie zwykłego, pisemnego upoważnienia, inne 
z kolei żądają potwierdzenia własnoręczności podpisu na pełnomocnictwie 
(na przykład przez notariusza).

Opisany problem dotyczy w szczególności osób starszych oraz osób nie-
pełnosprawnych, które nierzadko nie są w stanie stawić się samodzielnie 
w kasie urzędu skarbowego celem odebrania zwrotu nadpłaty podatku. 
Jednocześnie osoby te często nie posiadają rachunku bankowego, na któ-
ry mógłby być dokonany zwrot, a zwrot w formie przekazu pocztowego nie 
jest przez nie preferowany z uwagi na konieczność poniesienia dodatkowych 
kosztów.

Z tego też względu proszę Pana Ministra o rozważenie wprowadzenia do 
ordynacji podatkowej uregulowań, które wychodziłyby naprzeciw oczekiwa-
niom podatników, poprzez jednoznaczne dopuszczenie możliwości pobrania 
zwrotu nadpłaty podatku na podstawie zwykłego pełnomocnictwa, bez ko-
nieczności poświadczania podpisu na pełnomocnictwie.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

W związku z oświadczeniem senatora Ryszarda Knosali w sprawie pełnomocnic-
twa do odbioru zwrotu nadpłaty podatku, złożonym podczas 69. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 21 stycznia 2015 r., przesłanym przy piśmie Marszałka Senatu RP z dnia 
30 stycznia 2015 r. BPS/043-69-2948/15, uprzejmie wyjaśniam.

Stosownie do przepisu art. 136 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) strona może działać przez pełnomoc-
nika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Z kolei zgodnie 
z przepisem art. 137 §1 tej ustawy, pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna 
mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielo-
ne na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu 
(art. 137 §2 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Z dyspozycji przepisu art. 137 §3 powołanej ustawy wynika, że pełnomocnik do-
łącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Oznacza 
to, że osoba, która zamierza występować w postępowaniu jako pełnomocnik strony 
musi złożyć do akt konkretnej sprawy pełnomocnictwo lub jego odpis. Z treści peł-
nomocnictwa powinien jasno wynikać jego zakres, tzn. jakich czynności, w jakim po-
stępowaniu, przed jakim organem może dokonywać pełnomocnik w imieniu swojego 
mocodawcy.
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Powołane wyżej przepisy art. 136 i 137 ustawy – Ordynacja podatkowa nie mają 
zastosowania przy udzielaniu pełnomocnictwa do odbioru nadpłaty. Ustanowienie peł-
nomocnika do odbioru pieniędzy w kasie urzędu skarbowego może nastąpić wyłącznie 
na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie. Podkreślenia wy-
maga, że zwrot nadpłaty jest czynnością materialno-techniczną będącą następstwem 
powstałej nadpłaty. Czynność zwrotu nadpłaty nie jest podejmowana w ramach pro-
cedury postępowania podatkowego lub czynności sprawdzających.

Zauważa się ponadto, że przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa nie wymagają 
poświadczenia własnoręczności podpisu mocodawcy na pełnomocnictwie proceso-
wym, dlatego też niezasadne byłoby nadmiarowe żądanie poświadczenia podpisu na 
pełnomocnictwie w sprawach nieprocesowych.

Pragnę uprzejmie poinformować Pana Senatora, że aktualnie trwa analiza realizo-
wanych w urzędach skarbowych procedur dotyczących pełnomocnictwa do odbioru 
zwrotu nadpłaty podatku w celu wypracowania jednolitych standardów postępowania 
w tym zakresie, zapewniających zarówno brak zbędnej formalizacji, jak i pewność wy-
płacenia środków osobie uprawnionej.

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

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Z nastaniem nowego roku weszła w życie nowelizacja prawa geologicz-
nego i górniczego, która ułatwia inwestorowi uzyskiwanie koncesji na poszu-
kiwanie i wydobywanie surowców.

Istotą tej zmiany jest dopuszczenie możliwości ubiegania się o jedną 
koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich 
wydobywanie, podczas gdy dotychczas w takiej sytuacji wymagane było 
kilka koncesji. Należy przypuszczać, iż rozwiązanie to ułatwi podmiotom 
gospodarczym załatwianie niezbędnych formalności. Ponadto sprawdzane 
będzie doświadczenie podmiotów ubiegających się o koncesję w przypadku 
tego typu przedsięwzięć, a postępowanie przetargowe w sprawie przyzna-
nia koncesji prowadzone będzie z urzędu przez Ministra Środowiska. Cieszy 
również fakt, iż powstała możliwość przekształcenia koncesji wydobywczej 
w koncesję wydobywczo-eksploatacyjną. Niemniej jednak uważam, że opi-
sane zmiany nie mogą być jeszcze uznane za kompleksowe rozwiązanie pro-
blemu, a bez tego wciąż trudno jest przyciągnąć potencjalnych inwestorów 
w zakresie eksploatacji złóż surowców na terenie Polski.

Wobec powyższego chciałbym wyrazić stanowisko zachęcające Pana Mi-
nistra do dalszego poszukiwania rozwiązań prawnych, które ułatwią prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania i wydobywania 
surowców kopalnianych, z jednoczesnym poszanowaniem dbałości o interes 
publiczny.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 19 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę na 

69. posiedzeniu Senatu w dniu 21 stycznia 2015 r. (BPS/043-69-2949/15), poniżej 
przedstawiam swoje stanowisko.

Przede wszystkim pragnę podziękować Panu Senatorowi za pozytywną opinię na 
temat wprowadzonych ostatnio zmian do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zno-
welizowana ustawa wprowadziła zmiany, które mają na celu m.in. przyspieszenie prac 
poszukiwawczo-rozpoznawczych i wydobywczych. Temu celowi służy przede wszyst-
kim wprowadzenie jednej łącznej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża wę-
glowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża w miejsce dotychczasowych 
trzech koncesji, a także umożliwienie prowadzenia badań geofizycznych w celu zbada-
nia struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów bez kon-
cesji, jedynie na podstawie projektu robót geologicznych podlegającego zgłoszeniu. 
Do innych ważnych zmian prawnych zalicza się wprowadzenie ułatwień dotyczących:
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∙ wznoszenia obiektów budowlanych (obiekty budowlane służące bezpośrednio 
do wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wę-
glowodorów nie wymagają uzyskania pozwolenia budowlanego, a ich realizacja 
odbywa się na podstawie zgłoszenia; organem właściwym w sprawach zgłosze-
nia jest dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego);

∙ sporządzania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (opis 
elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego od-
działywania planowanego przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku poszu-
kiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów metodą otworów wiertniczych lub 
wydobywania węglowodorów ze złoża tą metodą – powinien zawierać się tylko 
w obszarze określonym promieniem 500 m od zewnętrznej granicy przedsię-
wzięcia);

∙ uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzję uzyskuje się 
w trakcie obowiązywania koncesji, tj. przed uzyskaniem decyzji zatwierdzającej 
plan ruchu lub decyzji inwestycyjnej);

∙ dostępu do nieruchomości rolnych Skarbu Państwa (Prezes Agencji Nierucho-
mości Rolnych ma obowiązek oddania do odpłatnego korzystania, w drodze 
umowy, na wniosek przedsiębiorcy, nieruchomości lub ich części, niezbędnych 
do wykonania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów 
oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglo-
wodorów ze złoża udzielonej w wyniku postępowania przetargowego).

Wspomniane przez Pana Senatora działania mające zachęcić inwestorów do poszu-
kiwania i rozpoznawania węglowodorów w Polsce realizowane są również na innych 
polach niż tworzenie prawa. Przykładem mogą być działania związane z szacowaniem 
zasobów niekonwencjonalnych złóż węglowodorów prowadzone w ramach Programu 
Bezpieczeństwo Energetyczne, który został utworzony w Państwowym Instytucie Geo-
logicznym – Państwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB). Jednym z głównych zakre-
sów działania tego programu są badania geologicznych uwarunkowań występowania 
i zrównoważonej eksploatacji, jak również prace poszukiwawcze i dokumentacyjne 
dotyczące złóż surowców energetycznych (w tym gazu z łupków).

Odnosząc się do słów Pana Senatora pragnę zapewnić, że na bieżąco analizujemy 
wprowadzone przepisy, w szczególności ich skuteczność zastosowania w praktyce. 
Zebrana wiedza w tym zakresie pozwoli za pewien czas dokonać przeglądu ostatniej 
nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego. Nie wykluczam, że w wyniku tego prze-
glądu może zaistnieć konieczność modyfikacji niektórych regulacji. Takie działanie 
będzie miało swoje uzasadnienie jednak dopiero po praktycznym zastosowaniu wpro-
wadzonych rozwiązań.

Pragnę na koniec również dodać, że z niecierpliwością oczekuję na wyniki prac le-
gislacyjnych prowadzonych przez Ministra Skarbu Państwa nad projektem tzw. spec- 
ustawy węglowodorowej, której głównym celem jest przyspieszenie i ułatwienie przed-
siębiorcom prowadzenia prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych.

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

skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej (DzU nr 13, poz. 123 z późn. zm.) działal-
ność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. 
Dokument ten ponadto szczegółowo określa zadania związane z prowadze-
niem i koordynowaniem działalności kulturalnej.

Jako senator dostaję od ludzi wszystkich środowisk monity w sprawie 
mankamentów życia. Dlatego proszę Panią Minister o udzielenie mi odpo-
wiedzi na pytania związane z powszechnym dostępem Polaków do kultury 
w estetycznym otoczeniu, a w dalszej perspektywie o podjęcie działań dla 
naszego dobra i budowania wspólnej tożsamości.

Przedstawiciele środowiska artystycznego zwrócili uwagę na to, iż istnieje 
potrzeba zaakcentowania wartości kultury i natury w harmonijnej zabudowie 
polskich miast i wsi. Od wielu lat obywatele Polski, w tym profesjonalne śro-
dowiska artystów, architektów, konserwatorów, dziennikarzy czy naukow-
ców, postulują o zajęcie się ładem estetycznym Polski. Co więcej, w życiu 
społecznym dominuje ekonomia, co zgodne jest z obecnymi wyzwaniami spo-
łecznymi, jednakże od lat nie ma żadnego programu dotyczącego związania 
środowisk sztuk wizualnych z gospodarką, odrodzenia w Polsce rynku sztuki 
i powiązania go z rynkiem urbanistyki, budownictwa i architektury.

Inny problem: środowiska artystyczne są bezradne wobec trendu do pre-
zentowania publicystyki zamiast sztuki w państwowych galeriach, wszech-
obecnej tak zwanej sztuki krytycznej. Dostaję pytania, dlaczego Narodowa 
Galeria Sztuki „Zachęta” nie prezentuje i nie upowszechnia sztuki polskiej we 
wszystkich jej formach, dlaczego od dekad nie ma w jej programie wszech-
stronnej reprezentacji tej sztuki, także jej klasycznych dyscyplin takich jak 
malarstwo, rzeźba czy grafika (wszak istniejących, wykładanych na uczel-
niach) i tylko dubluje programowo misję Centrum Sztuki Współczesnej w Zam-
ku Ujazdowskim. Powstają białe plamy w historii sztuki polskiej w okresie, co 
paradoksalne, naszej wolności i samostanowienia. W środowiskach artystycz-
nych istnieje uzasadnione przekonanie, że nowym pokoleniom nie prezentuje 
się ważnych polskich artystów, w tym malarzy, rzeźbiarzy i grafików.

Od kilku dekad komisje konkursowe decydują o polityce kulturalnej 
w Polsce. Dokonały między innymi wyborów na stanowiska dyrektorów Cen-
trum Sztuki Współczesnej w Warszawie, decydowały o nominacjach na dy-
rektorów Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” lub opiniowały te nominacje.

W związku z zebranymi opiniami zastanawia mnie fakt, czy sztab osób 
podejmujących takie decyzje istotnie realizował i realizuje politykę utrzyma-
nia spójności społecznej, tożsamości, implementacji wiedzy o dziedzictwie 
kultury, realizacji kompleksu wartości artystycznych, estetycznych itd. zgod-
nie z ustawami i wytycznymi europejskimi. Czy oferuje różne scenariusze 
wartościowania w kulturze i ochronie jej dziedzictwa, uobecnia wieczne prag- 
nienie ewolucji kultury, a w zakresie społecznym – przynależności, tożsamo-
ści i poszukiwania wspólnoty?

Wspólne ujęcie celów kultury i perspektywa udziału społeczeństwa może 
pomóc zbudować wiedzę, która pozwoli na czerpanie satysfakcji, wiedzy i ra-
dości niesionej przez kulturę, a tym samym efektów ekonomicznych z zaso-
bów kultury polskiej w ramach dziedzictwa europejskiego. Warto podkreślić, 
że potrzebne są konkursy i przeglądy, które dadzą młodym szansę startu 
i pokazania swej dojrzałości. To sprawdzona metoda na świecie i w Polsce.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy ministerstwo ma w planach zainicjowanie prac zespołu mającego 

przygotować odpowiedni program, ewentualnie propozycję ustawy, w związ-
ku z niską estetyką polskich miast i wsi (brak relacji dziedzictwa kultury 
i natury; estetyka ta daleko odbiega od standardów europejskich)?

2. Dlaczego instytucje takie jak Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” oraz 
Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim od wielu lat przeważ-
nie prezentują sztukę krytyczną, publicystykę i performance, a eliminują kla-
syczne dyscypliny sztuki? Dlaczego nie prezentują polskiej sztuki XX w.?
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3. Czy możliwe jest organizowanie przeglądów sztuki polskiej na przy-
kład co pięć lat, wielkiej prezentacji dającej możliwość objawienia się nowych 
osobowości, porównania wielu aspektów ich twórczości, inspiracji, dyskusji, 
tworzenia więzi i wreszcie otwartego udziału społecznego, publicznego i mię-
dzynarodowego, przy zainteresowaniu mediów?

4. Czy w ministerstwie kultury istnieje program polityki w zakresie kul-
tury, który stwarza szczególne warunki rozwoju dla oryginalności polskiej 
kultury?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak

Odpowiedź

Warszawa, 4 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia senatora Andrzeja Kobiaka, złożonego na 69. po-

siedzeniu Senatu w dniu 21 stycznia 2015 r. (przesłanego pismem nr BPS/043-69- 
-2950/15), przekazuję poniżej odpowiedzi na pytania w nim zawarte.

Ad 1.

Pozwalam sobie poinformować, że 1 lipca 2013 r. Prezydent RP, Bronisław Ko-
morowski złożył do sejmu projekt ustawy o zmianie nietórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk sejmowy nr 1525). W projekcie za-
warte są m.in. propozycje zapisów wprowadzających mechanizmy i rozwiązania syste-
mowe, mające na celu wzmocnienie ochrony krajobrazu, w tym sankcje za naruszenie 
ładu przestrzennego. Przewiduje się m.in. wprowadzenie kar (grzywny lub ogranicze-
nia wolności) za naruszenie warunków sytuowania w przestrzeni miejskiej tablic re-
klamowych lub urządzeń reklamowych, co ma niewątpliwie istotny wpływ na estetykę 
polskich miast. Z samym projektem oraz ze stanem zaawansowania procesu legisla-
cyjnego zapoznać się można na stronach internetowych Sejmu RP. Obecnie przedło-
żeniem sprawozdania (18 lutego br.) zakończyły się prace podkomisji nadzwyczajnej 
pod przewodnictwem Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej.

Ad 2.

Pragnę przede wszystkim podkreślić, że kształtowanie programów merytorycznych 
w podległych MKiDN instytucjach co do zasady leży w wyłącznych kompetencjach dy-
rektorów tychże instytucji, którzy są wysoko cenionymi specjalistami – w przypadku 
dwu przywoływanych przez senatora Andrzeja Kobiaka galerii – w dziedzinie sztuk 
wizualnych. Ponadto informuję, że MKiDN jako organizator akceptuje linie progra-
mowe Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Zachęty – Narodowej 
Galerii Sztuki i nie znajduje w ich programach potwierdzenia tezy o braku prezentacji 
polskiej sztuki XX wieku. Pobieżny nawet przegląd wystaw z ostatnich lat pokazuje, 
że było wśród nich wiele prezentacji twórczości artystów tworzących w tradycyjnych 
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mediach, by wymienić tylko wystawy indywidualne Włodzimierza Zakrzewskiego, Le-
ona Tarasewicza, Andrzeja Dłużniewskiego, Henryka Stażewskiego, Grzegorza Droz-
da, Aliny Ślesińskiej, Agaty Bogackiej czy Henryka Tomaszewskiego. Nie oznacza to 
jednocześnie, że galerie mogą rezygnować z prezentacji performance’u czy sztuki kry-
tycznej, tj. ważnych nurtów sztuki współczesnej, której prezentacja i promocja są 
jednymi z zadań statutowych ww. instytucji.

Ad 3.

Ani Ministerstwo, ani żadna z instytucji podległych resortowi nie planują jednej, 
centralnej prezentacji twórczości artystów współczesnych. Każdego roku w Polsce od-
bywa się szereg tematycznych festiwali, przeglądów czy konkursów o zasięgu regional-
nym, ogólnopolskim i międzynarodowym, dających możliwość zaprezentowania peł-
nego spektrum najnowszych osiągnięć z poszczególnych dziedzin sztuk wizualnych. 
Najważniejsze z nich są dofinansowywane w ramach Programów Ministra KiDN. Tylko 
w 2014 r. w ramach priorytetu Sztuki wizualne sfinansowaliśmy 12 tego typu zadań 
łączną kwotą w wysokości 3,75 mln zł.

Ponadto w kraju odbywa się wiele innych przedsięwzięć, w tym promocyjnych kon-
kursów z różnych dziedzin, finansowanych ze źródeł pozabudżetowych. Z dyscyplin 
klasycznych warto wymienić: Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje” 
w Legnicy; Legnicki Festiwal Srebra w Legnicy, Międzynarodowe Triennale Tkaniny 
w Łodzi; Triennale z Martwą Naturą w Sieradzu, Konkurs Malarski im. Jerzego Micha-
lika w Częstochowie, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Biennale Plaka-
tu Polskiego w Katowicach, Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON w Legnicy; Qu-
adriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego w Olsztynie; Triennale Polskiego Rysunku 
Współczesnego w Lubaczowie.

Niemal wszystkie te imprezy są objęte honorowym patronatem Ministra, bądź Mi-
nisterstwa, co podnosi ich środowiskowy prestiż. Ministerstwo funduje także w wielu 
z nich nagrody główne.

Ad 4.

Założenia polityki w zakresie kultury definiuje Strategia Rozwoju Kapitału Społecz-
nego 2020 (SRKS) przyjęta uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. 
(M.P., poz. 378), jako jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych. Tekst strategii do-
stępny jest na stronie http://ks.mkidn.gov.pl. Dokumentem wykonawczym do niej 
będzie Plan działań na lata 2015–2017, prace nad którym Ministerstwo obecnie fina-
lizuje.

Główne założenia rozwoju kultury SRKS przedstawia w celach szczegółowych 
3: usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy oraz 4: rozwój 
i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego. W ramach tych ce-
lów planowane są działania dotyczące m.in. wspierania młodych talentów, rozbudowy 
infrastruktury kultury oraz rozwoju szkolnictwa artystycznego.

Wyrażam przekonanie, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana Senatora Andrzeja 
Kobiaka satysfakcjonująca.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
prof. Małgorzata Omilanowska
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Oświadczenie senatorów Marii Koc, Kazimierza Jaworskiego, 
Krzysztofa Słonia oraz Jana Marii Jackowskiego

skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
W ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tekst 

jednolity z dnia 23 marca 2012 r., znajdują się zapisy określające czas za-
trudnienia dyrektorów instytucji kultury. Art. 8 ust. 3 i 4 mówią o tym, że 
dyrektorzy instytucji kultury powoływani są na czas określony od 3 do 7 lat. 
Dyrektorzy instytucji kultury powołani na czas nieokreślony w chwili wejścia 
w życie ustawy pozostają na swoich stanowiskach nie dłużej niż 1 rok, a po 
tym okresie powinni być powołani na czas określony.

W samorządowych instytucjach kultury dyrektorzy powołani na czas 
nieokreślony z dniem wejścia w życie ustawy pozostają na swoich stanowi-
skach nie dłużej niż 3 lata. Po tym okresie również powinni być powołani na 
czas określony od 3 do 7 lat. Jednocześnie art. 8 ust. 6 ustawy mówi o tym, 
że przepisów z ust. 3 i 4 nie stosuje się do dyrektorów bibliotek, domów oraz 
ośrodków kultury.

Wydaje się, że zapisy ustawy odnośnie do czasu zatrudnienia dyrek-
torów bibliotek i domów kultury są jednoznaczne. Niestety są one w różny 
sposób interpretowane, o czym jako senator jestem wielokrotnie informowa-
na przez osoby zatrudnione w domach i ośrodkach kultury. Nawet opinie 
radców prawnych z MKiDN są różne: ostatnia, z jaką się spotkałam, trak-
tuje dyrektorów domów kultury identycznie jak dyrektorów wymienionych 
w art. 8 ust. 3 ustawy.

W związku z różną interpretacją powyższych zapisów znajdujących się 
w ustawie uprzejmie prosimy Panią Minister o wydanie jednoznacznej wy-
kładni przepisów dotyczących czasu zatrudnienia dyrektorów bibliotek, do-
mów i ośrodków kultury w świetle obowiązującej ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Czy dyrektorzy bibliotek, domów i ośrodków kultury mogą być zatrud-
nieni na czas nieokreślony? Czy ci, którzy byli zatrudnieni na czas nieokreś- 
lony w chwili wejścia w życie ustawy, pozostają dalej zatrudnieni na czas 
nieokreślony, czy w stosunku do nich musi nastąpić zmiana czasu zatrudnie-
nia? Jeżeli tak, to czy powinni być powołani w drodze konkursu, czy mogą 
być powołani bez konkursu?

Z poważaniem 
Maria Koc  Krzysztof Słoń 
Kazimierz Jaworski Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 20.02.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia złożonego przez Senatorów Marię Koc, Kazimierza 

Jaworskiego, Krzysztofa Słonia i Jana Marię Jackowskiego (BPS/043-69-2951/15 
z dnia 30 stycznia 2015 roku), dotyczącego powoływania dyrektorów domów i ośrod-
ków kultury uprzejmie informuję, że jednym z założeń ustawy z dnia 31 sierpnia 
2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 
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niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 207 poz. 1230) (dalej „ustawa”) była zmiana re-
gulacji dotyczących zatrudnienia dyrektorów instytucji kultury. Jak wynika z uza-
sadnienia do tej ustawy (Sejm RP VI kadencji Nr druku: 3786) „W projekcie usta-
wy wprowadzono również zasadę, że zatrudnianie na czas określony dotyczyć będzie 
dyrektorów wszystkich instytucji kultury. Zaproponowano, aby dyrektor instytucji 
artystycznej był powoływany na czas określony – od 3 do 5 sezonów. Dyrektorzy in-
nych instytucji kultury (np. muzeów) byliby powoływani na czas określony – do 7 lat. 
Odwołanie dyrektora instytucji kultury przed upływem kadencji określonej w umowie 
będzie możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach, m.in.: na własną prośbę, 
z powodu choroby uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków, z powodu naruszenia 
przepisów w związku z zajmowanym stanowiskiem, w razie odstąpienia od realiza-
cji uzgodnionego programu działania”. Założenie powoływania dyrektorów instytucji 
kultury wyłącznie na czas określony realizuje art. 8 ustawy, przy czym w ust. 3 i 4 
ustawodawca określił maksymalny okres czasu w jakim dyrektorzy instytucji kultury 
powołani na stanowiska przed dniem jej wejścia w życie na czas nieokreślony mogą 
pozostawać na zajmowanych stanowiskach. Wyjątkowo wobec dyrektorów bibliotek, 
domów oraz ośrodków kultury ustawodawca nie określił maksymalnego okresu po-
zostawania w stosunku pracy na dotychczasowych zasadach (ust. 6). Nie oznacza to 
jednak, że zapisem tym ustawodawca zagwarantował dotychczasowym dyrektorom 
pozostawanie w dotychczasowym stosunku pracy przez czas nieograniczony. Jeżeli 
bowiem przed dniem wejścia w życie ustawy dyrektor biblioteki, domu oraz ośrodka 
kultury został powołany na swoje stanowisko na czas nieoznaczony, wobec braku 
szczególnych regulacji w tym zakresie w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej, zastosowanie znajdują przepisy rozdziału III, oddziału 1 kodeksu 
pracy regulujące stosunek pracy na podstawie powołania. Z przepisów tych (art. 70 
§1) wynika, że pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym 
czasie – niezwłocznie lub w określonym terminie – odwołany ze stanowiska przez or-
gan, który go powołał. W przypadku odwołania dotychczasowego dyrektora bibliote-
ki, domu oraz ośrodka kultury nowo powołany dyrektor podlegał będzie już zapisom 
art. 15 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, co oznacza, że 
powołanie będzie mogło nastąpić jedynie na czas określony.

Jednocześnie informuję, że sprawę powoływania dyrektorów instytucji kultu-
ry w trybie konkursowym reguluje art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej i wydane na jego podstawie: rozporządzenie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie wykazu samorządo-
wych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora 
następuje w drodze konkursu (Dz. U. z 2012, poz. 889) oraz rozporządzenie Ministra 
Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania 
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 
nr 154, poz. 1629).

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
prof. Małgorzata Omilanowska
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Oświadczenie senatorów Marii Koc, 
Kazimierza Jaworskiego oraz Jana Marii Jackowskiego

skierowane do dyrektora Rejonu Energetycznego w Mińsku Mazowieckim Jacka Wysockiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Zwracamy się do Pana z zapytaniem dotyczącym przerw w dostawie 

energii elektrycznej na terenie gminy Wierzbno w powiecie węgrowskim. 
Mieszkańcy gminy uskarżają się na przerwy w dostawie prądu, które znacz-
nie utrudniają prace gospodarskie, jak też zwykłe funkcjonowanie. W okre-
sie letnim 2014 r. miały miejsce wielogodzinne przerwy w dostawie energii, 
które były wyjątkowo uciążliwe dla rolników. Uskarżali się oni, że nie mogą 
doić krów dojarkami elektrycznymi, co przy dużej ilości bydła stanowi znacz-
ny problem. Nie pracowały też chłodziarki do mleka, co mogło skończyć się 
stratami finansowymi.

Czym spowodowane były te przerwy w dostawie? I czy Pan Dyrektor 
przewiduje kolejne wielogodzinne braki w dostawie energii elektrycznej na 
terenie gminy Wierzbno?

Z poważaniem 
Maria Koc 
Kazimierz Jaworski 
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Mińsk Mazowiecki, 6.02.2015 r.

Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w z. Maria Pańczyk-Pozdziej

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na korespondencję BPS/043-69-2952/15 z dnia 30.01.2015 uprzej-

mie informujemy, że przerwy w dostawie energii elektrycznej, które miały miejsce na 
terenie Gminy Wierzbno spowodowane były pracami eksploatacyjno-modernizacyj-
nymi na linii elektroenergetycznej SN-15kV Grębków w roku 2014. Prace te miały na 
celu poprawę jakości i pewności zasilania naszych odbiorców, poprawę stanu tech-
nicznego istniejącej sieci oraz skrócenia czasów przerw planowych i awaryjnych.

Wykaz prac eksploatacyjno-modernizacyjnych na linii elektroenergetycznej SN-15 kV 
Grębków wykonanych przez Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki w roku 2014:

1. Modernizacja napowietrznej stacji transformatorowej 0751 WIERZBNO 3 
/2014.12.08/

2. Montaż rozłączników zdalnie sterowanych /2014.10.27/
3. Przegląd techniczny stacji transformatorowej ST 0745 WIERZBNO SZKOŁA 

/2014.08.25/
4. Modernizacja linii elektroenergetycznej L 15 KV GRĘBKÓW etap 5 /2014.08.25/
5. Modernizacja linii elektroenergetycznej L 15 KV GRĘBKÓW etap 4 /2014.08.19/
6. Modernizacja linii elektroenergetycznej L 15 KV GRĘBKÓW etap 3 /2014.08.11/
7. Modernizacja linii elektroenergetycznej L 15 KV GRĘBKÓW etap 2 /2014.08.07/
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8. Modernizacja linii elektroenergetycznej L 15 KV GRĘBKÓW etap 1 /2014.08.01/
9. Wycinka gałęzi i drzew oraz prace doraźne na linii nN ze stacji trafo 0817 

Wierzbno 1 /2014.08.01/
10. Wycinka gałęzi ze stacji trafo 0577 Wierzbno 4 /2014.06.09/
Inwestycje w PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa są prowadzone zgodnie 

z planami i przyjętym harmonogramem. Na modernizację sieci Oddział przeznacza 
co roku bardzo wysokie środki finansowe, aby w miarę możliwości wyremontować 
i unowocześnić jak najdłuższe odcinki linii energetycznych oraz jak najwięcej stacji 
transformatorowych. Z tego powodu prace eksploatacyjne i modernizacyjne muszą 
być prowadzone systematycznie przez cały rok.

O ww. przerwach informowaliśmy na stronie internetowej zakładu. Informacje 
o planowych wyłączeniach można również otrzymać po zamówieniu newslettera ze 
strony www.warszawa.pgedystrybucja.pl.

Wyłączenia prądu staramy się ograniczać do niezbędnego minimum. Wiemy, że dla 
odbiorców brak energii jest zawsze uciążliwy bez względu na porę roku. Planowe prze-
rwy są konieczne dla bezpiecznego wykonania przez elektromonterów prac przy sieci. 
Bardzo przepraszamy za te niedogodności i prosimy o zrozumienie dla konieczności 
prowadzenia robót przy urządzeniach elektroenergetycznych, bowiem tylko dzięki nim 
możemy w przyszłości uniknąć niespodziewanych awarii.

Pragniemy również zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby przerwy w do-
stawach energii były jak najkrótsze i jak najmniej uciążliwe.

W roku 2015 zaplanowano następujące prace modernizacyjne:
– montaż rozłączników zdalnie sterowanych /przewidywany czas wyłączenia – 

8 godzin
– budowa powiązania istniejącej linii SN-15 Grębków z linią linii SN-15 Wiśniew 

– 6 godzin
– realizacja umów przyłączeniowych dla nowo przyłączanych kontrahentów.

Z poważaniem 
 
PGE Dystrybucja SA 
Oddział Warszawa 
Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki 
DYREKTOR 
Jacek Wysocki
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Oświadczenie senatora Jarosława Laseckiego

skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
W nawiązaniu do otrzymanego od Pani Minister pisma z dnia 19 grudnia 

2014 r. w sprawie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi na polu eksploatacji: odtwarzanie przez 
podmioty prowadzące działalność hotelarską i gastronomiczną, proszę o wy-
jaśnienie następujących kwestii.

1. Czy do czasu wyboru jednej organizacji uprawnionej do wykonywania 
poboru wynagrodzeń istnieje obowiązek zawierania umów z każdą z działa-
jących organizacji mających prawo do pobierania wynagrodzeń?

2. Czy istnieje oficjalny wykaz autorów, wykonawców i producentów, 
których prawa są reprezentowane przez poszczególne organizacje zbiorowe-
go zarządzania?

3. Czy na zgłoszone żądanie organizacje zbiorowego zarządzania mają 
obowiązek wykazać, których autorów, wykonawców czy producentów pra-
wa reprezentują?

4. Czy organizacje zbiorowego zarządzania są uprawnione do reprezen-
towania autorów, wykonawców i producentów, którzy nie zlecili im ochrony 
swoich praw, i pobierania opłat w ich imieniu?

5. Czy wynikające z art. 105 ust. 1 ustawy o prawie autorskim domnie-
manie uprawnienia organizacji zarządzania zbiorowego jest domniemaniem, 
które może być obalone? Jeśli tak, to jakie są przesłanki do obalenia tego 
domniemania?

6. Czy wobec braku jednolitych kryteriów ustalania stawek wynagro-
dzeń podawanych przez organizacje zarządzania zbiorowego mogą one być 
negocjowane przez korzystających? Jeśli tak, to według jakich kryteriów?

7. Czy organizacje zarządzania zbiorowego mogą obciążać korzystają-
cych za okres poprzedzający podpisanie umowy? Jeśli tak, to na jakiej pod-
stawie i za jaki okres?

8. Czy wobec braku ustawowych kryteriów do obliczania wysokości na-
leżnego wynagrodzenia za publiczne odtwarzanie są obecnie podejmowane 
prace zmierzające do wprowadzenia zmian do ustawy o prawie autorskim 
w celu określenia jednolitych i przejrzystych zasad obliczania tego wyna-
grodzenia?

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Lasecki

Odpowiedź

Warszawa, 23 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Jarosława Laseckiego, dotyczące działalno-

ści organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi 
na polu eksploatacji odtwarzanie, otrzymane w dniu 3 lutego 2015 r. (sygn. BPS/043- 
-69-2953/15), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
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1) W dniu 21 października 2010 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z przyjętą nowelizacją, wynagro-
dzenie na rzecz podmiotów uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, tj. artystów wy-
konawców oraz producentów fonogramów i wideogramów będzie pobierane przez jedną 
organizację, wskazaną na podstawie porozumienia między organizacjami, a w przy-
padku niemożności jego osiągnięcia, wyznaczoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Z uwagi na fakt, że powyższe porozumienie nie zostało zawarte, zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wyznaczenie jednej organi-
zacji uprawnionej do poboru wynagrodzenia w imieniu uprawnionych z tytułu praw 
pokrewnych. Nowelizacja nie wprowadza natomiast zasadniczych zmian, jeżeli chodzi 
o stowarzyszenia reprezentujące uprawnionych z tytułu praw autorskich. Organizacje 
te mogą zawrzeć analogiczne porozumienie, ale nie są do tego zobligowane. W obec-
nej chwili nie wydaje się, aby taka umowa miała być zawarta. Do momentu wyłonie-
nia jednej organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do poboru wynagrodzenia, 
w imieniu podmiotów uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, na polu eksploatacji 
odtwarzanie, istnieje obowiązek zawierania umów z organizacjami, które w zezwole-
niu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskały takie uprawnienie. Obecnie 
dziesięć stowarzyszeń ma prawo do poboru wynagrodzenia na polu eksploatacji pu-
bliczne odtwarzanie, jednak nie wszystkie z niego korzystają. Pełen wykaz organizacji 
zbiorowego zarządzania, wraz z określeniem zakresu udzielonych im zezwoleń, zawiera 
obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. 
w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu 
i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania pra-
wami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z 2009 r. Nr 21, poz. 270). Z prawa do 
poboru wynagrodzenia na polu eksploatacji odtwarzanie korzysta pięć stowarzyszeń:

1) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (reprezentujące twórców);
2) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Mu-

zycznych SAWP (reprezentujące artystów wykonawców);
3) Związek Artystów Wykonawców STOART (reprezentujący artystów wykonawców);
4) Związek Producentów Audio-Video ZPAV (reprezentujący producentów fono-

gramów i wideogramów);
5) Stowarzyszenie Filmowców Polskich (reprezentujące współtwórców utworów 

audiowizualnych).
W celu zgodnego z prawem odtwarzania muzyki w miejscu prowadzonej działal-

ności gospodarczej, zachodzi konieczność zawarcia stosownych umów licencyjnych 
z organizacjami zbiorowego zarządzania wskazanymi w pkt 1–4 powyżej, natomiast 
w przypadku odtwarzania programu telewizyjnego zachodzi dodatkowa konieczność 
zawarcia umowy z organizacją wskazaną w pkt 5.

2–4) Nie istnieje jeden oficjalny wykaz podmiotów uprawnionych reprezentowa-
nych przez organizacje zbiorowego zarządzania. Na swoich stronach internetowych 
niektóre organizacje umieszczają listę członków lub wyszukiwarkę utworów zareje-
strowanych w danym stowarzyszeniu. Nie przesądza to jednak o zakresie zarządzania 
prawami do danych utworów. Organizacje zbiorowego zarządzania mogą bowiem re-
prezentować podmioty, które nie powierzyły im swoich praw w zarząd, na podstawie 
instytucji prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, wynikającej z art. 752–757 Ko-
deksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzący cudzą sprawę bez 
zlecenia powinien w miarę możności zawiadomić o tym osobę, której sprawę prowadzi, 
i stosownie do okoliczności albo oczekiwać jej zleceń, albo prowadzić sprawę dopóty, 
dopóki osoba ta nie będzie mogła sama się nią zająć.

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) nie ma przepisu, który by 
nakładał na organizację zbiorowego zarzadzania obowiązek wykazania, które podmio-
ty reprezentuje, nawet w przypadku zgłoszenia takiego żądania. Ponadto w art. 105 
ust. 1 zawarte jest domniemanie, że organizacja zbiorowego zarządzania jest upraw-
niona do zarządzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym 
zarządzaniem oraz że ma legitymację procesową w tym zakresie. Organizacja zbioro-
wego zarządzania może się na nie powołać w przypadku żądania wykazania reprezen-
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towanego repertuaru. Należy przy tym zaznaczyć, że domniemanie to nie będzie miało 
zastosowania w przypadku, gdy do tego samego utworu lub artystycznego wykonania 
rości sobie tytuł więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania.

5) Domniemanie wynikające z art. 105 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych może zostać obalone w przypadku, gdy do tego samego utworu 
lub artystycznego wykonania rości sobie tytuł więcej niż jedna organizacja zbioro-
wego zarządzania. Istotą tego domniemania jest zwolnienie organizacji zbiorowego 
zarządzania od obowiązku wykazywania upoważnienia do reprezentacji na polach 
eksploatacji, które objęte są zezwoleniem Ministra. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
17 września 2014 r. (sygn. I CSK 621/13) stwierdził, że „do uchylenia tego domnie-
mania nie wystarczy samo wskazanie, że istnieje inna organizacja działająca w tym 
samym zakresie. Kwestionujący legitymację danej organizacji w odniesieniu do kon-
kretnych praw musi ponadto wykazać, że inna organizacja działająca w tym samym 
zakresie powołuje się wobec niego na swój tytuł do tych samych praw. Gdyby bowiem 
do obalenia domniemania przewidzianego w art. 105 ust. 1 ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych wystarczyło samo wskazanie działającej w tym samym 
zakresie innej organizacji, to w sytuacji, w której zezwala się na działanie wielu or-
ganizacji o pokrywającym się zakresie zarządzania, domniemanie to mogłoby utracić 
swoje praktyczne znaczenie”.

6) i 8) Kryteria ustalania stawek wynagrodzeń na polu eksploatacji publiczne od-
twarzanie powinny wynikać z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Je-
żeli organizacja zbiorowego zarządzania nie posiada zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń, 
wysokość dochodzonych wynagrodzeń powinna uwzględniać wysokość wpływów osią-
ganych z korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a także charakter 
i zakres korzystania z tych utworów i przedmiotów praw pokrewnych (art. 110 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania 
posiada tabelę wynagrodzeń, zatwierdzoną przez Komisję Prawa Autorskiego, stawki 
powinny wynikać z tej tabeli. Nowa tabela wynagrodzeń wraz z informacją, która jej 
część jest prawomocna, zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/komisja-prawa-autor 
skiego/zatwierdzone-tabele-wynagrodzen.php. Zgodnie z art. 11016 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych stawki określone w zatwierdzonych tabelach wyna-
grodzeń stosuje się w umowach, których stroną jest organizacja zbiorowego zarządza-
nia. Postanowienia umowne określające wynagrodzenie mniej korzystne dla twórców 
oraz uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, niż wynikałoby to z zatwierdzonych 
tabel wynagrodzeń, są nieważne, a ich miejsce zajmują odpowiednie postanowienia 
tych tabel. Z powyższego przepisu wynika, że stawki za publiczne odtwarzanie utwo-
rów lub przedmiotów praw pokrewnych nie mogą być niższe niż te wynikające z tabel. 
Jeżeli więc w umowie zawarte są stawki wynikające z tabeli, użytkownicy nie mogą ich 
negocjować. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z zasadą swobody umów istnieje 
możliwość wynegocjowania przez organizacje wyższych stawek niż wynikałoby to ze 
wspomnianych tabel wynagrodzeń, ale tylko w przypadku jeżeli użytkownik wyrazi na 
to dobrowolnie zgodę. Obecnie nie są prowadzone prace zmierzające do zmiany prze-
pisów dotyczących wynagrodzenia z tytułu odtwarzania.

7) Organizacje zbiorowego zarządzania mogą żądać zapłaty wynagrodzenia z ty-
tułu publicznego odtwarzania, za cały okres korzystania z utworów, również poprze-
dzający zawarcie umowy (od dnia faktycznego rozpoczęcia odtwarzania), o ile oczy-
wiście z odtwarzaniem łączy się osiąganie korzyści majątkowych. Wynika to z jednej 
z podstawowych zasad prawa autorskiego (art. 17 ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych), mówiącej że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania 
z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagro-
dzenia za korzystanie z utworu. Prawo do wynagrodzenia artysty wykonawcy wynika 
z art. 86 ust. 2. Analogiczne uprawnienie przysługujące producentowi fonogramu lub 
wideogramu zawarte jest w art. 94 ust. 5. Skoro podmiotom uprawnionym należy 
się stosowne wynagrodzenie z tytułu odtwarzania utworów lub przedmiotów praw 
pokrewnych, organizacje zbiorowego zarządzania są uprawnione do jego pobierania 
w imieniu tych podmiotów od momentu kiedy to odtwarzanie się rozpoczęło. Ponad-
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to art. 105 ust. 2 ustawy o prawie autorskim lub prawach pokrewnych stanowi, że 
w zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się domagać 
udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia 
wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat. Wynika z tego, że na żąda-
nie organizacji, podmiot prowadzący działalność jest zobowiązany udzielić informacji 
czy i od kiedy odtwarza muzykę lub utwory audiowizualne. Roszczenie o zapłatę 
wynagrodzenia może być dochodzone dopóki nie upłynie okres przedawnienia, który 
jest liczony zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu cywilnego. Problemem jest 
jednak wyznaczenie momentu wymagalności takiego roszczenia, w związku z czym 
okres przedawnienia powinien być rozpatrywany dla każdego utworu z osobna. Zo-
bowiązanie przedawnione staje się zobowiązaniem naturalnym. Dłużnik nie musi go 
spełnić i nie można tego od niego żądać. Jednak jeśli dłużnik zapłaci przedawniony 
dług, nie może żądać jego zwrotu powołując się na fakt przedawnienia (art. 411 pkt 3 
Kodeksu cywilnego).

Mam nadzieję, że Pan Marszałek uzna powyższe wyjaśnienia za wystarczające.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Podsekretarz Stanu 
Andrzej Wyrobiec
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Oświadczenie senatorów Andrzeja Pająka, 
Andrzeja Matusiewicza oraz Jana Marii Jackowskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Na rynku trzody chlewnej nieprzerwanie trwa bardzo trudna sytuacja. 

Niskie ceny skupu, brak należytej kontroli importowanego mięska, afrykań-
ski pomór świń, niewystarczające działania promujące polską wieprzowinę 
oraz embargo rosyjskie nieuchronnie prowadzą do załamania się rodzimej 
produkcji, a w efekcie do pogorszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstw rol-
nych. W wielu przypadkach może to również oznaczać bankructwo tych, któ-
rzy zadłużając się, zainwestowali w unowocześnienie swoich gospodarstw, 
a dziś z powodu zaistniałej sytuacji nie mają środków finansowych na spłatę 
zaciągniętych zobowiązań. Taka sytuacja, trwająca już od dłuższego czasu, 
przyczyni się do zmniejszenia pogłowia świń w naszym kraju oraz uzależni 
nas od zwiększonego importu, co wpłynie na pogorszenie jakości i wzrost cen 
towarów z udziałem mięsa wieprzowego. W wyniku obecnego kryzysu na 
rynku wielu rolników producentów trzody może zaprzestać produkcji.

W związku z tym mamy pytania, które adresujemy do ministrów gospo-
darki oraz rolnictwa i rozwoju wsi:

1. Jakie działania ministrowie odpowiedzialni za sprawy gospodarki 
oraz rolnictwa zamierzają podjąć w celu przezwyciężenia kryzysu na rynku 
żywca wieprzowego?

2. Czy rząd zamierza w najbliższym czasie podjąć inicjatywy – a jeśli 
tak, to jakie – zmierzające do skutecznej ochrony Polski przed nadmiernym 
i niekontrolowanym importem mięsa?

3. Czy rząd wystąpił lub zamierza wystąpić do Komisji Europejskiej 
o podjęcie działań w kierunku wsparcia rynku trzody, w zakresie wsparcia 
finansowego eksportu mięsa i przetworów lub wprowadzenia dopłat do pry-
watnego przechowalnictwa?

Panie Premierze, Panie Ministrze, zwracamy się w stronę resortów go-
spodarki oraz rolnictwa i podległych im instytucji władnych do podjęcia sto-
sownych działań. Rolników nie interesują już plany, programy czy innego 
rodzaju przedsięwzięcia, bowiem dotychczas nie przyniosły one spodziewa-
nych efektów. Im więcej skoordynowanych działań, tym większe nadzieje 
na pozytywny efekt.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
Andrzej Matusiewicz 
Jan Maria Jackowski
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Odpowiedź 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 2.03.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wspólne oświadczenie złożone przez senatorów Andrzeja Pająka, 

Andrzeja Matusiewicza i Jana Marię Jackowskiego podczas 69. posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 stycznia 2015 r., przekazane przy piśmie z dnia 
30 stycznia 2015 r., znak BPS/043-69-2954-MG/15, w sprawie kryzysu na rynku 
żywca wieprzowego, w nawiązaniu do informacji i wyjaśnień złożonych przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organu wiodącego w przedmiotowej sprawie, w ra-
mach kompetencji uprzejmie pragnę zapewnić, że Minister Gospodarki kontynuuje 
współdziałanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz promocji i wspierania 
eksportu polskich towarów rolno-spożywczych, jako jednego z priorytetowych kierun-
ków aktywności resortu gospodarki i nadzorowanych służb handlowych na rynkach 
zagranicznych. Współdziałanie to zostało dodatkowo wzmocnione w ramach Zespołu 
Międzyresortowego w sprawie działań stabilizujących na rynkach rolnych objętych em-
bargiem przez Rosję, powołanego w 2014 r. i koordynowanego przez Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Mając na uwadze uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju krajowego rynku 
wieprzowiny oraz obrotu danym produktem na rynku wspólnotowym, przedstawione 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działania Ministerstwa Gospodarki i nadzo-
rowanych Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji koncentrują się na poszukiwaniu 
możliwości rozszerzania zagranicznych rynków zbytu dla polskiego mięsa wieprzowe-
go i wyrobów z wieprzowiny, inicjowaniu i wspieraniu działań polskich eksporterów 
w tym zakresie, zarówno w kontaktach oficjalnych, jak i w ramach przedsięwzięć 
promocyjnych współfinansowanych przez resort gospodarki, a także wspomaganiu 
starań Głównego Inspektoratu Weterynarii ukierunkowanych na zapewnienie dostę-
pu do rynków zagranicznych będących przedmiotem zainteresowania polskich produ-
centów i eksporterów wieprzowiny.

Mając w szczególności na uwadze ograniczenia importowe wprowadzone przez Fe-
derację Rosyjską oraz aktualną dekoniunkturę na rynku rosyjskim, Minister Gospo-
darki we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął w 2014 r. kroki na 
rzecz rozszerzenia rynków zbytu dla polskich produktów rolno-spożywczych, w tym 
również mięsa wieprzowego. Działania promocyjno-akwizycyjne objęły zarówno kraje 
Unii Europejskiej, jak i rynki azjatyckie, bliskowschodnie, afrykańskie, północnoame-
rykańskie i bałkańskie pozaunijne, angażując m.in. GIW, PIORIN, ARR, Ambasady RP 
oraz placówki WPHI. Przeprowadzone rozeznanie wykazało m.in., iż z punktu widzenia 
potencjału importowego wybranych krajów jednym w perspektywicznych towarów na 
rynkach trzecich jest polska wieprzowina, w szczególności na kierunku azjatyckim 
i północnoamerykańskim. W ramach współpracy międzyresortowej ustalono również, 
iż efektywne wykorzystanie tego potencjału wymaga w szczególności kontynuacji dzia-
łań GIW w relacjach z właściwymi zagranicznymi służbami weterynaryjnymi, niezbęd-
nych dla uzyskania wymaganych dopuszczeń dla polskiego mięsa wieprzowego i/lub 
wyrobów z wieprzowiny.

W świetle przyjętych założeń pragnę odnotować, że wstępne wyniki eksportu za 
2014 r. opublikowane przez GUS oraz informacje WPHI wskazują na osiągnięte po-
stępy w rozwoju eksportu wieprzowiny do krajów pozaunijnych, szczególnie takich 
jak USA i Kanada oraz Hongkong/Chiny. W tym kontekście z satysfakcją odnotowu-
ję działania Głównego Inspektoratu Weterynarii skutkujące możliwościami rozwoju 
eksportu do wymienionych krajów, jak również pojawieniem się potencjalnych szans 
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w tym względzie na rynkach innych wybranych krajów azjatyckich i bałkańskich. 
Zakładam, że aktywność eksportowa w tym zakresie będzie mogła być rozszerzana 
stosownie do dalszych postępów w działaniach GIW na rzecz otwarcia nowych rynków 
zbytu oraz aktywnych działań zainteresowanych eksporterów, które Ministerstwo Go-
spodarki wspierać będzie w relacjach z partnerami zagranicznymi, z zaangażowaniem 
potencjału Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji.

Uwzględniając długofalowy charakter danego procesu oceniam, iż kontynuacja 
dotychczasowego kierunku działania w obszarze promocji i akwizycji na rynkach kra-
jów trzecich w połączeniu z rozwiązaniami przedstawionymi przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi powinna przynieść w perspektywie wymierne efekty dodatkowo stabili-
zujące sytuację na rynku wieprzowiny.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Ilona Antoniszyn-Klik 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 18 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 stycznia 2015 r., znak BPS/043-69-2952- 

-MRRW/15, przy którym przesłano oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Pająka 
złożone wspólnie z innymi senatorami podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 
21 stycznia 2015 r. w sprawie sytuacji na rynku wieprzowiny, uprzejmie informuję, co 
następuje, w zakresie kompetencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Odnosząc się do kwestii działań w celu przezwyciężenia kryzysu na rynku wieprzo-
winy, należy zauważyć, że ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce generalnie kształ-
tują się na poziomie średniej ceny notowanej w Unii Europejskiej – w zależności od 
okresu są od niej nieco wyższe lub też kształtują się nieznacznie poniżej jej poziomu. 
Z uwagi na to, że od sierpnia 2014 roku spadek cen na rynku wieprzowiny występuje 
w całej Unii, dotknął on również producentów krajowych.

Należy dodać, że po kilku latach postępującego spadku pogłowia świń, badanie 
stanu pogłowia w marcu 2014 r. po raz pierwszy od marca 2010 r. wykazało wzrost 
rok do roku. Wyniósł on 2,3%, a pogłowie osiągnęło poziom 11,2 mln sztuk. W czerw-
cu 2014 r. kontynuowana była wzrostowa tendencja jeśli chodzi o stan pogłowia. Po-
głowie w czerwcu 2014 r. wyniosło 11,7 mln sztuk i było o 562 tys. sztuk (+5%) więk-
sze niż rok wcześniej, kiedy to pogłowie osiągnęło poziom 11,2 mln sztuk. Przełożyło 
się to również na wzrost ubojów – dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że 
w 2014 r. wzrost ten wyniósł ponad 9% w stosunku do 2013 r.
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Również wyniki badania pogłowia trzody chlewnej w grudniu 2014 r. wykazały 
wzrost liczebności świń w relacji rok do roku. Pogłowie liczyło 11,2 mln sztuk i było 
o 245,8 tys. sztuk (+2,2%) większe niż rok wcześniej, kiedy wynosiło 10,9 mln sztuk.

Te czynniki, obok konsekwencji wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń 
oraz wprowadzonego przez Federację Rosyjską embarga m.in. na eksport produktów 
z sektora wieprzowiny, wpływają na obniżenie cen rynkowych.

Od początku 2014 r. Polska wielokrotnie wnioskowała o uruchomienie instrumen-
tów wsparcia rynku wieprzowiny (zwłaszcza dopłat do prywatnego przechowywania) 
dla producentów poza strefami objętymi ograniczeniami weterynaryjnymi, wprowa-
dzonymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, tj. tych, których nie 
dotyczyły rekompensaty uruchomione przez KE rozporządzeniem wykonawczym Ko-
misji (UE) nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. przyjmujące nadzwyczajne środki 
wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. Ministerstwo zwracało uwagę na problemy 
z eksportem nie tylko do Federacji Rosyjskiej, ale także do innych krajów trzecich, bę-
dących podstawowymi partnerami w handlu wieprzowiną, takich jak Chiny czy Japo-
nia. Wnioski te nie spotkały się jednak z szerokim poparciem państw członkowskich, 
a Komisja Europejska nie wprowadziła wsparcia rynku wieprzowiny w UE z uwagi na 
skutki embarga. Wsparcie dotyczyło tylko Polski i Litwy w związku z wprowadzonymi 
ograniczeniami weterynaryjnymi (nadzwyczajne środki wspierania rynku na podsta-
wie art. 220 rozporządzenia 1308/2013).

Na posiedzeniach organizowanych obecnie przez Komisję Europejską, w związku 
z rozszerzeniem przez Federację Rosyjską embarga, Polska zwraca uwagę, że utrzy-
mujący się zakaz eksportu wieprzowiny z Unii Europejskiej pogarsza sytuację produ-
centów w Polsce, którzy zmagają się z konsekwencjami afrykańskiego pomoru świń 
oraz informuje KE o obserwowanym spadku cen na rynku wieprzowiny. W związku 
z powyższym, Polska popiera wprowadzenie działań stabilizujących rynek wieprzowi-
ny, w tym dopłat do prywatnego przechowywania i refundacji wywozowych, a także 
działań długofalowych, skierowanych na poszukiwanie i zdobywanie nowych rynków 
zbytu. Podobne postulaty zgłaszają także niektóre inne państwa członkowskie. Komi-
sja Europejska podkreśla, że ściśle monitoruje sytuację na rynku, ale dotychczas nie 
zaszły przesłanki, aby uruchomić środki zarządzania kryzysowego.

Polska była wśród sygnatariuszy wniosku w sprawie omówienia na posiedzeniu 
Rady w dniach 15-16 grudnia 2014 r. trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny oraz 
uruchomienia dopłat do prywatnego przechowywania tego gatunku mięsa. W przedło-
żonym dokumencie dziewięć państw członkowskich wnioskowało do Komisji Europej-
skiej o prowadzenie ścisłego monitoringu rynku wieprzowiny i uruchomienie dopłat 
do prywatnego przechowywania. Powyższe wskazuje, że spadek cen trzody chlewnej 
występuje nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej.

Na ww. posiedzeniu Rady Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował o sy-
tuacji na polskim rynku wieprzowiny. Wskazał, że embargo rosyjskie jest jednym 
z elementów negatywnie wpływających na rynek wieprzowiny, który dodatkowo zma-
ga się z konsekwencjami afrykańskiego pomoru świń. Polska poparła wprowadzenie 
działań stabilizujących rynek wieprzowiny, w tym dopłat do prywatnego przechowy-
wania tego gatunku mięsa. Wskazała również na istotność podejmowania działań 
skierowanych na znoszenie barier weterynaryjnych oraz poszukiwanie i zdobywanie 
nowych rynków zbytu. W tym celu nie należy również wykluczać uruchomienia re-
fundacji wywozowych.

Komisja Europejska stwierdziła, że pomimo spadku cen widocznego w niektórych 
państwach członkowskich, cena rynkowa nie jest jeszcze na kryzysowym poziomie. 
Jednocześnie KE zadeklarowała, że ponownie przeanalizuje wniosek w sprawie uru-
chomienia dopłat do prywatnego przechowywania w pierwszych tygodniach 2015 r., 
w świetle ewolucji sytuacji na tym rynku.

Na posiedzeniach instytucji unijnych, które odbywają się w bieżącym roku, Polska 
nieustannie zwraca uwagę na sytuację na rynku wieprzowiny i wnioskuje o urucho-
mienie wsparcia tego rynku. Trudna sytuacja producentów świń była prezentowana 
m.in. na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 26 stycznia 2015 r. 
Minister ponownie przedstawił postulaty dotyczące uruchomienia wsparcia tego ryn-
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ku. Komisja Europejska podtrzymała jednak stanowisko, że nie ma uzasadnienia dla 
uruchomienia instrumentów zarządzania kryzysowego.

Uwzględniając powyższe, pragnę zapewnić, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi będzie kontynuowało starania, aby w trakcie dyskusji na forach UE wypraco-
wać zbieżne stanowisko państw członkowskich i Komisji Europejskiej w sprawie 
uruchomienia wsparcia rynku wieprzowiny celem łagodzenia skutków zaistniałej 
sytuacji rynkowej.

Chciałbym również poinformować, że mając na uwadze zgłaszane postulaty śro-
dowisk rolniczych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał zespoły eksperckie, któ-
rych zadaniem będzie dyskusja i wypracowanie możliwych oraz zgodnych z prawem 
unijnym i krajowym rozwiązań dotyczących problemów na poszczególnych rynkach 
rolnych, w tym na rynku wieprzowiny. Wśród ww. zespołów eksperckich są m.in. 
Zespół Ekspercki ds. Rynku Trzody Chlewnej, Zespół Ekspercki ds. Bioasekuracji 
i Łowiectwa, Zespół Ekspercki ds. Nacisków na instytucje unijne w sprawie polityki 
wsparcia polskich rolników wobec sytuacji kryzysowej na rynku wieprzowiny i mle-
ka oraz Zespół Ekspercki ds. Opłacalności Produkcji Rolniczej, Grup Producenckich, 
Dumpingu i Współpracy z Sieciami.

Jeśli chodzi o długofalowe wsparcie producentów świń, uprzejmie informuję, że 
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) 
wsparcie dla producentów rolnych, w tym producentów trzody chlewnej zapewniono 
przede wszystkim w ramach poddziałania Pomoc na inwestycje w gospodarstwach 
rolnych „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Celem tego instrumentu wsparcia jest 
zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w obszarze m.in. rozwoju 
produkcji prosiąt.

Wspierane będą również operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Wsparcie skierowane będzie do właścicieli gospodarstw o określonej wielkości 
ekonomicznej, których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

W ramach działania „Inwestycje w środki trwałe” – poddziałanie „Przetwórstwo 
i marketing produktów rolnych” została przewidziana pomoc w zakresie przetwa-
rzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Beneficjentem działania będą 
przedsiębiorcy działający jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, ale również 
rolnicy (podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym 
zakresie), którzy realizować będą inwestycje związane z rozpoczęciem działalności 
przetwórczej.

W ramach tego poddziałania będzie możliwe ubieganie się o wsparcie działalności 
związanej z ubojem zwierząt (z wyjątkiem uboju wielkoprzemysłowego). Beneficjen-
tami działania będą mogły być przedsiębiorstwa już istniejące i prowadzące zareje-
strowaną działalność w sektorze przetwórstwa oraz rolnicy, małżonkowie rolników 
lub domownicy, rozpoczynający prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 
produktów rolnych.

Zgodnie z treścią PROW na lata 2014–2020, w sektorach przetwórstwa i wprowa-
dzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż, 
wsparcie nie może dotyczyć budowy nowych zakładów, jednakże warunek ten nie do-
tyczy rolników składających wnioski w naborze tematycznym, dotyczącym wsparcia 
rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Wsparcie może być udzielone na realizację operacji w zakładach spełniających 
obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu 
zwierząt.

Mniejsze gospodarstwa rolne będą mogły ubiegać się o pomoc w ramach instru-
mentu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, w celu realizacji określonego projektu 
przedstawionego w biznesplanie. Pomoc będzie przyznawana w postaci premii w wy-
sokości do 60 tys. zł. W okresie realizacji biznesplanu będzie musiał nastąpić wzrost 
wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w dniu 7 stycznia 2015 r. Rada Ministrów 
przyjęła projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rol-
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niczych, ze środków którego będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym, 
zbywającym swoje produkty rolne, w przypadku m.in. obniżenia dochodów w gospo-
darstwie rolnym, rybackim lub dziale specjalnym produkcji rolnej powyżej 30% w sto-
sunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat lub trzech lat w ramach 
ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej; z uwzględnieniem 
otrzymanych odszkodowań i rekompensat. Wypłata rekompensat z Funduszu będzie 
następowała na skutek spadku dochodu producenta rolnego spowodowanego:

a) skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, których ryzyko wystąpienia 
nie obejmuje ubezpieczenie obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, tj. z wyjąt-
kiem spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowa-
nia lub przymrozki wiosenne i które pogarszają warunki prowadzenia produkcji 
rolniczej,

b) w wyniku wprowadzania środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub 
wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt lub chorób roślin,

c) w wyniku spadku cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta 
rolnego,

d) w wyniku wystąpienia niezależnych od producentów rolnych ograniczeń w han-
dlu międzynarodowym.

Powyższy projekt, przyjęty przez Radę Ministrów, w dniu 14 stycznia 2015 r. prze-
kazany został Marszałkowi Sejmu RP celem dalszego procedowania.

Ponadto, w związku z ograniczeniami handlowymi, zgodnie z przepisami rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych 
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz. 121, 
z późn. zm.), producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc w spłacie kredytów z do-
płatami ARiMR do oprocentowania, w formie zawieszenia ich spłaty na okres 2 lat 
oraz przejściowe sfinansowanie przez ARiMR w tym okresie odsetek za kredyto-
biorcę. Zawieszenie w spłatach rat kapitału kredytów bankowych nie może być 
dłuższe niż dwa lata. Zapłacone w tym okresie przez ARiMR oprocentowanie będzie 
w przypadku:

– umów kredytu zawartych do 30 kwietnia 2007 r. zwrócone przez kredytobiorcę 
po okresie zawieszenia spłaty rat kapitału,

– umów zawartych od 1 maja 2007 r. pomniejszało kwotę dopłat określoną w umo-
wach kredytu bankowego.

Producenci rolni mogą również ubiegać się w bankach o zmianę warunków spła-
ty preferencyjnych kredytów udzielanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku zaistnienia trudności w spłacie kredytów 
z przyczyn od nich niezależnych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania kre-
dytów inwestycyjnych w okresie objętym umową kredytu bank może:

1) stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie 
kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,

2) wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, w ramach 
maksymalnego okresu ustalonego dla danej linii kredytowej, o ile określony 
w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i pod warunkiem po-
informowania o tym ARIMR.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, losowych i niezawinionych przez 
kredytobiorcę okoliczności uniemożliwiających terminową spłatę kredytów okres sto-
sowania dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego może zostać wydłużony 
do trzech lat, na wniosek kredytobiorcy złożony w banku.

Natomiast w przypadku kredytów na wznowienie produkcji, w okresie objętym 
umową kredytu bank może:

1) w przypadku kredytów inwestycyjnych (linia KL01):
a) stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek,
b) wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod wa-

runkiem poinformowania o tym ARiMR i nieprzekroczenia kwoty pomocy, 
wyliczonej w umowie kredytu,
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2) kredytów obrotowych (linia KL02) – stosować karencję lub prolongatę spłaty rat 
kapitału i odsetek, przy czym okres stosowania przez ARIMR dopłat nie może 
przekroczyć 4 lat.

Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji, 
która może zostać wykorzystana w okresie kredytowania, ustalana jest na dzień za-
warcia umowy kredytu i wskazana w tej umowie.

Jeśli chodzi o skutki afrykańskiego pomoru świń dla eksportu mięsa wieprzowego, 
chciałbym zauważyć, że Inspekcja Weterynaryjna podjęła działania w zakresie rene-
gocjacji weterynaryjnych świadectw zdrowia dla mięsa wieprzowego oraz produktów 
z mięsa wieprzowego, obowiązujących w eksporcie do wyżej wymienionych krajów 
trzecich, co pozwoliłoby na wznowienie eksportu spoza obszaru objętego ogranicze-
niami. Intensywne negocjacje w kierunku odblokowania eksportu podejmują również 
polskie placówki dyplomatyczne i Komisja Europejska. Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi pozostaje w stałym kontakcie ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w Bruk-
seli, polskimi ambasadami w krajach trzecich oraz z przedstawicielami Komisji Euro-
pejskiej, którzy wspierają polskie działania zmierzające do zniesienia wprowadzonych 
restrykcji. Strona polska (MRiRW, GIW, Ambasady RP) poprzez liczne spotkania i kon-
sultacje z przedstawicielami właściwych władz w krajach trzecich prowadzi uzgod-
nienia w celu zminimalizowania negatywnego wpływu obecnej sytuacji epizootycznej 
w kraju na handel zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego.

W kwestii postulowanych przez Panów Senatorów inicjatyw mających na celu 
ochronę Polski przed nadmiernym i niekontrolowanym importem mięsa, chciałbym 
zwrócić uwagę, że przywóz wieprzowiny w ostatnich latach odbywa się prawie w 100% 
z państw Unii Europejskiej.

Chciałbym przypomnieć, że w wyniku akcesji do UE Polska znalazła się w struk-
turach jednolitego rynku i została objęta Wspólną Taryfą Celną UE, także dla pro-
duktów rolno-spożywczych. Zasady jednolitego rynku znoszą wszelkie ekonomiczne 
i celne ograniczenia między krajami UE w zakresie wymiany towarowej, co oznacza, 
że możemy realizować zakup artykułów rolno-spożywczych w innych krajach UE, 
ale również sprzedawać do nich swoje produkty. Zasady zawarte we Wspólnej Tary-
fie Celnej określają także politykę handlową prowadzoną przez wszystkie kraje UE 
z krajami spoza UE.

W odniesieniu do wprowadzania na terytorium Polski przesyłek mięsa z państw 
Unii Europejskiej należy podkreślić, że handel nimi na rynku wewnętrznym odbywa 
się zgodnie z obowiązującym w UE przepisami.

Mięso wprowadzane na rynek Polski musi pochodzić z zakładów zatwierdzonych, 
zgodnie z ww. rozporządzeniem (WE) nr 853/2004, które znajdują się pod stałym nad-
zorem właściwych organów weterynaryjnych kraju producenta. Ponadto przy wprowa-
dzaniu na terytorium Polski przesyłek mięsa z państw Unii Europejskiej muszą być 
spełnione przepisy dotyczące wymogów w zakresie możliwości śledzenia żywności po-
chodzenia zwierzęcego określone w art. 18 ww. rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 oraz 
w rozporządzeniu (WE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów 
dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 
(Dz. Urz. UE. L 242 z 20.9.2011, str. 2).

Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 grud-
nia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145, 
z późn. zm.) powiatowy lekarz weterynarii może w miejscu przeznaczenia przesyłki 
produktów pochodzenia zwierzęcego dokonać niedyskryminujących, wyrywkowych 
kontroli weterynaryjnych w celu potwierdzenia, że produkty przywożone do Polski 
z innych państw członkowskich spełniają wymagania przepisów Unii Europejskiej. 
Ponadto powiatowy lekarz weterynarii może także przeprowadzać kontrole podczas 
transportu takich produktów, jeżeli posiada informacje lub uzyskał je od właściwej 
władzy państwa, przez terytorium którego produkty były transportowane, że zachodzi 
podejrzenie naruszenia przepisów Unii Europejskiej.

W sytuacji istnienia wspólnego rynku unijnego, należy zaznaczyć, że decyzje o sprze-
daży i zakupie towarów poza granicami Polski podejmują indywidualnie przedsiębiorcy.
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Przedstawiając powyższe zapewniam, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
z podległymi służbami, na bieżąco monitoruje rynek wieprzowiny i będzie kontynu-
owało działania zmierzające do poprawy sytuacji producentów.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Andrzeja Pająka, Andrzeja Matusiewicza, 
Jana Marii Jackowskiego oraz Krzysztofa Słonia

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, 
do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie 
Prezesie!

Otrzymujemy coraz liczniejsze skargi wskazujące na groźny proces mo-
nopolizacji rynku aptek w Polsce przez sieci handlowe zajmujące się pro-
wadzeniem aptek. Podobno już ponad 30% liczby aptek i ponad 50% ich 
obrotów zdominowane jest przez wielkie sieci zajmujące się prowadzeniem 
aptek. Rynek aptek jest w coraz większym stopniu zdominowany i zmono-
polizowany przez sieci, które mają silniejszą pozycję na rynku i eliminują 
z niego rodzinne apteki prowadzone przez farmaceutów.

Czy sytuacja w tym zakresie jest przedmiotem jakichś analiz ze strony 
rządu i czy rząd dostrzega potrzebę podjęcia działań przeciwko monopoliza-
cji rynku aptecznego w Polsce?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
Andrzej Matusiewicz 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń

Odpowiedź 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 12 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 stycznia 2015 r. skierowane do Pana Janu-

sza Piechocińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, zawierające 
Oświadczenie złożone przez senatorów Andrzeja Pająka, wspólnie z innymi senato-
rami podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 stycznia 2015 r. uprzejmie wy-
jaśniam.

W aktualnym stanie prawnym wszystkie działania w obszarze obrotu produktami 
leczniczymi, w tym działalności aptek, regulowanie są przepisami prawa zawartymi 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Organem uprawnionym 
w zakresie przedmiotowej ustawy jest Minister Zdrowia.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Grażyna Henclewska 
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2015.03.13

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Senatora Andrzeja Pająka złożone podczas 69. po-

siedzenia Senatu w dniu 21 stycznia 2015 r., proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.
Obecnie obowiązujące przepisy prawa przewidują regulacje mające na celu zwięk-

szenie konkurencyjności pomiędzy „małymi” i „sieciowymi” aptekami działającymi na 
polskim rynku farmaceutycznym. Należą do nich w szczególności przepisy „antykon-
centracyjne” określone w art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo far-
maceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), zgodnie z którym zezwole-
nia na prowadzenie apteki nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie:

1) prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obro-
tu hurtowego produktami leczniczymi lub

2) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych 
albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośred-
ni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie 
konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na 
terenie województwa;

3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konku-
rencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie wojewódz-
twa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

Na mocy pkt 2 i 3 wskazanego przepisu, za niepożądane uznaje się sytuacje pro-
wadzące do powstawania na rynku aptekarskim struktur monopolistycznych. W kon-
sekwencji zabronione jest prowadzenie przez jednego przedsiębiorcę na terenie jedne-
go województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

Ponadto, zgodnie z inicjatywą środowiska aptekarskiego, mając na uwadze zwięk-
szenie konkurencyjności na rynku aptecznym, do ustawy – Prawo farmaceutyczne 
zostały wprowadzone przepisy całkowicie zakazujące prowadzenia reklamy aptek. 
Art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne stanowi, że zakazana jest reklama aptek 
i punktów aptecznych. Powyższy artykuł został znowelizowany na mocy art. 60 pkt 7 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, 
z późn. zm.), wprowadzając całkowity zakaz reklamy aptek i ich działalności.

Do wprowadzenia art. 94a do ustawy – Prawo farmaceutyczne istniała duża dowol-
ność w zakresie działalności promocyjnej podejmowanej przez apteki ogólnodostępne. 
W celu zdobywania klientów prowadziły one różnego rodzaju akcje marketingowe, 
oferując np. możliwość indywidualnego negocjowania cen leków czy bezpłatny dowóz 
leków do domu klienta. Szczególny sprzeciw ze strony wojewódzkich inspektorów far-
maceutycznych budziły akcje typu „lek za grosz”, bądź „lek za złotówkę”. Ich celem 
było zazwyczaj obejście przepisów wprowadzających zakaz reklamy leków refundowa-
nych. Działalność aptek ogólnodostępnych była również wykorzystywana przez kon-
cerny farmaceutyczne, które oferowały aptekom różnego rodzaju prezenty w zamian 
za sprzedaż określonej ilości leków na receptę. Aby osiągnąć pożądany poziom sprze-
daży, apteki obiecywały pacjentom za realizację recepty atrakcyjne rabaty lub prezen-
ty. Istniała zatem wyraźna konieczność wprowadzenia precyzyjnej regulacji w zakresie 
reklamy produktów leczniczych1.

1 Marta Koremba, Komentarz do art. 94(a) ustawy – Prawo farmaceutyczne.
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W opinii Ministerstwa Zdrowia wyżej przywołane przepisy antykoncentracyjne 
oraz dotyczące zakazu reklamy aptek stwarzają konkurencyjne warunki na krajowym 
rynku aptecznym. Obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne w powyższym za-
kresie, niemniej Ministerstwo Zdrowia na bieżąco analizuje wszelkie uwagi zgłaszane 
w przedmiotowej sprawie, w szczególności problemy sygnalizowane przez środowisko 
aptekarskie w tym zakresie.

Jednocześnie należy podkreślić, że wszystkie podmioty gospodarcze działające na 
polskim rynku, w tym również apteki, powinny prowadzić działalność z zachowaniem 
uczciwej konkurencji. Organem kompetentnym w zakresie kształtowania polityki an-
tymonopolowej jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

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

Odpowiedź 
PREZESA URZĘDU OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Warszawa, 4.03.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Pająka wspólnie 

z innymi senatorami podczas 69. posiedzenia senatu RP w dniu 21 stycznia 2015 r. 
(sygn. BPS/043-69-2955-UOKK/15) wyrażające zaniepokojenie procesem monopoli-
zacji rynku aptek w Polsce przez sieci handlowe zajmujące się prowadzeniem aptek, 
składam na ręce Pani Marszałek następujące wyjaśnienia.

Stan konkurencji w sektorze farmaceutycznym, jako jeden z kluczowych z uwagi 
na swoją specyfikę, poddawany jest bieżącym analizom Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów, w oparciu o kompetencje wynikające z przepisów ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm., 
zwanej dalej także jako: „Ustawa”). Z ustawy tej wynikają dla Prezesa UOKiK upraw-
nienia umożliwiające przeciwdziałanie powstawaniu przedsiębiorców posiadających 
pozycję dominującą lub monopolistyczną, a także przeciwdziałanie wzmocnieniu takiej 
pozycji. Instytucją tą jest procedura kontroli koncentracji pomiędzy przedsiębiorcami. 
W ramach swoich ustawowych kompetencji organ antymonopolowy – w przypadku 
zgłoszenia przez przedsiębiorców zamiaru koncentracji podlegającego ustawowemu 
obowiązkowi takiego zgłoszenia, dokonuje kontroli ex ante planowanej transakcji. Wy-
danie decyzji zawierającej zgodę na zgłoszoną koncentrację następuje po ustaleniu 
przez organ antymonopolowy, że w wyniku realizacji zgłoszonej transakcji nie dojdzie 
do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym.

Mając na względzie powyższe uprawnienie oraz składane do Prezesa UOKiK wnio-
ski w przedmiocie zgłoszenia zamiaru koncentracji, wskazuję, że od 2010 r. do połowy 
lutego 2015 r. organ antymonopolowy prowadził dwa postępowania w sprawie kon-
centracji na rynku aptek, tj.:
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– polegającej na przejęciu przez BRL CENTER-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu kontroli nad Partner Pharma Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, zakoń-
czone decyzją nr DKK-111/2013 r. z dnia 30 sierpnia 2013 r. (wydano zgodę na 
koncentrację),

– polegającej na przejęciu przez BRL CENTER-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu kontroli nad CEFARM ŚLĄSKI-KATOWICE SA z siedzibą w Warsza-
wie, CEFARM ŚLĄSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, CEFARM ZIELONA 
GÓRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, CEFARM RZESZÓW SA z siedzibą 
w Rzeszowie, „MEDIQ POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PHARMA 
NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zakończone decyzją nr DKK-7/2014 r. 
z dnia 27 stycznia 2014 r. (wydano zgodę na koncentrację).

W ramach wskazanych wyżej postępowań pozyskane zostały informacje dotyczące 
szacunkowych udziałów rynkowych największych sieci aptecznych w Polsce (wg kry-
terium liczby posiadanych aptek ogólnodostępnych według stanu na 2012 r.). Wyni-
kało z nich, że szacunkowy łączny udział największych sieci aptecznych w krajowym 
rynku kształtował się w 2012 r. na poziomie ok. 10%, przy czym udział żadnej z sieci 
nie przekroczył poziomu 3%.

Jednocześnie wskazuję, że decyzje organu antymonopolowego w sprawach koncen-
tracji mają na celu ocenę planowanych koncentracji wyłącznie pod kątem zachowania 
warunków konkurencji (tylko takie kompetencje Ustawa przyznaje Prezesowi Urzędu). 
Prezes UOKiK ocenia planowane transakcje wyłącznie przez pryzmat przesłanek okreś- 
lonych enumeratywnie w Ustawie i nie ma kompetencji do oceny innych, pozaustawo-
wych aspektów transakcji. Wydanie decyzji zakazującej koncentracji może nastąpić 
jedynie w przypadku, gdy doprowadzi ona do istotnego ograniczenia konkurencji, po-
przez, w szczególności, powstanie lub umocnienie pozycji dominującej (art. 20 ust. 1 
Ustawy). W przypadku, gdy koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia 
konkurencji, organ antymonopolowy zobligowany jest do wydania zgody na koncentra-
cję. Wyjaśniam, że ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie wskazuje, jakim 
maksymalnym udziałem w rynku może dysponować przedsiębiorca, w tym także pro-
wadzący apteki. Jeżeli przedsiębiorca dysponuje wysokim udziałem w rynku, ale jest 
to wynikiem np. organicznego wzrostu (np. poprzez otwieranie nowych aptek), to organ 
antymonopolowy nie ma możliwości ingerencji w strukturę rynku. Możliwość ingeren-
cji istnieje jedynie w przypadku, kiedy przedsiębiorca zwiększa swoje udziały w rynku 
w wyniku dokonywania koncentracji z innymi przedsiębiorcami.

Wyjaśniam także, że zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Prezesa UOKiK 
w odniesieniu do działalności polegającej na detalicznej sprzedaży produktów farma-
ceutycznych wyodrębniano rynek detalicznej sprzedaży za pośrednictwem aptek ogól-
nodostępnych, do którego zaliczano również punkty apteczne. W ujęciu geograficznym 
rynek ten jest, co do zasady, definiowany jako nie szerszy niż obejmujący obszar danej 
miejscowości. Konkurencja na rynku sprzedaży produktów farmaceutycznych za po-
średnictwem aptek ogólnodostępnych ma bowiem miejsce na rynkach lokalnych, które 
są każdorazowo ustalane na potrzeby konkretnego postępowania. Jako obszar o zbliżo-
nych warunkach konkurencji dla detalicznej sprzedaży produktów farmaceutycznych, 
na którym konsument ma możliwość swobodnego dokonania zakupów i pokonania 
odległości między miejscem zamieszkania/pobytu i apteką, na ogół przyjmowano rynki 
ograniczone do obszaru poszczególnych miast i miejscowości. W przypadku małych 
miejscowości rynki lokalne mogły obejmować obszar sąsiadujących ze sobą miejsco-
wości. Inne warunki konkurencji panują w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie jest 
duża liczba aptek, a obszary, na których panują zbliżone warunki konkurencji, nie 
zawsze obejmują terytorium całego miasta, lecz jego część (np. apteki położone w róż-
nych dzielnicach miasta nie konkurują ze sobą). Na przykład w decyzji DKK-7/2014 r. 
z 27 stycznia 2014 r. jako rynek geograficzny detalicznej sprzedaży produktów far-
maceutycznych realizowanej przez apteki ogólnodostępne przyjęto rynek obejmujący 
obszar wyznaczony promieniem ok. 1 km od każdej z przejmowanych aptek.

Podkreślam, że w żadnym z postępowań antymonopolowych w sprawach kontro-
li koncentracji prowadzonych w latach 2004–2014 nie pojawiły się problemy natury 
konkurencyjnej, wynikające z faktu prowadzenia działalności na rynku aptek przez 
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sieci aptek. Wszystkie te postępowania zakończyły się wydaniem decyzji wyrażają-
cych zgodę na koncentrację. Nie wydano żadnej decyzji zakazującej koncentracji lub 
zgody warunkowej.

Dodatkowo należy wskazać na zawarte w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo Farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., poz. 45, Nr 271, ze zm., dalej 
jako: „Prawo farmaceutyczne”) mechanizmy służące przeciwdziałaniu nadmiernej 
koncentracji przedsiębiorców działających na rynku. Przy spełnieniu przesłanek 
określonych w art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego, wojewódzki inspektor farma-
ceutyczny odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki. Pierwsza z nich 
dotyczy sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o zezwolenie sam prowadzi więcej niż 
1% aptek ogólnodostępnych na terenie województwa. Drugą jest sytuacja, gdy pod-
miot lub podmioty kontrolowane przez podmiot ubiegający się o zezwolenie prowa-
dzą łącznie na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych. Ostat-
nim przypadkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie 
jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek 
ogólnodostępnych.

W dalszej kolejności wskazuję na podjętą w ubiegłym roku w Urzędzie Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów analizę sektora farmaceutycznego w Polsce, mającą 
w szczególności na celu zbadanie struktury i stopnia koncentracji rynku oraz ziden-
tyfikowanie ewentualnych problemów w tym sektorze z perspektywy prawa ochrony 
konkurencji i konsumentów. W tym celu przeprowadzone zostało badanie rynku deta-
licznej sprzedaży produktów farmaceutycznych przez przedsiębiorców prowadzących 
apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne na terenie województwa kujawsko-po-
morskiego. W toku badania uzyskano informacje od przedsiębiorców prowadzących 
łącznie 649 aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych (według stanu na dzień 
22 maja 2014 r. prowadzonych było na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
700 placówek). Zwrócono się także o informacje do:

1. Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Bydgoszczy,
2. Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej,
3. Związku Pracodawców Aptecznych „PharmaNET” w Warszawie.
Do analizy rynku niezbędnej do kompleksowego przeprowadzenia badania wyko-

rzystano wiele publikacji naukowych oraz statystycznych, których tematyka dotyczy-
ła sektora farmaceutycznego. W raporcie dokonano analizy, jakie podmioty uczestni-
czą w dystrybucji produktów farmaceutycznych w Polsce oraz jaką rolę pełnią w tym 
procesie, w tym przeanalizowano liczbę aptek oraz dynamikę jej zmiany w poszczegól-
nych województwach w okresie 2013–2014 r. 

Z danych zgromadzonych w trakcie przeprowadzonego badania wynika, że obecnie 
w Polsce działa już ponad 300 różnych sieci aptecznych, które składają się z grup li-
czących od kilku do kilkuset placówek. Apteki łączą się z hurtowniami lub tworzą gru-
py zakupowe. Łączenie się aptek w sieci jest odpowiedzią na zmieniające się zasady 
rynku, w tym konkurencyjną walkę o pacjenta. Zrzeszone w sieć apteki, przyjmując 
wspólną politykę zakupową i marketingową, korzystają z efektu skali – ponosząc po-
dobne koszty, uzyskują dużo większy zasięg i skuteczność działania, np. w przypadku 
negocjacji handlowych z dostawcami. Analiza zgromadzonych danych nie wskazuje na 
znaczny udział aptek sieciowych w ogólnej liczbie aptek. Na początku 2014 r. udział 
ten osiągnął prawie ok. 30% i oznaczał wzrost w skali roku o ok. 3 p.p. Największa 
liczba aptek sieciowych należała do małych sieci skupiających od 5 do 14 placówek. 
Natomiast udział aptek należących do dużych sieci obejmujących powyżej 50 placó-
wek zlokalizowanych na obszarze kraju wyniósł 9%.

Przechodząc do informacji zgromadzonych w ramach przeprowadzonego badania 
w województwie kujawsko-pomorskim wskazuję, że na jego obszarze według stanu 
na dzień 22 maja 2014 r. funkcjonowało 700 aptek ogólnodostępnych oraz punk-
tów aptecznych. Zdecydowana większość przedsiębiorców na rynku, w ramach swojej 
działalności, prowadzi pojedynczą placówkę (tj. ok. 74%). Kolejną grupę pod względem 
liczebności stanowią przedsiębiorcy prowadzący dwie placówki (tj. ok. 16%). Małe, 
obejmujące od 2 do 5 placówek sieci aptek prowadzone są przez ok. 8% przedsiębior-
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ców objętych badaniem, natomiast sieci aptek obejmujące 6 i więcej placówek prowa-
dzone są łącznie przez ok. 1,5% badanych przedsiębiorców.

W powyższym kontekście wskazać należy, że działalność sieci aptek, podobnie 
jak w przypadku sieci w innych branżach sprzedaży detalicznej, może zasługiwać na 
pozytywną ocenę. Podmioty skupione w sieci mogą bowiem osiągać korzyści skali 
(chociażby z uwagi na większą siłę negocjacyjną względem dostawców), w ramach ta-
kiego organizmu szybciej upowszechniają się również najbardziej efektywne praktyki 
(np. w zakresie obsługi klienta, zarządzania zapasami, czy innych istotnych dla funk-
cjonowania apteki dziedzinach), wypracowane przez poszczególnych jego uczestni-
ków. Tym samym działalność w ramach sieci może umożliwiać aptekom zaoferowanie 
konsumentom niższych cen i wyższego poziomu obsługi.

Ostatecznie zapewniam, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stale mo-
nitoruje bieżącą sytuację na polskim rynku farmaceutycznym.

Z wyrazami szacunku 
 
Adam Jasser
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
W dniu 13 stycznia 2013 r. na 26. posiedzeniu Senatu złożyłem oświad-

czenie w sprawie reklam umieszczanych przy drogach. Zgodnie z informacja-
mi przekazanymi w odpowiedzi ministra transportu, budownictwa i gospo-
darki morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
miało podjąć szereg działań zmierzających do poprawy ładu przestrzennego. 
Ponadto rząd wielokrotnie zapowiadał stworzenie projektu ustawy o krajob- 
razie regulującej kompleksowo kwestię reklam przy drogach.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji o działaniach 
podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju mających na celu ure-
gulowanie wyżej wymienionej kwestii.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Odpowiedź

Warszawa, 27 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 30 stycznia 2015 r. (znak: BPS/043-69-2956/15) 

dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Andrzeja Persona podczas 69. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 21 stycznia 2015 r., przedstawiam poniższe informacje.

Propozycje regulacji kwestii lokalizacji reklam, także umieszczanych przy dro-
gach, są zamieszczone w przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu (1525).

Przedmiotowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu w dniu 1 lipca 2013 r. Pierwotnie 
odpowiedzialnym za przygotowanie stanowiska Rządu oraz reprezentowanie Rządu 
w pracach sejmowych został ustanowiony Minister Środowiska (stanowisko Rządu zo-
stało przekazane w dniu 3 marca 2014 r.), jednakże decyzją Rady Ministrów, z dniem 
11 kwietnia 2014 r. w pracach sejmowych Rząd reprezentuje Minister Infrastruktury 
i Rozwoju.

Od dnia 24 października 2013 r. do dnia 4 lutego 2015 r. odbyło się 28 posiedzeń 
podkomisji, przy czym podczas 21 posiedzeń Rząd był reprezentowany przez Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju, a podczas posiedzenia w dniu 18 lutego 2015 r. podkomisja 
przyjęła sprawozdanie.

Podkreślić należy, iż w celu możliwie szybkiego zamknięcia prac nad przedmioto-
wym projektem ustawy, dążąc do jej uchwalenia w trakcie obecnej kadencji Sejmu, Mi-
nisterstwo Infrastruktury i Rozwoju ściśle i intensywnie współpracuje zarówno z pod-
komisją, jak i z wnioskodawcą oraz z Ministerstwem Środowiska, dzięki czemu, mimo 
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zasadniczych pierwotnie istniejących rozbieżności, uzgodniono regulacje dotyczące 
warunków lokalizowania reklam. Uzgodnienie nastąpiło we współpracy z GDDKiA, 
Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż projekt ustawy zakłada zmianę szeregu 
ustaw (ma charakter horyzontalny) i obejmuje, oprócz regulacji dotyczących lokali-
zacji reklam, w tym reklam wielkoformatowych, dwa inne obszary regulacji, tj. audyt 
krajobrazowy oraz ochronę cennych krajobrazów.

Wobec przedstawionej powyżej inicjatywy legislacyjnej oraz toczących się prac, 
niezasadne jest przygotowywanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rządo-
wego projektu ustawy regulującego kwestie lokalizacji reklam.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Paweł Orłowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze skargami dotyczącymi funkcjonowania internetowego 

systemu rejestracji dla polskich konsulatów na terenie Białorusi zwracam 
się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wdrożyło internetowy system reje-
stracji wniosków związanych z ubieganiem się o polską wizę Schengen we 
wszystkich krajach, gdzie konsulaty polskie świadczą usługi wizowe. Od 
kilkunastu miesięcy pojawiają się liczne skargi obywateli Białorusi oraz in-
formacje prasowe dotyczące problemów z rejestracją w systemie. System 
odmawia rejestracji z powodu braku wyznaczonych terminów lub braku 
miejsc. Jedynym sposobem na poprawne zarejestrowanie wniosku jest sko-
rzystanie z usług firm pośredniczących w ubieganiu się o polską wizę.

Proszę o udzielenie informacji o przyczynach opisanej sytuacji oraz 
o działaniach ministerstwa mających na celu usprawnienie systemu.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Odpowiedź

Warszawa, 18 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo nr BPS/043-69-2957/15 z dnia 30 stycznia br. ws. oświad-

czenia senatora A. Persona dotyczącego funkcjonowania internetowego systemu reje-
stracji wniosków wizowych na Białorusi, uprzejmie informuję.

W celu podniesienia poziomu jakości obsługi interesantów oraz zapewnienia więk-
szej płynności realizacji spraw konsularnych Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
wprowadziło w 2010 r. system elektronicznej rejestracji wizyt (e-konsulat) w polskich 
urzędach konsularnych, w tym na Białorusi. System ten, zgodnie z ustalonym ka-
lendarzem przyjęć oraz możliwościami organizacyjno-kadrowymi urzędu, umożliwia 
interesantom umówienie się na wizytę m.in. w sprawach wizowych. E-konsulat z za-
łożenia zapobiega więc tworzeniu się kolejek i w konsekwencji zapobiega zjawiskom 
patologicznym. Oprócz możliwości rejestracji wizyty (data, godzina) umożliwia także 
wypełnienie wniosków wizowych w formie elektronicznej i generuje je w formacie PDF. 
Wnioski wizowe zarejestrowane w systemie są przesyłane na serwery urzędów kon-
sularnych i podczas obsługi interesantów są widoczne dla pracowników konsulatów. 
Pozwala to na skrócenie czasu obsługi i zwiększenie liczby przyjmowanych wniosków. 
W konsekwencji udało się znacząco zwiększyć liczbę wydawanych wiz przez polskie 
urzędy konsularne na Wschodzie np. na Białorusi w 2013 r. wydano ok. 350 tys. wiz, 
a w roku 2014 już 402 tys., co stanowi ponad połowę wiz wydawanych przez wszystkie 
kraje strefy Schengen.

System elektronicznej rejestracji wniosków wizowych na Białorusi od dłuższego 
czasu jest celem ataków „hakerskich”, co polega głównie na wykorzystywaniu przez 
nieustalone osoby programów i skryptów automatycznie rezerwujących wolne miej-
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sca. W rezultacie osoby próbujące uzyskać termin w trybie indywidualnym napoty-
kają poważne trudności. Co istotne tzw. „hakerzy” wykorzystują do rezerwacji termi-
nów prawdziwe dane osobowe, co świadczy o tym, że białoruscy klienci rzeczywiście 
im je przekazują.

W celu przeciwdziałania temu procederowi zastosowano szereg technicznych roz-
wiązań informatycznych, które jednak nie likwidują go całkowicie. Trudności z doko-
nywaniem rejestracji wniosków wizowych przez zwykłych użytkowników związane są 
także z częstym blokowaniem łączy internetowych na Białorusi, przez jedynego ich 
dostawcę – państwową firmę BIEŁTELEKOM.

W przypadku osób, które mają problemy z dostępem do internetu – w tym szcze-
gólnie osób z mniejszości polskiej – kierownicy urzędów konsularnych mogą odstąpić 
wyjątkowo od rejestracji internetowej i zastosować przyspieszony tryb obsługi inte-
resantów.

Podjęto także inne działania nakierowane na usprawnienie obsługi wizowej np. na-
stąpiła rozbudowa infrastruktury w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie, konsulaty 
– zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi – akceptują pośrednictwo akredytowa-
nych biur podróży, a w wyniku podpisanej w dniu 13 lutego 2013 r. umowy o repre-
zentacji wizowej z Republiką Łotewską, Konsulat Generalny Łotwy w Witebsku wy-
daje wizy Schengen do Polski (w 2014 r. – 14 tys. wiz). Stale zwiększa się odsetek wiz 
wielokrotnych z długim okresem ważności. Wydawane są one osobom, które spełniają 
określone kryteria oraz wykażą prawidłowe wykorzystanie wcześniej posiadanych wiz. 
W 2014 r. na ponad 323 tys. wiz Schengen wydanych przez polskie konsulaty na Bia-
łorusi, wizy wielokrotne z ważnością od 1 roku do 5 lat stanowiły około 215 tys., czyli 
powyżej 66%.

Podkreślić należy, że głównym źródłem problemów z płynną obsługą spraw wizo-
wych na Białorusi jest jednak brak równowagi między popytem na wizy, a ograniczo-
nymi możliwościami naszych urzędów konsularnych, wynikającymi przede wszyst-
kim z braku zgody strony białoruskiej, pomimo wieloletnich starań strony polskiej, 
na zwiększenie liczby konsulów realizujących zadania wizowe. W 2015 r. m.in. na 
Białorusi kraje strefy Schengen rozpoczną wdrażanie, w ramach Systemu Informacji 
Wizowej (VIS), biometrii wizowej. Konieczność osobistego stawiennictwa w konsulacie 
w celu pobrania odcisków linii papilarnych spowoduje z pewnością ograniczenie zja-
wiska pośrednictwa wizowego.

Obecnie w MSZ, po uzyskaniu zgody władz białoruskich, prowadzone są obecnie 
intensywne prace przygotowujące przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego na świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych na rzecz 
polskich placówek na Białorusi. Outsourcing wizowy jest skutecznym narzędziem 
zwiększania wydajności oraz podnoszenia poziomu jakości obsługi wizowej, stosowa-
nym przez wiele państw unijnych, w tym Polskę. Dzięki niemu udaje się na bieżąco 
zaspokajać popyt na polskie wizy w Rosji oraz znacznie poprawiono sytuację na Ukra-
inie, gdzie od 2010 r. prawie podwojono liczbę wydawanych wiz, doprowadzając ją do 
poziomu ponad 830 tys. w roku 2014.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdaje sobie sprawę z niedoskonałości obec-
nego systemu obsługi spraw wizowych na Białorusi, które wynikają z przedstawio-
nych powyżej uwarunkowań o charakterze zewnętrznym, i prowadzi ciągłe działania, 
zarówno o charakterze technicznym jak i organizacyjnym, mające na celu elimino-
wanie i ograniczanie negatywnych zjawisk. Pragnę zapewnić, że doskonalenie mode-
lu i mechanizmów obsługi wizowej m.in. na Białorusi, zwiększanie wydajności oraz 
transparentności procesu wizowego jest jednym z głównych zadań polskiej służby 
konsularnej.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys
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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 1 słów „jeżeli ich zwarty obszar projektowa-
ny do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha”. Wskutek tej nowelizacji 
w obecnie obowiązującym stanie prawnym zmiana przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne, określona w art. 7 ust. 1 
ustawy, która dokonuje się co do zasady w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego sporządzonym w trybie określonym w przepisach 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 r., 
nr 80, poz. 717), w przypadku gruntów rolnych stanowiących użytki rolne 
klas I–III wymaga uzyskania każdorazowo zgody ministra rolnictwa i roz-
woju wsi. Procedura uzyskania zgody właściwego organu stanowi pierw-
szy etap i jest każdorazowo konieczna do zmiany przeznaczenia gruntów 
wskazanych powyżej na cele nierolnicze, dokonującej się w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego. W stanie prawnym sprzed wejścia 
w życie nowelizacji z dnia 8 marca 2013 r. przeznaczenie na cele nierolnicze 
gruntów rolnych klas I–III wymagało uzyskania zgody ministra 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 oraz uzyskiwa-
nia decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kształtowanie i prowa-
dzenie 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. W kompetencji do uchwalania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wyraża się samodzielność samorządu 
terytorialnego w rozwiązywaniu lokalnych zagadnień dotyczących zacho-
wania ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środo-
wiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, o których mowa w art. 7 ust. 1 
pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Jednakże praktyczne zastosowanie 
nowych przepisów, to jest art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych, wprowadzającego 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 planowanych inwestycji budowlanych na tych terenach.

W 2014 r. trwały prace nad nowelizacją ustawy. Nowelizacja miała 
przywrócić poprzedni stan prawny. Do chwili obecnej problem nie został roz-
wiązany. Wyborcy mają problem z odrolnieniem działek, na których nie ma 
możliwości prowadzenia upraw ze względu na ich wielkość i ekonomikę. 
W związku z powyższym proszę o informację: na jakim etapie są prace zwią-
zane z rzeczoną ustawą i kiedy realnie będzie ona mogła wejść w życie?

Uzyskane od Pana Ministra odpowiedzi ułatwią mi przedstawianie sta-
nu faktycznego podczas spotkań z wyborcami.

Marian Poślednik
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Odpowiedź

Warszawa, 2015.02.24

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W związku z pismem Pani Marszałek z dnia 30 stycznia 2015 roku, znak: BPS/043- 

-69-2958/15, przy którym został przekazany tekst oświadczenia złożonego przez se-
natora Mariana Poślednika podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 stycznia 
2015 roku w sprawie zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprowa-
dzonych ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 503) – 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. 
W dniu 26 maja 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie usta-
wy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 503). Przyjęte przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany polegały m. innymi na wprowadzeniu zasady, 
że przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne wszystkich gruntów rolnych stanowią-
cych użytki rolne klas I–III następuje w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego i wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Propozycję przywrócenia poprzedniego stanu prawnego zawierał poselski 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 grun-
tów 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 będzie zgoda ministra 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 wynika, że:
1) w dniu 9 października 2014 roku wpłynął do Sejmu RP kolejny poselski projekt 

ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych opracowany 
przez grupę posłów PO, 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 prze-
znaczenia na cele nierolnicze nie przekraczałby 0,5 ha – (druk nr 2968);

2) w dniu 2 grudnia 2014 roku wpłynął do Sejmu RP następny poselski projekt 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych opracowany 
przez grupę posłów PSL, 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 prze-
znaczenia na cele nierolnicze nie przekraczałby 0,5 ha (druk nr 3139);

3) w dniu 12 grudnia 2014 roku wpłynął do Sejmu RP przedstawiony przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych, który przewiduje wprowadzenie w określonych 
przypadkach zwolnienia z obowiązku każdorazowego uzyskania zgody ministra 
właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 
stanowiących użytki rolne klas I–III (druk nr 3157).

Do ww. projektów ustaw stanowisko zajmie również Rząd, a do opracowania pro-
jektu stanowiska Rządu do tych projektów ustaw został zobowiązany Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 2968) został już skierowany 
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do uzgodnień międzyresortowych. Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
trwają prace nad opracowaniem projektu stanowiska Rządu do poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3139) i do 
prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leś- 
nych (druk nr 3157). Po przyjęciu przez Rząd w trybie przewidzianym w Uchwale 
Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 roku Regulamin Pracy Rady Mi-
nistrów (M.P. z 2013 r., poz. 979) stanowisko Rządu do ww. projektów ustaw zostanie 
przekazane do Sejmu RP.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Zdzisława Pupy 
oraz senatora Bogdana Pęka

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Rok 2015 polscy rolnicy witają z dużą dozą niepewności, a nawet obaw 

i strachu. Nowa polityka rolna już zaczyna obowiązywać, nowe regulacje 
są wprowadzane w życie i zaczynają obowiązywać. Może to oznaczać, iż 
znaczny spadek cen produktów rolnych w 2014 r., a tym samym dochodo-
wości, nie tylko spowoduje wyhamowanie rozwoju gospodarstw, ale także 
może grozić bankructwem gospodarstw, co spowoduje upadek polskiego 
rolnictwa.

Niestety z trudem musimy stwierdzić, że resort rolnictwa w wielu przy-
padkach pozostaje bezczynny, jeśli chodzi o zaistniałą sytuację. Doskona-
łym przykładem tej indolencji jest pozostawienie rolników w tak dramatycz-
nej sytuacji bez pomocy krajowej, a dokładnie bez możliwości uzyskania 
kredytów z dopłatą do oprocentowania, w szczególności na wznowienia pro-
dukcji po klęskach. Panie Ministrze, nadchodzi wiosna, rolnicy ze względów 
związanych z racjonalizacją kosztów (a dokładnie dlatego, by nadmiernie 
nie obciążać gospodarstwa odsetkami) częstokroć odkładali decyzję o za-
ciągnięciu przyznanego im kredytu klęskowego na nowy rok, bliżej wiosny, 
a w chwili obecnej nie mogą skorzystać z tego uprawnienia, pomimo iż mają 
taką możliwość (!) przyznaną decyzjami. 

Panie Ministrze, prosimy o odpowiedź na pytanie, kiedy rolnicy będą 
mogli skorzystać z kredytów z dopłatą do oprocentowania.

Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółowe przedstawie-
nie zasad funkcjonowania krajowych instrumentów wsparcia w rolnictwie 
w 2015 r. oraz o przedstawienie kwotowe krajowego wsparcia za dziesięć 
lat, z dokładnym podziałem na zadania.

Panie Ministrze, nie musimy przypominać, iż działalność rolnicza do ła-
twych nie należy. Wymaga nie tylko bardzo ciężkiej i systematycznej pracy, 
ale także ciągłego rozwoju oraz inwestycji, choćby w środki produkcji, i dba-
nia o to, aby wyprodukowane towary były wysokiej jakości i szybko znajdo-
wały zbyt, a jest z tym coraz trudniej. Ponadto na rolników nakłada się coraz 
więcej kosztochłonnych obowiązków związanych między innymi z dbaniem 
o dobrostan zwierząt czy wymaganiami środowiskowymi, a to czyni produk-
cję rolną coraz bardziej kosztowną. Poza tym rolnictwo to jeden z najbardziej 
nieprzewidywalnych sektorów produkcji ze względu na wpływ warunków 
pogodowych, decyzji politycznych i ich nieprzewidywalność. To powoduje 
niejednokrotnie zniweczenie ogromnego wysiłku czy nakładów finansowych 
poniesionych na konkretną działalność w ciągu całego roku.

Z poważaniem 
Zdzisław Pupa 
Bogdan Pęk



69. posiedzenie Senatu w dniu 21 stycznia 2015 r. 75

Odpowiedź

Warszawa, 2015.03.04

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Zdzisława Pupę i Bogda-

na Pęka podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 stycznia 2015 r. w sprawie 
pomocy dla gospodarstw rolnych – uprzejmie informuję, że w dniu 4 marca 2015 r. 
Komisja Europejska opublikowała w Internecie numer identyfikacyjny programu po-
moc nr SA.40667 (2015/XA) – Dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie 
produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych, a zatem w możliwe jest w roku 
bieżącym m.in. udzielanie pomocy w formie preferencyjnych kredytów na wznowienie 
produkcji rolnej lub sfinansowanie kosztów odtworzenia środków trwałych.

Zgodnie z przepisami §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 
2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz.187) pro-
ducenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ta-
kich jak: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki 
wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mogą ubiegać 
się o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji rolnej lub sfinansowanie kosz-
tów odtworzenia środków trwałych.

Jednym z warunków ubiegania się o ww. kredyt jest dołączenie przez wnioskodaw-
cę do wniosku o udzielenie kredytu bankowego protokołu oszacowania szkód zawie-
rającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną 
przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Powyższa ko-
misja powinna oszacować szkody w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez 
producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż w terminie do 
3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunię-
cia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym. Kredyt może zostać 
udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję po-
wołaną przez wojewodę. Powyższa komisja powinna oszacować szkody w terminie do 
2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie 
później jednak niż:

a) do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, albo
b) w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, 

pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwa-
łym, albo

c) w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpo-
częcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód w budynkach lub 
drzewach owocowych spowodowanych przez powódź, albo

d) do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wy-
stąpiły do dnia 30 kwietnia tego roku albo do dnia 31 października roku nastę-
pującego po roku, w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowa-
nia – w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych 
przez ujemne skutki przezimowania.

Kredyt będzie mógł zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowa-
nia szkód przez komisję powołaną przez wojewodę, jeżeli:

1) szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne wynoszą po-
wyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w któ-
rym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym 



69. posiedzenie Senatu w dniu 21 stycznia 2015 r.76

rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej 
wielkości produkcji – w przypadku szkód w uprawach rolnych i zwierzętach 
gospodarskich,

2) szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wystąpiły 
w danym roku kalendarzowym, co najmniej dwukrotnie, w gospodarstwie rol-
nym lub dziale specjalnym produkcji rolnej i wynoszą łącznie powyżej 30% 
średniej rocznej produkcji rolnej,

3) szkoda przekracza kwotę 1050 zł – w przypadku szkód w środku trwałym.
Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych ponie-

sionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz wyso-
kości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich tj. nie może przekro-
czyć kwoty obniżenia dochodu oszacowanej przez Komisję powołaną przez wojewodę, 
oraz wynosić więcej niż:

1) 5 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie 
produkcji w gospodarstwach rolnych,

2) 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie 
produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referen-
cyjna WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego, przy czym 
oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

1) kredytobiorcę w wysokości
a) kredyt na odtworzenie środków trwałych – 0,67 oprocentowania płaconego 

bankowi, jednak nie mniej niż 3%, a gdy oprocentowanie dla banku wynosi 
poniżej 3% kredytobiorca płaci odsetki w całości,

b) kredyt na wznowienie produkcji – 0,5 oprocentowania należnego banko-
wi, jednak nie mniej niż 1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 
50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co naj-
mniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych, od co najmniej jednego 
z ww. ryzyk,

2) Agencję – w pozostałej części.
W przypadku braku ww. ubezpieczenia oprocentowanie kredytu płacone przez 

kredytobiorcę stanowi różnicę pomiędzy wysokością należnego bankowi oprocentowa-
nia i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję do oprocentowania 
kredytów dla kredytobiorców posiadających ww. ubezpieczenie.

Ponadto producenci rolni mogą obecnie otrzymać pomoc w ramach następujących 
notyfikowanych i zgłoszonych do Komisji Europejskiej programów pomocy publicznej:

I. Programy notyfikowane:
1) Pomoc nr SA.39562 (2014/N) – Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowe dofinansowanie od-
szkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reaseku-
racja).

II. Programy zatwierdzone w Komisji Europejskiej na podstawie rozporządzenia 
Komisji (UE) NR 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre ka-
tegorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 1.07.2014, L 193):
1) Pomoc SA.40223 (2014/XA) – Ulga inwestycyjna w podatku rolnym;
2) Pomoc SA.40663 (2014/XA) – Pomoc w zakresie zbioru, transportu i uniesz-

kodliwiania padłych zwierząt gospodarskich;
3) Pomoc SA.40666 (2015/XA) – Młodzi rolnicy – częściowa spłata kapitału 

kredytu;
4) Pomoc SA.40668 (2015/XA) – Dopłaty do oprocentowania kredytów inwesty-

cyjnych;
5) Pomoc SA.40669 (2015/XA) – Udzielanie gwarancji i poręczeń spłaty kredytów.

III. Programy zatwierdzone w Komisji Europejskiej na podstawie rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre ro-
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dzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE z dnia 26.06.2014, L 187):
1) Pomoc SA. 39937 (2014/X) – Zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględ-
nieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE.

Powyższe programy krajowe umożliwiają producentom rolnym uzyskanie pomocy 
w ramach:

1. Pomoc nr SA.39562 (2014/N) – Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowe dofinansowanie odszkodowań wypłaca-
nych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja) udzielana będzie do końca 
2020 roku i stanowi kontynuację pomocy SA. 19461 (N260/2005) udzielanej produ-
centom rolnym na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.).

Z dopłat do składek ubezpieczenia od szkód spowodowanych w uprawach rolnych 
(zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew 
i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych i roślin strącz-
kowych) przez:

– huragan,
– powódź,
– deszcz nawalny,
– grad,
– uderzenie pioruna,
– obsunięcie się ziemi,
– lawiny,
– susze,
– ujemne skutki przezimowania,
– przymrozki wiosenne
i szkód zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, świń i drobiu) od skutków 

z tytułu wystąpienia:
– huraganu,
– powodzi,
– deszczu nawalnego,
– gradu,
– uderzenia pioruna,
– obsunięcia się ziemi,
– lawiny
mogą korzystać producenci rolni, jeżeli dokonają zakupu polis ubezpieczenia. 

Notyfikacja obejmuje również projektowane zmiany ww. ustawy, przyjęte przez Radę 
Ministrów w dniu 9 września 2014 r. Po wejściu w życie zmian w ustawie o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłat do ubezpieczenia upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich będą mogły korzystać również:

1) duże przedsiębiorstwa rolne, po przedstawieniu tzw. scenariusza alternatywnego,
2) producenci owoców i warzyw, ubezpieczających uprawy drzew i krzewów owo-

cowych oraz warzyw gruntowych przy stawkach taryfowych przekraczających 
6% sumy ubezpieczenia.

2. Pomoc SA.40223 (2014/XA) – Ulga inwestycyjna w podatku rolnym.
Ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, ho-

dowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochro-
nie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł ener-

gii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem 
środków publicznych jest udzielana przez wójta lub burmistrza albo prezyden-
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ta miasta podatnikom podatku rolnego na podstawie art. 13 i art. 13d ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, 
z późn. zm.). Ulga inwestycyjna polega na odliczeniu od podatku rolnego 25% 
udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga może być 
stosowana maksymalnie przez okres 15 lat. Z ulgi inwestycyjnej mogą korzy-
stać małe i średnie przedsiębiorstwa rolne niekorzystające z innej pomocy pu-
blicznej na finansowanie w całości lub części zrealizowanej inwestycji.

3. Pomoc SA.40663 (2014/XA) – Pomoc w zakresie zbioru, transportu i unieszkod- 
liwiania padłych zwierząt gospodarskich.

Na podstawie §10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy mogą korzystać z pomocy na finanso-
wanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych 
zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie. Wypłata po-
mocy jest realizowana na warunkach określonych w umowie zawartej przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z podmiotami utylizacyjnymi. Pomoc jest 
wypłacana do wysokości:

– 100% kosztów zbioru i transportu każdej sztuki padłego zwierzęcia z gatunku 
bydło, owce, kozy, świnie lub konie,

– 100% kosztów unieszkodliwiania każdej sztuki padłego zwierzęcia z gatunku 
bydło, owce lub kozy, podlegającej badaniu w kierunku zakaźnych encefalopatii 
zwierząt (TSE),

– 75% kosztów unieszkodliwiania każdej sztuki padłego zwierzęcia z gatunku by-
dło, owce lub kozy, niepodlegającej badaniu w kierunku zakaźnych encefalopa-
tii zwierząt (TSE) lub z gatunku świnie lub konie.

Kosztem jest opłata za usługi świadczone przez podmioty utylizacyjne, z tym że dla 
producentów rolnych będących rolnikami ryczałtowymi – według ceny brutto, a dla 
pozostałych producentów rolnych – według cen netto.

4. Pomoc SA.40666 (2015/XA) – Młodzi rolnicy – częściowa spłata kapitału kredytu.
Na podstawie §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w spra-

wie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa młodzi rolnicy mogą korzystać z pomocy w formie czę-
ściowej spłaty kapitału kredytu zaciągniętego na tworzenie lub powiększenie gospo-
darstw rolnych. Młody rolnik oznacza osobę, która w dniu złożenia wniosku o kredyt 
na tworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego ma nie więcej niż 40 lat i posia-
da kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadec-
twem lub dyplomem lub zobowiąże się do uzyskania, w okresie 3 lat od dnia zawarcia 
umowy kredytu bankowego, kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania pomocy w spłacie kredytu jest przedsta-
wienie do wniosku o kredyt bankowy planu inwestycji, którego realizacja powinna 
rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu bankowego. 
Młody rolnik może otrzymać pomoc w spłacie kredytu na tworzenie lub powiększenie 
gospodarstwa rolnego w wysokości 60% kwoty udzielonego kredytu, ale nie więcej niż 
równowartość 70 tys. euro. Kwota kredytu bankowego z częściową spłatą kapitału 
kredytu przeznaczona na sfinansowanie części kosztów zakupu użytków rolnych nie 
może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i nie 
może wynosić więcej niż 5 mln zł.

Pierwsza rata pomocy w wysokości 80% tej pomocy jest wypłacana po przedstawie-
niu dowodów wpłat za zakupione użytki rolne wraz z aktem notarialnym lub prawo-
mocnym postanowieniem sądu o przysądzeniu własności albo wraz z prawomocnym 
postanowieniem organu egzekucyjnego o przyznaniu własności, potwierdzającym na-
bycie tych użytków rolnych. Druga rata pomocy jest wypłacana po 5 latach od dnia 
zawarcia umowy kredytu bankowego, chyba że kredyt został wcześniej spłacony.

5. Pomoc SA.40668 (2015/XA) – Dopłaty do oprocentowania kredytów inwesty-
cyjnych.

Na podstawie §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restruktu-
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ryzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc na reali-
zację inwestycji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Kwota kredytu, z zastrzeżeniem nie może przekroczyć:
1) w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym – 80% wartości 

nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł,
2) w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej – 

70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referen-

cyjna WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego. Oprocento-
wanie należne bankowi jest płacone przez:

1) kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania płaconego bankowi, jednak 
nie mniej niż 3%, a gdy oprocentowanie dla banku wynosi poniżej 3% kredyto-
biorca płaci odsetki w całości,

2) Agencję – w pozostałej części.
Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat, z okresem karencji w spła-

cie kredytu, liczonym od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty 
kapitału określonej w umowie kredytu, który nie będzie mógł przekroczyć 2 lat.

6. Pomoc SA.40669 (2015/XA) – Udzielanie gwarancji i poręczeń spłaty kredytów.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie §3 ust. 1 pkt 2 

oraz §5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomocy w formie gwarancji i porę-
czeń spłaty kredytów na realizację inwestycji oraz kredytów na sfinansowanie kosztów 
wznowienia produkcji lub odtworzenia środków trwałych.

Gwarancje lub poręczenia są terminowe i udzielane do wysokości:
1) w przypadku kredytów inwestycyjnych:

a) 80% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego, nie więcej niż 
2 mln zł – w przypadku gwarancji,

b) 60% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego, nie więcej niż 
1,5 mln zł – w przypadku poręczenia;

2) w przypadku kredytów na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji od-
tworzenia środków trwałych 80% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu 
bankowego, nie więcej niż 300 tys. zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie pobierała jednorazowo 
prowizję z tytułu:

1) udzielonej gwarancji – w wysokości do 2% gwarantowanej kwoty kredytu ban-
kowego;

2) udzielonego poręczenia – w wysokości do 1% poręczonej kwoty kredytu ban-
kowego.

7. Pomoc SA. 39937 (2014/X) – Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki 
minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE.

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.) producenci rolni mogą składać do wójta, 
burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów 
będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy) 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni składają w dwóch termi-
nach, tj.:

– od 1 do 28 lutego danego roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) doku-
mentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierp-
nia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku,

– od 1 sierpnia do 1 września danego roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopia-
mi) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 
1 lutego do 31 lipca danego roku.
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Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędo-
wego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu 
do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok, z tym że kwota 
zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 
1 litr oleju napędowego (w 2015 r. – 0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków 
rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wska-
zanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 
1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospo-
darstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym.

Ponadto prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wy-
konujących zadania na rzecz rolnictwa.

W 2015 r. kontynuowane będzie również udzielanie pomocy publicznej w formule 
de minimis w rolnictwie m.in. na podstawie:

1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektó-
rych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 243) – dopłaty do zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, 
z późn. zm.), ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nie-
ruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1142, z późn. 
zm.) – odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie w części lub w całości wraz 
odsetkami przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych należności Agencji;

3) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.) – umarzanie w całości lub w części, 
rozkładanie na raty lub odraczanie terminów spłat wierzytelności przypadają-
cych Agencji w związku z wykonywaniem zadań ze środków krajowych przez 
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w formie dopłat do oprocentowania kredytów na za-
kup użytków rolnych oraz na wznowienie produkcji rolnej gdy szkody powstałe 
w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowa-
nia, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się 
ziemi lub lawiny oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą 
poniżej 30% średniej rocznej produkcji;

5) ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1403) – udzielanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społecz-
ne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płat-
ności składek i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości 
lub w części bieżących składek;

6) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 749 z późn. zm.) – wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz urzędy skarbowe 
mogą w uzasadnionych przypadkach odroczyć termin płatności podatku lub 
rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaleg- 
łości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzyć w całości lub w części 
zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną;

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885, z późn. zm.) – dysponent części budżetowej, w tym Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych 
względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami 
płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa, w za-
kresie określonym w tej ustawie, może umorzyć część należności, odroczyć 
terminy spłaty całości lub części należności, rozłożyć na raty płatność całości 
lub części należności;
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8) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, 
z późn. zm.) – ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych 
na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego 
do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha.

Przedstawiając powyższe w załączeniu przesyłam zestawienie dotyczące wielkości 
pomocy udzielane w ramach ww. programów pomocy w ostatnich 10 latach.

z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Zdzisława Pupy 
oraz senator Janiny Sagatowskiej

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Z ogromnym zdumieniem przyjęliśmy informację, że Komisja Europejska 

zawarła z Rosją porozumienie w sprawie embarga na dostawy wieprzowi-
ny z UE do Rosji, przy czym istotą tego porozumienia jest zgoda Komisji na 
dwustronne negocjacje państw członkowskich z Rosją w sprawie zniesienia 
embarga.

Takie porozumienie uderzy szczególnie mocno w interesy gospodarcze 
państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, bo przewidywanym 
skutkiem porozumienia będzie wstrzymanie przywozu mięsa wieprzowego 
z tych państw do krajów starej Unii, prowadzących dwustronne negocjacje 
z Rosją.

Mamy następujące pytania. Czy w Unii Europejskiej istnieje jeszcze 
jednolity rynek i czy obowiązuje jeszcze zasada europejskiej solidarności? 
Czy każde państwo członkowskie ma odtąd samo kształtować swoje relacje 
handlowe z państwami trzecimi? Co rząd polski zrobił i co jeszcze zamierza 
zrobić, żeby nie dopuścić do łamania zasad unijnych i pozostawienia Polski 
samej z problemem rosyjskiego embarga na wieprzowinę?

Z poważaniem 
Zdzisław Pupa 
Janina Sagatowska

Odpowiedź 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 2.03.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wspólne oświadczenie złożone przez senatorów Zdzisława Pupę 

i Janinę Sagatowską podczas 69. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
21 stycznia 2015 r., przekazane przy piśmie z dnia 2 lutego 2015 r., znak BPS/043- 
-69-2960-MG/15, dot. informacji o porozumieniu między Komisją Europejską a Rosją 
w sprawie embarga na dostawy wieprzowiny z UE do Rosji, uprzejmie proszę o przyję-
cie wyjaśnień do zgłoszonych zapytań o treści:

„Czy w Unii Europejskiej istnieje jeszcze jednolity rynek i czy obowiązuje jeszcze 
zasada europejskiej solidarności? Czy każde państwo członkowskie ma odtąd samo 
kształtować swoje relacje handlowe z państwami trzecimi? Co rząd polski zrobił i co 
jeszcze zamierza zrobić, aby nie dopuścić do łamania zasad unijnych i pozostawienia 
Polski samej z problemem rosyjskiego embarga na wieprzowinę?”.

Minister Gospodarki współdziała z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach 
swoich kompetencji, na rzecz wspierania i ochrony interesów polskich producentów 
rolnych, zarówno w obszarze rozwiązań wewnątrzkrajowych, jak i w relacjach z zagra-
nicą, w tym w szczególności na forum Unii Europejskiej i jej właściwych organów.
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Pragnę podkreślić, że w ramach Unii Europejskiej oraz kontaktach z państwami 
członkowskimi UE Polska konsekwentnie prezentuje stanowisko odnośnie do potrzeby 
utrzymywania i wzmacniania unijnej solidarności w relacjach z Federacją Rosyjską, 
w szczególności w obliczu wprowadzonego przez ten kraj embarga na wwóz produktów 
rolnych, w tym mięsa wieprzowego.

W dniu 23 stycznia 2015 r. problematyka ewentualnych bilateralnych uzgodnień 
państw członkowskich Unii Europejskiej z Federacja Rosyjską podniesiona została 
przez Ministerstwo Gospodarki na forum Komitetu Polityki Handlowej (TPC). W szcze-
gólności odnotować należy inicjatywy i działania w przedmiotowej sprawie podejmo-
wane zgodnie z kompetencjami w ramach administracji rządowej przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, w tym podczas spotkania na szczeblu ministerialnym Rady UE 
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 26 stycznia 2015 roku, w przygotowaniu którego 
uczestniczyło również Ministerstwo Gospodarki.

Z informacji i oświadczeń Komisji Europejskiej wynika, że zgodnie z wyłączną 
kompetencją w zakresie polityki handlowej organ ten nie akceptował i nie akceptu-
je zawierania dwustronnych umów handlowych między poszczególnymi państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej a Federacją Rosyjską. Odpowiednio, Komisja Eu-
ropejska nie zawierała umów z Federacją Rosyjską na temat zniesienia rosyjskiego 
embarga na import unijnych towarów rolno-spożywczych, w tym wieprzowiny, ani 
nie upoważniała poszczególnych państw członkowskich UE do bilateralnych negocja-
cji w tym zakresie z Federacją Rosyjską. Stanowisko Komisji Europejskiej odnośnie 
do braku tolerancji dla zawierania umów dwustronnych zostało przekazane stronie 
rosyjskiej podczas rozmów w styczniu br. w ramach Międzynarodowych Targów Zie-
lony Tydzień w Berlinie. Należy przy tym zauważyć, że ewentualne zawarcie tego typu 
umowy bilateralnie przez państwo członkowskie Unii z krajem pozaunijnym stanowi-
łoby naruszenie prawa Unii Europejskiej i odpowiednio mogłoby zastać zaskarżone do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Pragnę jednocześnie poinformować, że mając na uwadze ograniczenia w dostę-
pie do rynku rosyjskiego oraz pogorszenie sytuacji gospodarczej Rosji, Ministerstwo 
Gospodarki wdrożyło rozwiązania ukierunkowane na rozszerzanie rynków zbytu pol-
skich produktów rolno-spożywczych.

W dniu 25 listopada 2014 r. Ministerstwo Gospodarki uruchomiło program pro-
mocji „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”, który będzie realizowany do 
25 maja 2015 roku. W ramach programu wspierana jest również branża polskich 
specjalności żywnościowych. Celem programu jest umożliwienie polskim przedsię-
biorcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi kontrahentami z wy-
branych krajów, istotnych z punktu widzenia możliwości rozwoju polskiego eksportu 
oraz znalezienia nowych rynków zbytu. Działaniami promocyjnymi objęto kraje azja-
tyckie – Azerbejdżan, Indie, Indonezję, Malezję, Mongolię, Turkmenistan, Wietnam 
oraz bałkańskie – Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Macedonię i Serbię.

W 2014 roku zintensyfikowano działania promocyjno-akwizycyjne na rynkach za-
granicznych, w tym krajów trzecich, ukierunkowane na wspieranie eksportu polskich 
produktów rolno-spożywczych objętych rosyjskim embargiem rolnym. Działania te 
zostały oparte na dodatkowym rozpoznaniu wybranych 28 rynków azjatyckich, bli-
skowschodnich, afrykańskich, amerykańskich i bałkańskich, które wykazało poten-
cjalne możliwości podjęcia lub zwiększenia eksportu polskich produktów rolno-spo-
żywczych, w tym jabłek, warzyw i owoców mrożonych, wyrobów mleczarskich oraz 
mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego.

Tematyka otwarcia rynków zbytu i zniesienia barier w dostępie do rynków krajów 
trzecich w 2014 r. była przedmiotem zainteresowania i działań podejmowanych na 
szczeblu kierownictwa Ministerstwa Gospodarki, w tym w ramach 24 spotkań bilate-
ralnych oraz 13 posiedzeń komisji międzyrządowych, jak również rozmów z korpusem 
dyplomatycznym. Nadzorowane przez Ministra Gospodarki Wydziały Promocji Handlu 
i Inwestycji dodatkowo zintensyfikowały promocję polskiej oferty rolno-spożywczej, 
realizując w 2014 r. ponad 170 przedsięwzięć promocyjnych ze szczególnym uwzględ-
nieniem produktów dotkniętych rosyjskim embargiem rolnym (stoiska informacyjne 
na międzynarodowych targach, misje gospodarcze, seminaria, spotkania B2B, dys-
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trybucja ofert wśród zagranicznych kół gospodarczych) oraz zwiększając udział tego 
rodzaju przedsięwzięć w działaniach promocyjnych w 2015 roku. Ponadto, placówki 
WPHI działały na rzecz rozpoznawania warunków oraz uzyskania dostępu dla pol-
skich produktów rolnych do wybranych rynków zagranicznych, współpracując w tym 
względzie z MRiRW, GIW i PIORIN, zarówno poprzez współdziałanie w kontaktach 
z zagranicznymi służbami fitosanitarnymi i weterynaryjnymi, jak i poprzez zasilanie 
polskich instytucji, organizacji biznesowych i przedsiębiorców niezbędnymi informa-
cjami, ocenami i rekomendacjami.

Czynnikiem sprzyjającym rozszerzaniu geografii zbytu polskich produktów rol-
no-spożywczych, a tym samym służącym wsparciu polskich firm odnotowujących 
negatywne skutki ograniczeń w eksporcie do Rosji, jest również uchwała Komite-
tu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, podjęta w dniu 26 sierpnia 2014 r. m.in. 
z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, wprowadzająca preferencyjne zasady ubez-
pieczeń transakcji eksportowych na rynki krajów trzecich dla podmiotów dotknię-
tych skutkami rosyjskiego embarga. Zgodnie z tą uchwałą, Korporacja Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych SA upoważniona została do stosowania preferencyjnej 
– obniżonej o 20% – stawki ubezpieczeniowej dla wymienionej grupy podmiotów 
gospodarczych, zainteresowanych ubezpieczeniem transakcji eksportowych do na-
stępujących krajów:

∙ Algieria, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Ka-
zachstan, Macedonia, Mongolia, Serbia, Wietnam, Turkmenistan – w zakresie 
ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa dla kontrak-
tów zawartych na okres kredytu poniżej dwóch lat;

∙ Algieria, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Bahrajn, Białoruś, Bośnia i Hercego-
wina, Chiny, Czarnogóra, Egipt, Indie, Indonezja, Iran, Katar, Kazachstan, Ku-
wejt, Macedonia, Malezja, Maroko, Mongolia, Oman, Serbia, Wietnam, Tunezja, 
Turcja, Turkmenistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie – w zakresie gwaranto-
wanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności 
związanych z akredytywami.

Niezależnie od działań bezpośrednio ukierunkowanych na wspieranie ekspor-
tu produktów rolno-spożywczych, Ministerstwo Gospodarki przygotowało i wdroży-
ło rozporządzenia regulujące kwestię przyznawania pomocy publicznej na realizację 
przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu w formule pomocy de mini-
mis. W ramach tego mechanizmu, uregulowanego rozporządzeniami Rady Ministrów 
z dnia 4 listopada 2014 r., zainteresowani przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinanso-
wanie kosztów organizacji niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji (konferen-
cji, seminariów, prezentacji, pokazów i innych imprez promocyjnych), branżowych 
projektów promocyjnych, publikacji promujących eksport oraz uzyskania certyfikatu 
wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych.

Oceniam, że wymienione działania stworzyły przesłanki dla dywersyfikacji ak-
tywności eksportowej w 2014 r. oraz ułatwią przedsiębiorcom podejmowanie dal-
szych działań eksportowych na rynkach zagranicznych w sytuacji dekoniunktury 
na rynku rosyjskim. W tym kontekście chciałbym odnotować, że zgodnie z dany-
mi wstępnymi GUS w 2014 r. polski eksport produktów objętych rosyjskim em-
bargiem rolnym generalnie charakteryzowała dodatnia dynamika – dostawy danej 
grupy towarów do krajów Unii Europejskiej wzrosły o 7% osiągając 9,3 mld USD, 
zaś do krajów pozaeuropejskich i bałkańskich pozaunijnych o 30,7% osiągając 
1,49 mld USD. Oceniam, że znaczącym potencjałem wzrostu eksportu dysponu-
je również mięso wieprzowe, w tym na rynki odległe geograficznie, czego dowodzi 
m.in. znaczący wartościowo i dynamiczny wzrost dostaw tego produktu w ub. roku 
do USA i Hongkongu/Chiny. W tym kontekście z satysfakcją odnotowuję działa-
nia Głównego Inspektoratu Weterynarii w relacjach ze służbami weterynaryjnymi 
krajów trzecich skutkujące możliwościami podejmowania eksportu wieprzowiny 
i wyrobów wieprzowych na rynek północno-amerykański, a także wybrane rynki 
azjatyckie i bałkańskie. Zakładam, że aktywność eksportowa w tym zakresie będzie 
mogła być rozszerzana stosownie do dalszych postępów w działaniach GIW na rzecz 
otwarcia nowych rynków zbytu.
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Pragnę zapewnić, że Minister Gospodarki wraz z nadzorowanymi służbami han-
dlowymi kontynuować będzie swoje aktywne zaangażowanie w pomoc i wspieranie 
eksporterów polskich zainteresowanych poszerzaniem ekspansji na rynkach zagra-
nicznych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów rolno-spożywczych, jako trady-
cyjnej polskiej specjalności eksportowej.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Ilona Antoniszyn-Klik 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 26 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego 2015 r., znak BPS/043-69-2960-MRRW/15, 

przy którym przesłano wspólne oświadczenie Pana Senatora Zdzisława Pupy i Pani Se-
nator Janiny Sagatowskiej złożone podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 stycz-
nia 2015 r. w sprawie embarga na dostawy wieprzowiny z UE do Rosji, uprzejmie infor-
muję, co następuje, w zakresie kompetencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W połowie stycznia 2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymało infor-
macje nt. przeprowadzonych w Berlinie podczas Targów Grüne Woche rozmów między 
Komisją Europejską a Federacją Rosyjską o perspektywach wznowienia unijnego eks-
portu do Rosji niektórych towarów rolno-spożywczych, a także nt. podpisania przez 
Federację Rosyjską i Francję wstępnej umowy w sprawie wznowienia francuskiego 
eksportu żywych świń, podrobów i tłuszczów wieprzowych do Rosji.

W związku z tym, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na spotkaniu 
Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 26 stycznia 2015 r. odbyła się dyskusja 
na temat zasad zniesienia rosyjskiego embarga na produkty rolno-spożywcze, który 
zdecydowanie zaprotestował przeciwko bilateralnym negocjacjom z Federacją Rosyj-
ską ws. zniesienia rosyjskiego embarga na produkty rolno-spożywcze. W odpowiedzi 
na to wystąpienie i przedstawicieli innych państw członkowskich. Komisarz ds. zdro-
wia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis zapewnił, iż polityka handlowa 
jest wyłączną kompetencją UE, stąd Komisja Europejska nie promuje i nie wspiera 
umów dwustronnych. Komisarz wyjaśnił, iż rozmowy, które miały miejsce w Ber-
linie dotyczyły kwestii technicznych i nic nie zostało uzgodnione w odniesieniu do 
konkretnych państw członkowskich. Wykluczono jednocześnie możliwość zawierania 
umów dwustronnych. Komisarz V. Andriukaitis zapewnił, iż Komisja Europejska za 
każdym razem nalega na utrzymanie solidarności i jednolite traktowanie wszystkich 
państw członkowskich.

Z kolei Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Phil Hogan zapowiedział podczas 
dwustronnej rozmowy, że Komisja Europejska będzie kontynuowała dotychczasową 
jednolitą politykę wobec Rosji.
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W dniu 4 lutego 2014 r. oświadczenie na temat rozmów z przedstawicielami Fede-
racji Rosyjskiej w Berlinie wydał p.o. Dyrektora Generalnego Dyrekcji Zdrowia i Bez-
pieczeństwa Żywności, Pan Ladislav Miko. Stwierdził on m.in., iż strona rosyjska 
została poinformowana o braku tolerancji KE dla zawierania umów dwustronnych 
między państwami członkowskimi UE a Rosją. Jednocześnie poinformował, iż uzgad-
nianie przez państwa członkowskie UE kwestii technicznych, które były tematem roz-
mów w Berlinie, nie godzi w dotychczasową linię postępowania Komisji Europejskiej 
w kontaktach z Rosją.

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kwestia ewentualnego częściowe-
go zniesienia rosyjskiego embarga na import wybranych towarów rolno-spożywczych 
z niektórych państw UE została podniesiona przez Ministra Spraw Zagranicznych 
w dniu 29 stycznia 2015 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady UE ds. Zagra-
nicznych w Brukseli.

Ponadto, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył w dniu 30 stycznia 
2015 r. w V Polsko-Francuskich Konsultacjach Międzyrządowych w Paryżu, w ra-
mach których rozmawiał o powyższej kwestii z Ministrem Rolnictwa, Przemysłu Rol-
no-Spożywczego i Leśnictwa Republiki Francuskiej, Panem Stephanem Le Follem. 
W nawiązaniu do tego spotkania, przekazano na piśmie francuskiemu Ministrowi 
uwagi Polski dotyczące mechanizmów wsparcia wprowadzonych dotychczas przez 
Komisję Europejską oraz propozycje dalszych działań do podjęcia, m.in. na rynku 
wieprzowiny.

Jednocześnie, zapewniam, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a tak-
że Główny Inspektorat Weterynarii (GIW), podejmują intensywne działania, celem 
znalezienia alternatywnych rynków zbytu dla produktów rolno-spożywczych i złago-
dzenia skutków rosyjskich ograniczeń. W proces ten zaangażowane zostały też inne 
resorty oraz placówki dyplomatyczne RP. Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi powołany został Międzyresortowy Zespół w sprawie działań stabilizujących na 
rynkach owoców i warzyw objętych embargiem Federacji Rosyjskiej, przekształcony 
następnie (po rozszerzeniu przez Federację Rosyjską listy produktów objętych zaka-
zem) w Międzyresortowy Zespół do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach 
produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez 
Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów 
na rynek rosyjski.

Ponadto, Agencja Rynku Rolnego uruchomiła instrument „formularz eksportera” 
ułatwiający przepływ informacji między potencjalnymi eksporterami i importerami 
oraz opracowała zbiorczy wykaz firm i ich ofert, które zostały przekazane polskim pla-
cówkom do rozpowszechnienia wśród przedsiębiorców.

Uprzejmie informuję, że kontynuowana jest również ofensywa dyplomatycz-
na Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mająca na celu zwiększenie możliwo-
ści eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do krajów trzecich. W ramach 
tych działań odbyły się spotkania Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi m.in. z ambasadorami lub przedstawicielami ambasad Białorusi, Kazachsta-
nu, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), Wietnamu, Japonii i Iranu 
w Polsce oraz spotkania z ambasadorami RP, jak również z członkami kierownictwa 
zagranicznych resortów rolnictwa, handlu i spraw zagranicznych. Należy też zwrócić 
uwagę na liczne kontakty i spotkania polskich i zagranicznych służb weterynaryj-
nych oraz podmiotów związanych z importem żywności: Białorusi, Ukrainy, Azer-
bejdżanu, Kazachstanu, Mauretanii, Kenii, Indii, Iranu, Chin, Armenii, Czarnogóry, 
Senegalu, Japonii, Macedonii, Tanzanii i ZEA. Przy okazji udziału Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w międzynarodowych targach branżowych, zostały zorganizo-
wane również misje gospodarcze polskich przedstawicieli sektora rolno-spożywcze-
go: Białoruś (misje oraz targi PRODEXPO), Kazachstan (misja oraz targi World Food 
Kazakhstan), Azerbejdżan (misja), Zjednoczone Emiraty Arabskie (Targi SIAL Middle 
East, Targi Gulf Food) oraz Algieria (misja) i Indie (Targi Annapoorna). Prowadzone 
były działania informacyjno-promocyjne podczas zagranicznych imprez wystawien-
niczo-targowych (Hongkong, Mumbaj, Paryż, Kijów, Szanghaj) oraz w Polsce (np. Po-
lagra Food w Poznaniu).
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Należy też podkreślić, że 26 sierpnia 2014 r. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eks-
portowych podjął uchwałę o obniżeniu o 20% stawki z tytułu gwarantowanych przez 
Skarb Państwa ubezpieczeń i gwarancji eksportowych dla wybranych krajów w odnie-
sieniu do eksportu towarów objętych rosyjskim embargiem.

Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzone zostało np. stano-
wisko radcy rolnego w Pekinie; Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło też zgodę 
na zgłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi postulat przeniesienia etatu 
radcy rolnego z Ambasady RP w Paryżu do placówki dyplomatycznej w Algierze.

Za ważny krok należy uznać też powołanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w dniu 11 lutego 2015 r. siedmiu zespołów eksperckich, w tym: a) ds. Bioasekuracji 
i Łowiectwa, b) ds. Nacisków na instytucje unijne w sprawie polityki wsparcia polskich 
rolników wobec sytuacji kryzysowej na rynku wieprzowiny i mleka, c) ds. Opłacalno-
ści Produkcji Rolniczej, Grup Producenckich, Dumpingu i Współpracy z Sieciami, 
d) ds. Dialogu Społecznego, e) ds. Rynku Trzody Chlewnej, f) ds. Rynku Mleka.

Ponadto, Główny Inspektorat Weterynarii prowadzi działania informacyjne oraz 
negocjacje ze służbami weterynaryjnymi krajów trzecich. W ich wyniku eksport mię-
sa wieprzowego i produktów wieprzowych spoza strefy objętej restrykcjami w związ-
ku z ASF możliwy aktualnie jest do Hongkongu, Wietnamu, USA, Kanady, Mołdawii, 
Serbii, Azerbejdżanu, Aruby, Kosowa, Gruzji, Bośni i Hercegowiny, Mongolii, a także 
Albanii i Ukrainy (poza woj. podlaskim), natomiast tylko produktów wieprzowych do 
RPA, Australii i Macedonii.

Należy zauważyć, że poza ww. działaniami prowadzone były również rozmowy 
z Komisją Europejską. Od początku 2014 r. Polska wielokrotnie wnioskowała o uru-
chomienie instrumentów wsparcia rynku (zwłaszcza dopłat do prywatnego przecho-
wywania) dla producentów poza strefami objętymi ograniczeniami weterynaryjny-
mi, wprowadzonymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), 
tj. tych, których nie dotyczyły rekompensaty uruchomione przez Komisję Europejską 
rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. 
przyjmującym nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwracało uwagę na problemy z eksportem nie tylko 
do Federacji Rosyjskiej, ale także do innych krajów trzecich, będących podstawowymi 
partnerami w handlu wieprzowiną, takich jak Chiny czy Japonia. Wnioski te nie spo-
tkały się jednak z szerokim poparciem państw członkowskich, a Komisja Europejska 
nie wprowadziła wsparcia tego rynku w UE. Wsparcie dotyczyło tylko Polski i Litwy 
w związku z wprowadzonymi ograniczeniami weterynaryjnymi (nadzwyczajne środki 
wspierania rynku na podstawie art. 220 rozporządzenia 1308/2013).

W kontaktach z Komisją Europejską Polska podkreśla, że utrzymujący się zakaz 
importu do Federacji Rosyjskiej wieprzowiny z Unii Europejskiej, powodując spadek 
cen, pogarsza sytuację producentów w naszym kraju. Polska była wśród sygnatariu-
szy wniosku dziewięciu państw członkowskich ws. omówienia na posiedzeniu Rady 
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 15–16 grudnia 2014 r. trudnej sytuacji na 
rynku wieprzowiny oraz uruchomienia dopłat do prywatnego przechowywania tego 
gatunku mięsa. W przedłożonym dokumencie wnioskowano do Komisji Europejskiej 
o prowadzenie ścisłego monitoringu rynku wieprzowiny i uruchomienie dopłat do pry-
watnego przechowywania. Powyższe wskazuje, że spadek cen trzody chlewnej wystę-
puje nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach UE. Na ww. posiedzeniu poinfor-
mowano o sytuacji na polskim rynku wieprzowiny i wskazano, że embargo rosyjskie 
jest jednym z elementów negatywnie wpływających na ten rynek, który dodatkowo 
zmaga się z konsekwencjami ASF. Polska poparła wprowadzenie działań stabilizują-
cych ww. rynek, w tym dopłat do prywatnego przechowywania tego gatunku mięsa. 
Wskazała również na celowość podejmowania działań skierowanych na znoszenie ba-
rier weterynaryjnych oraz poszukiwanie i zdobywanie nowych rynków zbytu. W tym 
celu nie należy również wykluczać uruchomienia refundacji wywozowych.

Na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 26 stycznia 2015 r., 
ponownie zostały przedstawione polskie postulaty dotyczące uruchomienia wspar-
cia rynku wieprzowiny. KE podtrzymała jednak stanowisko, że nie ma uzasadnie-
nia dla uruchomienia instrumentów zarządzania kryzysowego. Należy wskazać, że 
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o ile o uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wnioskuje kilka krajów 
członkowskich, to postulaty w zakresie uruchomienia dopłat do eksportu nie znaj-
dują poparcia.

W dniu 5 lutego 2015 roku w rozmowach z Przewodniczącym Związku Rolników 
Niemieckich, Panem Joachimem Rukwiedem, poruszono temat trudnej sytuacji na 
rynku wieprzowiny, przekonując stronę niemiecką o potrzebie interwencji na rynku 
wieprzowiny, jak również o konieczności pogłębienia współpracy celem skuteczniej-
szego wpływania na decyzje podejmowane w ramach Unii Europejskiej.

Ponadto, uprzejmie informuję, że pismem z dnia 20 lutego 2015 r. Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pisemnym 
wnioskiem o uruchomienie mechanizmów zarządzania kryzysowego na rynku wie-
przowiny w formie dopłat do prywatnego przechowywania, refundacji wywozowych 
oraz rekompensat dla producentów świń.

W wyniku wielokrotnych moich wniosków, w dniu 23 lutego 2015 r. Komisja 
Europejska przekazała państwom członkowskim projekt rozporządzenia w sprawie 
uruchomienia dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. W dniu 24 lutego 
2015 r. został on przyjęty, w drodze głosowania, a w dniu 6 marca 2015 r. planowana 
jest publikacja tego rozporządzenia. Mechanizm ten będzie realizowany przez Agencję 
Rynku Rolnego.

Przedstawiając powyższe, należy podkreślić, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi będzie kontynuowało starania, aby w trakcie dyskusji na forach UE wypra-
cować zbieżne stanowisko państw członkowskich i Komisji Europejskiej w sprawie 
uruchomienia wsparcia rynku wieprzowiny, celem łagodzenia skutków zaistniałej 
sytuacji rynkowej.

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



69. posiedzenie Senatu w dniu 21 stycznia 2015 r.90

Oświadczenie senatora Zdzisława Pupy 
oraz senator Janiny Sagatowskiej

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W przyjętym przez rząd projekcie ustawy o dopłatach bezpośrednich 

zmieniły się – w porównaniu do podawanych wcześniej – kwoty przezna-
czone na dopłaty. W projekcie ustawy podano, że skutki planowanych 
dopłat obliczonych dla gospodarstw rolnych – poczynając od 2015 r., 
a kończąc na 2021 r. – to odpowiednio: 5 202,42; 13 615,87; 11 442,85; 
11 147,63; 10 877,03; 10 079,44; 4 644,38 miliona zł. Łącznie daje to 
w latach 2015–2021 kwotę 67 009,62 miliona zł.

Z projektu wynika zatem, że z każdym rokiem płatności będą mniejsze 
– od ponad 13 do ponad 10 milionów zł rocznie. W projekcie istnieje roz-
bieżność pomiędzy kwotą stanowiącą dochód budżetu środków europejskich 
(64 991,27 mln zł), a kwotą wydatków na prefinansowanie płatności unij-
nych (66 394,18 mln zł). Dodatkowo ARiMR oszacowała ogólne koszty imple-
mentacji na poziomie około 45,37 mln zł brutto (ceny bieżące), podczas gdy 
wcześniej podawano kwotę 65 milionów.

W projekcie jest też podany inny niż zapowiadany rozkład wydatków na 
płatności krajowe. W kolejnych latach, licząc od 2015 r., ma to być odpowied-
nio: 70,98; 130,56; 112,60; 98,57; 88,06; 78,28; 36,40 (łącznie 615,44 mln zł). 
Uwagę zwraca jeszcze jedna rozbieżność: otóż zapowiadano, że na I filar 
WPR przeznaczone będzie 23,5 miliarda euro (ponad 94 mld zł), a teraz po-
daje się, że do gospodarstw wpłynie jednak niewiele ponad 67 mld zł.

Panie Ministrze, skąd te różnice? Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego tak 
bardzo maleją kwoty wypłat dopłat planowanych na kolejne lata?

Prosimy także o szczegółowe wyliczenia dotyczące kwot przeznaczanych 
na dopłaty bezpośrednie w latach 2015–2020 – zarówno z budżetu krajowe-
go, jak i z budżetu unijnego – wraz z podziałem na poszczególne działania 
oraz podanie wyliczeń na hektar UR. 

Ponadto prosimy o informację, po jakim kursie zostały przeliczone te 
kwoty, co dokładnie składa się na stawkę płatności, a także na jaki obszar 
przewiduje się przyznanie dopłat bezpośrednich.

W związku z przyjęciem nowego PROW na lata 2014–2020 prosimy 
o szczegółowe informacje na temat planowanych działań, wymogów co do 
inwestycji i beneficjentów wraz z przeznaczonymi na finansowanie poszcze-
gólnych działań kwotami w planowanym budżecie.

Z poważaniem 
Zdzisław Pupa 
Janina Sagatowska

Odpowiedź

Warszawa, 2 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 2 lutego 2015 r., znak: BPS/043- 

-69-2961/15, oświadczenie złożone przez senatorów Zdzisława Pupę i Janinę Saga-
towską podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 stycznia 2015 r., uprzejmie 
wyjaśniam, co następuje.
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W kwestii kwot przeznaczonych na płatności bezpośrednie, pragnę wyjaśnić, że 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informował, iż w nowej perspektywie finansowej na 
ten cel zostanie przeznaczona kwota 23,5 mld EUR. Jest to suma środków unijnych 
przeznaczonych na realizację płatności bezpośrednich w Polsce za lata 2014–2020 
(wyrażona w cenach bieżących). Kwota ta uwzględnia realokację międzyfilarową, nie 
uwzględnia natomiast przesunięcia do II filaru WPR środków uzyskanych w związku 
z redukcją jednolitej płatności obszarowej stanowiącej nadwyżkę ponad 150 tys. EUR 
(tzw. degresywność).

Kwota wskazana w punkcie 6 Oceny Skutków Regulacji (OSR) opracowanej do 
projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego odbiega 
od tej kwoty, ponieważ:

1) skutki finansowe ustawy obejmują okres 2015–2020 (nie obejmują zatem 
roku 2014),

2) kwoty wskazane w OSR uwzględniają degresywność,
3) kwoty płatności przeznaczone na poszczególne kampanie zostały rozdzielone na 

lata kalendarzowe zgodnie z założonym tempem realizacji płatności: w grudniu 
2015 r. ma zostać wypłacone 39,07% kwoty płatności unijnych i 50% kwoty 
płatności krajowych za 2015 r., pozostała część płatności unijnych i krajowych 
za 2015 r. ma zostać wypłacona w 2016 r.; w kolejnych latach połowa płatności 
za dany rok ma być zrealizowana w grudniu, druga połowa – w kolejnym roku,

4) następnie kwoty te zostały przeliczone na walutę krajową oraz
5) skorygowane o wpływ prognozowanego wzrostu poziomu cen, tj. przeliczone na 

ceny stałe z 2014 r.
Operacje te należało przeprowadzić zgodnie z metodyką opracowywania OSR.
Należy również podkreślić, że – ze względu na to, że zwrot środków z budżetu unij-

nego następuje zasadniczo po 2 miesiącach od wypłaty – płatności unijne za dany rok 
są wykazywane jako wydatki budżetu państwa w danym roku, natomiast jako docho-
dy budżetu państwa w kolejnym roku, w odniesieniu do którego stosuje się już inny 
kurs złotego i wskaźnik CPI. Stąd wynika rozbieżność między kwotami wskazanymi po 
stronie wydatkowej a kwotami wskazanymi po stronie dochodowej budżetu państwa 
w punkcie 6 OSR.

Do przeliczania na walutę krajową wykorzystano prognozę kursu PLN/EUR, nato-
miast do przeliczania na ceny stałe wykorzystano prognozę kształtowania się wskaź-
nika cen konsumpcyjnych CPI. Prognozowany kurs i prognozowany wskaźnik CPI 
zostały określone w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników ma-
kroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projekto-
wanych ustaw z 2 października 2014 r. (tabela 1).

Tabela I. CP1 i kurs złotego wykorzystane do obliczeń przy opracowywaniu OSR*

ROK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CPI % 101,2 102,3 102,1 102,5 102,4 102,4 102,4

kurs walutowy PLN/EUR 3,98 3,76 3,56 3,54 3,52 3,52 3,52

* Z Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będą-
cych podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Ministra Finansów 
z 2 października 2014 r.

Należy podkreślić, że Wytyczne zakładają umacnianie się złotego i wzrost ogólnego 
poziomu cen. Operacje przeliczania na walutę krajową i korygowania o wskaźnik in-
flacji dały zatem w rezultacie niższe kwoty (w cenach stałych), które zostały wskazane 
w OSR.

Wyjściowe kwoty służące do opracowania OSR zestawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Kwoty przeznaczone na płatności bezpośrednie w latach 2015–2020 
w podziale na środki unijne i krajowe oraz średni poziom wsparcia 

na 1 ha użytków rolnych

KAMPANIA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Płatności unijne* 

[mln EUR]
3 378,60 3 395,30 3 411,85 3 431,24 3 450,51 3 061,52 20 129,02

Płatności krajowe 
(mln EUR]

36,09 33,69 31,28 28,88 26,47 24,06 180,47

RAZEM [mln EUR] 3 414,70 3 428,99 3 443,14 3 460,11 3 476,98 3 085,58 20 309,50
Średni poziom 

wsparcia na l ha** 
[EUR/ha]

243,91 244,93 245,94 247,15 248,36 220,40 241,78

* Bez uwzględnienia przeniesienia do II filaru kwoty uzyskanej w wyniku redukcji jednolitej płat-
ności obszarowej o 100% nadwyżki ponad 150 tys. EUR.
** Przy założeniu, że płatnościami będzie objęte 14 mln ha gruntów rolnych.

Z powyższych danych wynika, że kwota płatności unijnych rośnie, co jest efektem 
konwergencji zewnętrznej (stopniowego wyrównywania stawek płatności między pań-
stwami członkowskimi Unii Europejskiej). Spadek tej kwoty następuje jedynie w roku 
2020, w związku z tym, że realokacje międzyfilarowe dokonane są do 2019 r. Nato-
miast kwota płatności krajowych maleje, co jest skutkiem ustanowionego w przepi-
sach unijnych degresywnego charakteru płatności krajowych (coraz niższe maksy-
malne pułapy określone jako odsetek poziomu wsparcia za 2013 r.).

Zakładając, że płatnościami będzie objęte 14 mln ha użytków rolnych, średnio-
roczny poziom wsparcia na jednostkę powierzchni wyniesie prawie 242 EUR/ha.

Kwoty przeznaczone na poszczególne rodzaje płatności realizowane w ramach sys-
temów wsparcia bezpośredniego zestawiono w tabeli 3.

Z budżetu unijnego będą finansowane: jednolita płatność obszarowa, płatność za 
zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa i płatności związa-
ne z produkcją oraz – wypłacana alternatywnie danemu rolnikowi „w miejsce” innych 
rodzajów wsparcia – płatność dla małych gospodarstw.

Natomiast w ramach płatności krajowych realizowana będzie płatność niezwiąza-
na z produkcją w sektorze tytoniu. Sektor tytoniu był dotychczas wspierany krajowy-
mi płatnościami uzupełniającymi, a jednocześnie nie został uwzględniony w art. 52 
ust. 2 rozporządzenia nr 1307/2013 wśród sektorów, które mogą być wspierane płat-
nościami związanymi z produkcją (finansowanymi z budżetu unijnego).

Tabela 3. Kwoty przeznaczone na poszczególne płatności 
w latach 2015–2020 [mln EUR]

KAMPANIA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem
Jednolita płatność obszarowa 1 544,02 1 551,65 1 559,22 1 568,07 1 576,88 1 399.11 9 198,96

Płatność za zazielenienie 1 013,58 1 018.59 1 023.56 1 029,37 1 035,15 918.46 6 038,71
Płatność dla młodych rolników 33,79 33,95 34,12 34,31 34,51 30,62 201,29

Płatność dodatkowa 280,42 281,81 283,18 284,79 286,39 254,11 1 670,71
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płatność do roślin 
wysokobiałkowych

67,57 67,91 68,24 68,62 69,01 61,23 402,58

płatność do chmielu 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,76 4,99
płatność do ziemniaków 
skrobiowych

8,66 8,71 8,75 8,80 8,85 7,85 51,62

płatność do buraków cukrowych 81,20 81,60 82,00 82,46 82,93 73,58 483,77
płatność do pomidorów 4,21 4,23 4,25 4,28 4,30 3,82 25,09
płatność do owoców miękkich 15,00 15,07 15,15 15,23 15,32 13,59 89,37
płatność do lnu 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,52 3,40
płatność do konopi włóknistych 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,55

Płatność niezwiązana do tytoniu 36,09 33,69 31,28 28,88 26,47 24,06 180,47
RAZEM 3 414,70 3 428,99 3 443,14 3 460,11 3 476,98 3 085,58 20 309,50
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Płatność krajowa w sektorze tytoniu będzie realizowana na maksymalnym do-
puszczalnym przepisami unijnymi poziomie. Ma ona zapobiec nagłemu i znaczącemu 
zmniejszeniu poziomu pomocy w tym sektorze.

Odnosząc się natomiast do pytań dotyczących wsparcia w ramach II filaru Wspól-
nej Polityki Rolnej, uprzejmie informuję, że w dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Euro-
pejska decyzją wykonawczą numer 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 określa priorytety, zgod-
nie z którymi wydatkowane będą środki publiczne przeznaczone na rozwój obszarów 
wiejskich w perspektywie 2014–2020. Budżet przejętego Programu wynosi ponad 13,5 
mld euro (w tym środki UE 8,6 mld euro, krajowe środki publiczne 4,9 mld euro).

Przewiduje się, że dzięki wsparciu inwestycyjnemu z PROW 2014–2020 dofi-
nansowanych zostanie ok. 200 000 gospodarstw rolnych, utworzonych zostanie 
ok. 22 000 nowych miejsc pracy oraz powstanie blisko 2 tys. grup producentów. 
Istotnym elementem wsparcia są również działania na rzecz odtwarzania, ochrony 
i wzbogacania ekosystemów. Zakłada się, że wsparcie w ramach PROW 2014–2020 
zapewni realizację praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu na obszarze 19% 
użytków rolnych w Polsce.

PROW 2014–2020 realizowany będzie poprzez 15 działań, 35 poddziałań i 42 typy 
operacji, poprzez 6 priorytetów rozwoju obszarów wiejskich (w zał. tabela z podziałem 
budżetu):

Priorytet 1 Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz 
na obszarach wiejskich.

Priorytet 2 Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich 
rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych techno-
logii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

Priorytet 3 Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie.

Priorytet 4 Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rol-
nictwem i leśnictwem.

Priorytet 5 Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie prze-
chodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną 
i odporną na zmianę klimatu.

Priorytet 6 Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz roz-
woju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Głównym celem PROW 2014–2020 będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa 
z uwzględnieniem celów środowiskowych. Większość działań będzie kontynuowana 
w kształcie zbliżonym do PROW 2007–2013, jednak w PROW 2014–2020 pojawiają się 
nowe instrumenty wsparcia takie jak:

∙ Współpraca;
∙ Rolnictwo ekologiczne;
∙ Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000;
∙ Inwestycje w gospodarstwach na obszarach OSN;
∙ Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa;
∙ Restrukturyzacja małych gospodarstw;
∙ Rozwój usług rolniczych.

PROW 2014–2020 kontynuował będzie wsparcie na rzecz:

∙ Tworzenia grup i organizacji producentów;
∙ Modernizacji gospodarstw rolnych;
∙ Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych;
∙ Transferu wiedzy i innowacji;
∙ Doradztwa rolniczego;
∙ Systemów jakości;
∙ Scalania gruntów;
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∙ Podstawowych usług i odnowy miejscowości na obszarach wiejskich;
∙ Inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów;
∙ Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami;
∙ Działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych;
∙ Przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywioło-

wych i katastrof;
∙ Wsparcia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
∙ LEADER.
Szczegółowe informacje o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

zawarte są w załączonej broszurze informacyjnej.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatora Marka Rockiego

skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

W imieniu moich wyborców z Mokotowa i Ursynowa zwracam się z proś-
bą o zmiany w systemie pobierania opłat za przejazdy warszawskim me-
trem. Problem, o którym piszę poniżej, dotyczy wszystkich pasażerów metra 
korzystających z niego na dłuższych trasach.

Osoby niekorzystające z biletu miesięcznego na środki transportu pu-
blicznego w Warszawie, a podróżujące tramwajem, autobusem i metrem 
posługują się różnymi odmianami biletów czasowych, na przykład dwu-
dziestominutowymi czy siedemdziesięciopięciominutowymi, gdy planują 
dłuższą podróż, niekiedy z koniecznością zmiany środka transportu. Korzy-
stanie z takich biletów powoduje nierówność w traktowaniu z jednej stro-
ny pasażera metra, a z drugiej strony pasażera tramwaju i autobusu. Ta 
nierówność ma źródło w innym sposobie zawarcia umowy z ZTM (moment 
kasowania biletu) przez pasażerów metra, a innym przez pasażerów tram-
wajów i autobusów.

W tramwajach i autobusach bilet kasowany jest po wejściu do pojazdu, 
co najczęściej jest równoznaczne z początkiem jazdy. W metrze jest inaczej: 
pasażer zmuszony jest skasować bilet przed wejściem na peron, nie mając 
wcześniej żadnej informacji o faktycznym momencie rozpoczęcia jazdy. Sta-
wia go to w sytuacji znacznie mniej korzystnej niż pasażera tramwaju lub 
autobusu. Tak różne traktowanie obywateli w zależności od tego, z jakiego 
środka komunikacji miejskiej korzystają, uważam za głęboko niesprawiedli-
we i krzywdzące dla pasażerów metra.

Powodem owego zróżnicowania są przepisy ZTM, w których znaleźć moż-
na następujące sformułowanie: „Zawarcie umowy przewozu następuje wraz 
z wejściem pasażera do pojazdu, a w metrze – do strefy biletowej metra”.

Rozwiązaniem mogłoby być na przykład umożliwienie przebywania na 
peronie metra na podstawie bezpłatnego biletu peronowego (obecnie funkcjo-
nującego, ale z wieloma, wręcz restrykcyjnymi, obwarowaniami) i kasowa-
nia właściwego biletu w momencie ukazania się rzetelnej informacji o czasie 
pozostającym do wjazdu składu na stację. Innym rozwiązaniem byłoby in-
formowanie o czasie oczekiwania na wjazd składu na peron w dobrze wi-
docznym miejscu obecnie funkcjonującej strefy kasowania.

Zgodnie z informacjami, jakie otrzymałem od moich wyborców, zdarza 
się, że po wejściu na peron stacji Natolin osoba na umieszczonej na nim tabli-
cy (całkowicie niewidocznej ze strefy kasowania biletu) widzi, iż wjazd skła-
du nastąpi za osiem minut, a w późnej porze – za piętnaście minut. Przejazd 
od stacji Natolin do stacji Racławicka, według informacji o czasach przejaz-
dów, powinien trwać trzynaście minut. Umowa z ZTM zawarta w momencie 
skasowania zakupionego za 3,40 zł biletu dwudziestominutowego nie ma 
w takiej sytuacji szans na realizację. Gdyby pasażer był poinformowany 
o czasie pojawienia się składu na peronie przed strefą kasowania biletu, 
miałby możliwość poczekać określoną liczbę minut, tak aby przewidywa-
ny czas przejazdu (we wskazanym przykładzie trzynaście minut) oraz czas 
oczekiwania na skład na peronie nie przekroczył łącznie owych dwudziestu 
minut. Zmuszanie pasażerów do kasowania w późnej porze biletu droższe-
go, umożliwiającego jazdę do siedemdziesięciu pięciu minut, jest co najmniej 
niesprawiedliwe. Dlatego też pozostawienie obecnego stanu jest nie do za-
akceptowania.

Za rozwiązanie nie do przyjęcia uważam także zbyt restrykcyjne ob-
warowanie przekraczania strefy biletowej z peronówką w sytuacji, gdy nie 
planuje się jazdy. Jeśli chce się pozostać w zgodzie z przepisami – to zna-
czy do strefy biletowej wchodzić jedynie z ważnym biletem na przejazd – to 
niemożliwe jest skorzystanie z umieszczonych za bramką bankomatów ani 
towarzyszenie osobie, która będzie podróżowała metrem, na przykład obar-
czonej bagażem lub oczekującej innej pomocy. Taka sytuacja daje okazję do 
wykazywania się zbytnią gorliwością osobom kontrolującym bilety.

Marek Rocki
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Odpowiedź 
DYREKTORA 
ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Warszawa, 5 marca 2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na Państwa pismo nr BPS/043-69-2962/15 przekazujące tekst 
oświadczenia złożonego przez senatora Marka Rockiego podczas posiedzenia Senatu 
RP w dniu 21 stycznia 2015 r. przekazujemy w załączeniu odpowiedź udzieloną przez 
Pana Jacka Wojciechowicza, Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy w następstwie 
oświadczenia skierowanego przez senatora bezpośrednio do Urzędu m.st. Warszawy.

z up. DYREKTORA 
Zarządu Transportu Miejskiego 
Andrzej Franków

Stanowisko 
PREZYDENTA 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, 3.03.2015 r.

Pan 
Marek Rocki 
Senator 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na Pana wystąpienie w sprawie systemu pobierania opłat za przejaz-
dy metrem uprzejmie informuję, że rozwiązania zastosowane w warszawskim metrze 
nie odbiegają od standardów funkcjonujących w innych miastach np. Londynie, Rzy-
mie czy Paryżu. Co do zasady opłata za przejazd metrem jest wnoszona przy wejściu 
do strefy biletowej metra.

Obowiązująca taryfa przewozowa daje pasażerom możliwość wyboru odpowiednie-
go biletu odpowiadającego ich potrzebom. Wśród nich są bilety czasowe, które umożli-
wiają nieograniczoną liczbę przejazdów środkami komunikacji miejskiej od momentu 
skasowania biletu do momentu upływu terminu jego ważności. Specyfiką biletów cza-
sowych jest to, że czas przeznaczony na przesiadanie, w tym oczekiwanie na przyjazd 
pociągu metra, wlicza się do czasu podróży. Bilety 20-minutowe skierowane są do 
tych, którzy odbywają krótkie podróże. Ze szczególnym uznaniem wśród pasażerów 
spotyka się bilet jednorazowy przesiadkowy, który od 1 stycznia 2014 roku uprawnia 
do przejazdu przez 75 lub 90 minut od momentu skasowania albo do przejazdu jed-
nym środkiem transportu do przystanku lub stacji, który obowiązuje jako ostatni na 
trasie. W roku 2014 w porównaniu do roku 2013 liczba sprzedanych biletów jednora-
zowych wzrosła o ponad 13 mln sztuk.
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Jednocześnie pragnę poinformować, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. zamontowało 
przed bramkami biletowymi na antresolach części stacji (na odc. Pl. Wilsona – Młociny 
oraz na stacji Politechnika) monitory informujące o przewidywanym czasie przyjazdu 
pociągu metra. System będzie sukcesywnie rozbudowywany na pierwszej linii metra 
oraz został zainstalowany na stacjach drugiej linii metra.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż pasażerowie korzystają ze środków lokal-
nego transportu zbiorowego o różnej prędkości komunikacyjnej, która wynosi w przy-
padku metra 34 km/h, autobusów od 21 do 27 km/h (w zależności od typu linii), 
a tramwajów 18 km/h. Dzięki znacząco wyższej prędkości komunikacyjnej pasażero-
wie metra mają możliwość odbycia w tym samym czasie podróży na większą odległość 
i z większą pewnością niż pasażerowie autobusów czy tramwajów.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY 
Jacek Wojciechowicz 
Zastępca Prezydenta 
m.st. Warszawy
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zaskakuje mnie polityka informacyjna Naczelnej Prokuratury Wojsko-

wej w związku ze śledztwem smoleńskim. Śledztwo to wciąż trwa, proku-
ratura czeka na kluczową opinię zespołu biegłych, w dalszym ciągu podane 
są wszystkie możliwe wersje przyczyn katastrofy. Prokuratura jest bardzo 
oszczędna w informowaniu o ustaleniach śledztwa, czego sam doświad-
czam, otrzymując bardzo powściągliwe informacje o przebiegu śledztwa i nie 
otrzymując praktycznie żadnych informacji o jego ustaleniach.

Tymczasem od czasu do czasu prokuratura zaskakuje ujawnianiem in-
formacji, które chyba jednak powinny pozostać tajemnicą do czasu zakoń-
czenia śledztwa. Ostatnio prokuratura ujawniła nagrania z wieży lotniska 
w Smoleńsku, nagrania rozmów personelu lotniska z załogami samolotów 
JAK-40 i Tu-154, który uległ katastrofie.

Panie Prokuratorze Generalny!
Z tego, co wiem z Pańskich odpowiedzi na wcześniejsze oświadczenia 

senatorów, trwa śledztwo, w ramach którego analizowana jest również od-
powiedzialność personelu lotniska w Smoleńsku, który nieprawidłowo infor-
mował załogę tupolewa o tym, że jest na kursie i na ścieżce. Być może dojdzie 
do postawienia zarzutów osobom z tego personelu. Czy w tym, że zapisy 
rozmów są ujawniane obecnie, czyli przed wyjaśnieniem kwestii odpowie-
dzialności członków personelu, nie widzi Pan zagrożenia dla śledztwa? Czy 
polityka informacyjna dotycząca tego śledztwa podlega jakiemuś reżimowi, 
jest jakoś zaprogramowana i kontrolowana, czy też jest ona całkowicie za-
leżna od woli i widzimisię prowadzących śledztwo prokuratorów?

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź

Warszawa, 11.02.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu man-

datu posła i senatora (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 roku, Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) 
oraz przepisu art. 49 ust. 4 i 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 li-
stopada 1990 roku Regulamin Senatu (tekst jednolity – M.P. z 2014 roku, poz. 529), 
uprzejmie przedstawiam na ręce Pana Marszałka pisemną odpowiedź na oświadczenie 
złożone przez senatora Wojciecha Skurkiewicza, na 69. posiedzeniu Senatu RP w dniu 
21 stycznia 2015 roku, dotyczące polityki informacyjnej prokuratury w odniesieniu 
do śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, przesłane przez Pana Marszałka przy 
piśmie oznaczonym sygnaturą BPS/043-69-2964-PG/15 z dnia 2 lutego 2015 roku.
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Odnosząc się do zawartych w treści oświadczenia pytań, w szczególności zaś kwe-
stii ujawnienia przez prokuraturę nagrań rozmów personelu lotniska w Smoleńsku 
z załogami samolotów JAK-40 i Tu-154M, należy stwierdzić, co następuje.

Informacje dotyczące biegu i ustaleń śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej są 
podawane do publicznej wiadomości sukcesywnie i konsekwentnie od początku tego 
postępowania, za zgodą prokuratora prowadzącego śledztwo.

Zasadniczym powodem, dla którego zdecydowano się opublikować opinie fonosko-
pijne z zapisów dźwięku dokonanych w wieży lotniska Smoleńsk Północny oraz reje-
stratora JAK-40, było duże zainteresowanie opinii publicznej tą kwestią. Przypomnieć 
należy, iż przedstawiciele mediów wielokrotnie dawali wyraz swojemu zniecierpliwie-
niu z powodu przedłużającego się procesu wydawania opinii przez Instytut Ekspertyz 
Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Niekiedy też pojawiały się nieupraw-
nione spekulacje, iż prokuratura dąży do utajnienia tego dokumentu.

W tym stanie rzeczy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, prokurator 
prowadzący śledztwo podjął decyzję o upublicznieniu przedmiotowych opinii.

Należy również zauważyć, iż w przeszłości zamieszczono na stronie internetowej 
Naczelnej Prokuratury Wojskowej szereg opinii, w tym zapis z rejestratora fonicznego 
CVR (obejmował on także korespondencję radiową pomiędzy wieżą lotniska w Smo-
leńsku a samolotem Tu-154 M nr 101), a więc niezwykle istotnego dowodu w przed-
miotowej sprawie i nie spotkało się to wówczas z zarzutem spowodowania „zagrożenia 
dla śledztwa”.

Równocześnie informuję, iż prokuratura prowadząca postępowanie dotyczące ka-
tastrofy smoleńskiej nie uprzedza opinii publicznej o swoich zamierzeniach przed ich 
realizacją.

Prowadząc politykę informacyjną, prokuratura wojskowa nie kieruje się koniunk-
turalną chęcią uzyskania poklasku, lecz w obiektywny sposób, w granicach obowią-
zującego prawa, prezentuje efekty śledztwa, dążąc do zaspokojenia społecznego zain-
teresowania działaniami prokuratury i ustaleniami poczynionymi na podstawie prze-
prowadzonych czynności procesowych.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza 
oraz senatora Stanisława Karczewskiego

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

W ostatnich dniach rozpoczął się długo oczekiwany remont radomskiego 
dworca kolejowego. Jednym z elementów prowadzonego remontu jest prze-
budowa tunelu pod torami, z którego korzystają zarówno pasażerowie PKP, 
jak i mieszkańcy Radomia. Według przedstawicieli inwestora (PKP PLK) ko-
nieczne jest całkowite zamknięcie tunelu na czas trwania remontu. Nikt nie 
wziął pod uwagę tego, że przez tunel pod torami wiedzie najkrótsza droga 
z największego radomskiego osiedla Ustronie do centrum miasta. Każdego 
dnia z tego przejścia korzystają tysiące radomian. Alternatywne przejścia 
zaproponowane mieszkańcom w sposób znaczący wydłużają drogę, a na-
wet narażają na niebezpieczeństwo – chodzi o podziemne przejście pod ulicą 
Słowackiego, które nie cieszy się dobrą sławą, a mieszkańcy po prostu boją 
się tamtędy przechodzić.

W związku z tym, że remont jest dopiero we wstępnej fazie i ma trwać 
12 miesięcy, zwracamy się do Pani Minister z prośbą o podjęcie działań zmie-
rzających do ustanowienia przez inwestora (PKP PLK) tymczasowego dogod-
nego dla mieszkańców Radomia przejścia, nawet przez tory w sąsiedztwie 
peronów. Decyzje o ustanowieniu takich przejść były podejmowane przy 
okazji remontów dworców kolejowych w Toruniu czy Łodzi.

Wojciech Skurkiewicz 
Stanisław Karczewski

Odpowiedź

Warszawa, 9 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatorskie złożone przez senatorów Wojciecha 

Skurkiewicza i Stanisława Karczewskiego podczas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 
21 stycznia 2015 r., przekazane przy piśmie z dnia 30 stycznia br. o sygn. BPS/043- 
-69-2965/15, w sprawie ustanowienia tymczasowego przejścia dla pieszych na stacji 
Radom, przedstawiam poniżej stosowne informacje.

Uprzejmie informuję, że zamknięcie tunelu pod torami od peronu nr 3 do ul. Do-
magalskiego na czas modernizacji było konieczne przede wszystkim z uwagi na bez-
pieczeństwo pieszych przechodzących z osiedla Ustronie do centrum miasta. Na po-
wyższą decyzję wpłynęły również wymogi technologiczne i kontraktowe oraz terminy 
realizacji zadania. Powyższe czynniki miały również wpływ na kształt zatwierdzonego 
projektu tymczasowej organizacji ruchu pieszego tj. poprowadzenia ruchu pieszego 
ulicą Słowackiego.

Informuję ponadto, że w przedmiotowej sprawie, w dniu 5 lutego 2015 r. odbyło się 
spotkanie Prezydenta Radomia, Pana Konrada Frysztaka z przedstawicielami kupców 
radomskich oraz mieszkańców Radomia. Na spotkaniu przedstawiciele inwestora – 
PKP PLK SA – wyjaśnili przyjęte przez wykonawcę rozwiązania w zakresie tymczasowej 
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organizacji ruchu pieszego na czas remontu przejścia podziemnego. Wśród uwag zgła-
szanych przez stronę społeczną nie wymieniano kwestii „złej reputacji” przejścia ulicą 
Słowackiego, natomiast podnoszono sprawę wydłużenia czasu potrzebnego do przej-
ścia na drugą stronę torów (ok. 10 minut). Omówiono również sprawę dodatkowych 
działań Straży Ochrony Kolei, która objęła teren budowy oraz przyległe tereny kole-
jowe wzmożonym monitoringiem. Zgodnie z deklaracją inwestora oraz wykonawcy, 
przejście dla pieszych powinno zostać ponownie udostępnione w sierpniu 2015 r. Jed-
nocześnie, w miarę dostępnych możliwości, zarówno wykonawca jak i inwestor będą 
starali się o przyśpieszenie tego terminu. Powyższa deklaracja spotkała się z przychyl-
nym przyjęciem ze strony przedstawicieli kupców oraz mieszkańców Radomia.

Jednocześnie władze miejskie podjęły działania w celu poprawy oznakowania pie-
szych ciągów komunikacyjnych, tak aby poprawić poruszanie się mieszkańców oraz 
osób przyjezdnych. W wielu punktach w okolicy stacji kolejowej umieszczono m.in. 
tabliczki, strzałki i mapki wskazujące drogę do właściwych przejść pod torami kolejo-
wymi. Informacje o zmienionym układzie komunikacyjnym wraz z mapkami opubli-
kowane zostały również w prasie lokalnej.

Należy zauważyć, iż Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 r. nr 151 poz. 987 z późn. 
zm.) dopuszcza wykonywanie przejść dla pieszych w poziomie szyn, ale jedynie na 
liniach o niewielkim natężeniu ruchu, w miejscach zapewniających dobrą widocz-
ność linii kolejowej w obu kierunkach (Dział VI, rozdział 2, §100). Przejścia przez 
więcej niż 3 tory kolejowe, gdzie prędkość pociągów przekracza 15 km/h oraz przy 
braku widoczności (wszystkie 3 warunki zachodzą na terenie stacji Radom) powinny 
być zabezpieczone zaporami zamykanymi na czas przejazdu pociągu oraz wyposażone 
w sygnalizację świetlną i dźwiękową (§100 ust. 2). Ponadto przejście przez tory powin-
no mieć zapewnione w porze nocnej oświetlenie górne o natężeniu nie mniejszym niż 
50 lx (luksów) (§100 ust. 7).

W świetle ww. uwarunkowań, wyznaczenie przejścia dla pieszych w poziomie 
szyn na terenie stacji Radom jest rozwiązaniem niedopuszczalnym, przede wszystkim 
z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa pieszym jak również bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego. Widoczność nadjeżdżającego pociągu z przejścia byłaby zakłócana 
przez istniejące perony wyspowe, a w szczególności nowo budowany peron nr 3, któ-
rego wysokość mierzona od główki szyny będzie wynosiła 76 cm, jak również sprzęt 
wykonawcy robót. W pierwszej fazie robót po torach głównych zasadniczych, będą-
cych przedłużeniem torów szlakowych odbywają się przejazdy pociągów przez stację 
– w tym ciężkich pociągów towarowych – ze znaczną prędkością, bez zatrzymania. 
Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów 
przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pocią-
gów 2014/2015 przewiduje maksymalną prędkość pociągów pasażerskich 100 km/h, 
a pociągów towarowych 80 km/h.

W związku z powyższym, przyjęte rozwiązania w zakresie zastępczej organizacji 
ruchu pieszego uznać należy za optymalne z punktu widzenia bezpiecznego prowa-
dzenia ruchu kolejowego, bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych oraz zapew-
nienia bezpieczeństwa pieszym.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Sławomir Żałobka 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Stanisława Karczewskiego oraz Bogdana Pęka

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

W styczniu ubiegłego roku parlament w ekspresowym tempie przyjął no-
welizację ustawy o lasach, na podstawie której Lasy Państwowe w latach 
2014–2015 mają przekazywać do budżetu państwa 800 mln zł rocznie. Mi-
nister środowiska, który przed Sejmem i Senatem reprezentował rząd, in-
formował o konieczności zasilenia budżetu taką kwotą, gdyż niezbędne jest 
wsparcie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W ocenie przedstawiciela rządu lokalne drogi są niszczone przez trans-
porty drewna wywożonego z kompleksów leśnych i konieczny jest ich re-
mont. Ostatecznie ze środków przekazanych do budżetu przez Lasy Pań-
stwowe na budowę dróg lokalnych miało trafić w ubiegłym roku 650 mln zł. 
Czy tak się stało? Nie wiadomo.

W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące 
pytania.

1. Na co zostały przeznaczone środki wpłacone do budżetu przez Lasy 
Państwowe?

2. Jaka część wpłaconej przez Lasy Państwowe do budżetu kwoty 
800 mln zł została przekazana na realizację Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych?

3. Które gminy i w jakiej wysokości skorzystały ze środków wpłaconych 
przez Lasy Państwowe do budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych? Prosimy o przedsta-
wienie szczegółowego wykazu z podziałem na gminy miejskie, miejsko-wiej-
skie, wiejskie i miasta na prawach powiatu.

4. Prosimy o przedstawienie wykazu dróg, które zostały zniszczone 
przez transporty drewna wywożonego z kompleksów leśnych.

5. Na co zostanie przeznaczona kwota 800 milionów zł, którą Lasy Pań-
stwowe wpłacą do budżetu państwa w 2015 r.?

Wojciech Skurkiewicz 
Stanisław Karczewski 
Bogdan Pęk

Odpowiedź 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 4 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 

Stanisława Karczewskiego i Bogdana Pęka na 69. posiedzeniu Senatu RP w dniu 
21 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia środków wpłacanych przez Państwo-
we Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe do budżetu państwa, przekazane pismem 
z dnia 30 stycznia 2015 r., znak: BPS/043-69-2966/15, z upoważnienia Prezesa Rady 
Ministrów, przedstawiam poniższe stanowisko.
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Zasadność dokonywania wpłat do budżetu państwa przez Lasy Państwowe została 
wskazana w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach, 
przyjętej przez Parlament w dniu 24 stycznia 2014 r. Z uwagi na fakt, iż Lasy Pań-
stwowe zarządzają i gospodarują mieniem Skarbu Państwa zasadnym jest, aby część 
zysku odprowadzały do budżetu państwa. Dlatego wprowadzony został mechanizm 
umożliwiający dokonywanie wpłat na rachunek ministra właściwego do spraw środo-
wiska w wysokości stanowiącej równowartość 2% przychodów uzyskanych przez Lasy 
Państwowe ze sprzedaży drewna, począwszy od 2016 r.

Środki pochodzące z wpłat dokonywanych przez Lasy Państwowe (w tym w latach 
2014–2015 z funduszu własnego po 800 mln zł rocznie), podobnie jak w przypadku 
innych jednostek czy podatników, powiększą dochody budżetu państwa. Ze względu 
na to, że środki te Lasy Państwowe planowały przeznaczyć przede wszystkim na inwe-
stycje, w szczególności na budowę dróg, Rada Ministrów zadecydowała, że część z tych 
środków zostanie w latach 2014–2015 przeznaczona na budowę dróg lokalnych, m.in. 
dlatego, że transport drewna może przyczyniać się do pogorszenia stanu technicznego 
tych dróg. W konsekwencji pozyskane w latach 2014–2015 dochody umożliwią pokry-
cie wydatków związanych z realizacją głównych funkcji państwa, w tym dofinansowa-
nie wydatków na budowę i remonty dróg lokalnych, na które w 2015 r. zaplanowano 
przeznaczyć 1 mld zł.

W celu dofinansowania budowy dróg lokalnych ustanowiono Narodowy program 
przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, precy-
zując zasady ubiegania się o środki w uchwale Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 
6 września 2011 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Na-
rodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój” zmienionej uchwałami Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r., z dnia 
29 października 2013 r. oraz z dnia 25 marca 2014 r., a także w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla 
jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg po-
wiatowych i gminnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 316). Obowiązujący program stanowi 
kontynuację Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008–2011, którego 
wdrożenie stworzyło ramy dla skutecznego współdziałania Rządu i samorządu teryto-
rialnego na rzecz zaspokojenia zbiorowych potrzeb obywateli w sferze infrastruktury 
komunikacyjnej. Nowa odsłona programu służy podtrzymaniu wykreowanego impul-
su rozwojowego i wzmocnieniu trendów modernizacyjnych w obszarze lokalnej infra-
struktury drogowej w latach 2012–2015.

Należy podkreślić, że program ten stworzył jednostkom samorządu terytorialne-
go szansę podniesienia standardu sieci drogowej o kluczowym znaczeniu dla rozwo-
ju wspólnot lokalnych. Łącznie w latach 2009–2014 przedsięwzięcia modernizacyj-
ne zrealizowane dzięki rządowemu wsparciu objęły 12,2 tys. km dróg powiatowych 
i gminnych. Dokonywana w ramach programu modernizacja i rozbudowa lokalnej 
infrastruktury drogowej oznacza lepsze powiązanie dróg lokalnych z drogami woje-
wódzkimi i krajowymi, poprawę parametrów użytkowych i stanu technicznego dróg, 
a także podniesienie standardu ich wyposażenia i oznakowania. Realizowane inwe-
stycje przyczyniają się zarówno do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak 
i do zwiększenia dostępności komunikacyjnej ośrodków lokalnych, stymulującej ich 
wzrost gospodarczy i zwiększającej szanse rozwojowe.

Poziom nakładów budżetu państwa wspomagających aktywność inwestycyjną 
samorządu lokalnego jest uzależniony od aktualnego stanu finansów publicznych. 
Projekt ustawy budżetowej na rok 2014 zakładał przeznaczenie na realizację ubieg- 
łorocznej edycji programu wieloletniego kwoty 250 mln zł. W toku prac ustawodaw-
czych parlament zdecydował o zwiększeniu dochodów budżetu państwa o wpłaty po-
chodzące od PGL Lasy Państwowe i jednoczesnym zwiększeniu wydatków budżetu 
państwa przeznaczonych na realizację programu w roku bieżącym. W dniu 25 marca 
2014 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację uchwały w sprawie ustanowienia progra-
mu wieloletniego, zakładającą wzrost nakładów budżetu państwa na realizację ubieg- 
łorocznej edycji programu z 250 mln zł do 700 mln zł w skali całego kraju. Znacząco 
podwyższając skalę nakładów na samorządowe inwestycje infrastrukturalne, Rada 
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Ministrów zdecydowała zarazem o przeznaczeniu części dodatkowych dochodów bud- 
żetu państwa na ważny cel społeczny, jakim jest sfinansowanie zwiększenia świad-
czeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

W ramach zrealizowanej w 2014 r. trzeciej edycji rocznej drugiego etapu progra-
mu wieloletniego, do dofinansowania środkami budżetu państwa w łącznej wysokości 
700 mln zł zakwalifikowane zostały zadania samorządowe, obejmujące przebudowę, 
budowę oraz remont ponad 1,7 tys. km dróg powiatowych i gminnych. Szczegółowy 
wykaz gmin (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich i miast na prawach powiatu) 
będących beneficjentami programu w 2014 r., wraz z wysokością przyznanej dotacji, 
przedstawiono w załączniku, obejmującym dane ustalone na podstawie informacji 
przekazanych przez wojewodów. Zgodnie z obowiązującą w ramach programu wielo-
letniego procedurą sprawozdawczą, ostateczne dane dotyczące wykonania wydatków 
budżetu państwa oraz efektów realizacji zadań w zakończonej edycji rocznej zostaną 
ustalone na podstawie zbiorczych zestawień wykorzystania dotacji, sporządzonych 
przez wojewodów w oparciu o sprawozdania przedłożone przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Całościowe wyniki realizacji programu wieloletniego w 2014 r. zostaną 
przedstawione w informacji, którą Minister Administracji i Cyfryzacji przedłoży Radzie 
Ministrów w terminie do dnia 31 marca 2015 r. Przedmiotowa informacja zostanie 
udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Plan finansowy programu wieloletniego zakłada przeznaczenie na wsparcie lokal-
nych inwestycji drogowych w 2015 r. środków budżetu państwa w wysokości 1 mld zł.

Plan podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa w poz. 70 „Narodowy 
program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Roz-
wój”, podlegających przekazaniu wojewodom w celu udzielenia w 2015 r. dotacji jed-
nostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie 
przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, przewiduje nastę-
pujący podział kwotowy pomiędzy województwa: dolnośląskie – 60.420 tys. zł, kujaw-
sko-pomorskie – 60.210 tys. zł, lubelskie – 74.920 tys. zł, lubuskie – 42.620 tys. zł, 
łódzkie – 62.950 tys. zł, małopolskie – 71.460 tys. zł, mazowieckie – 96.450 tys. zł, 
opolskie – 40.490 tys. zł, podkarpackie – 62.270 tys. zł, podlaskie – 57.060 tys. zł, 
pomorskie – 54.390 tys. zł, śląskie – 68.910 tys. zł, świętokrzyskie – 50.500 tys. zł, 
warmińsko-mazurskie – 59.700 tys. zł, wielkopolskie – 82.770 tys. zł, zachodniopo-
morskie – 54.880 tys. zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w tegorocznej edycji programu wesprą realiza-
cję zadań wyłonionych w trybie konkursowym, na podstawie wyników naboru wnio-
sków jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonego przez wojewodów we 
wrześniu 2014 r. Zatwierdzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji listy zakwali-
fikowanych wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w poszczególnych wo-
jewództwach zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 
internetowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz urzędów wojewódzkich. 
Zatwierdzone listy będą uzupełniane o kolejne projekty samorządowe, w ramach uzy-
skiwanych oszczędności przetargowych.

Przewidziane w 2015 r. zwiększenie zaangażowania budżetu państwa do kwoty 
1 mld zł środków przeznaczonych na dotacje celowe umożliwi jednostkom samorządu 
terytorialnego realizację projektów drogowych o wartości 2 mld zł. Zakładanym efek-
tem tegorocznej edycji programu wieloletniego jest modernizacja i rozbudowa sieci 
dróg lokalnych o długości 2,4 tys. km. Dzięki zapewnionemu przez Rząd systematycz-
nemu wzrostowi poziomu dofinansowania, do końca 2015 r. samorządowe zadania in-
westycyjno-remontowe, zrealizowane w ramach obu etapów programu wieloletniego, 
powinny objąć ponad 14,5 tys. km dróg powiatowych i gminnych.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Piotr Otawski
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 
oraz do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę zwrócić uwagę na niejednoznaczną definicję powierzchni użyt-

kowej, która jest stosowana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, 
w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie kodeksu cywilnego oraz w ustawie o podatku od spadków i da-
rowizn. Różniące się od siebie definicje powodują problemy z prawidłowym 
ustalaniem powierzchni użytkowej dla inwestorów, osób nabywających lo-
kale, a także przy zgłaszaniu powierzchni do celów podatkowych. W świetle 
obowiązujących przepisów powierzchnię użytkową można obliczać według 
różnych praw i norm, gdyż nie obowiązuje jednolity przepis.

Warto podkreślić, że w związku z uchwaloną ustawą o normalizacji, z jej 
art. 5 ust. 3, Polskie Normy stosowane są na zasadach dobrowolności. Za-
pis ten oznacza dopuszczenie możliwości stosowania w umowach zarówno 
norm najnowszych, jak i norm starych, pochodzących ze zbioru norm bran-
żowych. Obecnie funkcjonujące normy w zakresie powierzchni użytkowej to 
Polska Norma PN-70/B-02365 oraz Polska Norma PN-ISO 9836:1997.

Z uwagi na fakt, że do mojego biura w przedmiotowej sprawie wielo-
krotnie zgłaszali się mieszkańcy regionu częstochowskiego, zwracam się do 
Pani Minister i Pana Ministra o podjęcie działań mających na celu ujednolice-
nie definicji oraz ustalenie jednej obowiązującej Polskiej Normy, określającej 
sposób liczenia powierzchni użytkowej.

Z poważaniem 
Andrzej Szewiński

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 2 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane w dniu 3 lutego br. oświadczenie złożone przez se-

natora Andrzeja Szewińskiego podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 21 stycznia 
2015 r., w sprawie ujednolicenia definicji oraz ustalenia jednej obowiązującej Polskiej 
Normy określającej sposób obliczania powierzchni użytkowej, uprzejmie informuję, 
co następuje.

Dnia 29 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.), dalej jako „rozpo-
rządzenie”. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) – w brzmieniu zmienionym przez art. 35 ust. 1 
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ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377) – w którym minister właściwy do 
spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, szcze-
gółowego zakresu i formy projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projek-
tu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych. Zgodnie z §11 ust. 2 pkt 
2 rozporządzenia opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego obiektu 
budowlanego, sporządzony z uwzględnieniem §7 rozporządzenia, powinien określać 
w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych zesta-
wienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa 
w §8 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia; czyli wymienionej w załączniku do rozporządzenia 
Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie 
i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, z uwzględnieniem nastę-
pujących zasad:

a) przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrę-
bie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu 
ich potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub 
większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub 
większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości 
mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie.

Powołanie ww. normy w przepisach rozporządzenia zobowiązuje projektanta do 
projektowania w sposób zgodny z jej postanowieniami przy określaniu i obliczaniu 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych dla budynków nowo budowanych, 
a także w przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użyt-
kowania budynków oddanych do użytkowania, jeżeli postanowienia tej normy były 
stosowane w tych budynkach i lokalach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. 
Zgodnie bowiem z §15 rozporządzenia, przepisu §11 ust. 2 pkt 2 dotyczącego zasad 
obliczania powierzchni użytkowej nie stosuje się przy nadbudowie, rozbudowie, prze-
budowie i zmianie sposobu użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
i lokali mieszkalnych, jeżeli zasady te nie były stosowane w tych budynkach i lokalach 
oddanych do użytkowania przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Jednocześnie informuję, iż definicja powierzchni użytkowej zawarta w art. 2 ust. 1 
pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, 
z późn. zm.) ma zastosowanie wyłącznie do stosunków prawnych objętych zakresem 
działania tej ustawy, a więc do stosunków łączących najemcę z wynajmującym, stano-
wiąc podstawę do obliczenia czynszu należnego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. 
Nie ma wobec tego zastosowania do ustalania powierzchni użytkowej lokali na potrze-
by ustanawiania odrębnej własności lokali. Należy zauważyć, iż powierzchnia użyt-
kowa lokalu określona w ww. ustawie ograniczona jest do powierzchni przeznaczonej 
do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych najemcy, tj. wszystkich po-
mieszczeń znajdujących się w lokalu. Pomija ona zatem powierzchnię pomieszczeń 
przynależnych do lokalu w postaci piwnic, strychów, suszarni, jak również pomiesz-
czeń niesłużących bezpośrednio celom mieszkalnym takim jak balkony, tarasy, loggie. 
Tak zdefiniowana powierzchnia użytkowa lokalu na potrzeby ustalenia stawki czyn-
szu jest również jednym z kryteriów sądowej kontroli zasadności podwyżek czynszu.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Paweł Orłowski 
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE FINANSÓW

Warszawa, 2 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Andrzeja Szewińskiego pod-

czas 69. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 stycznia 2015 r. w sprawie ujednolicenia 
definicji powierzchni użytkowej w ustawie o podatku od spadków i darowizn, ustawie 
o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawie o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, przekazanym przy piśmie 
Marszałka Senatu z dnia 30 stycznia 2015 r. nr BPS/043-69-2967-MF/15, uprzejmie 
wyjaśniam, co następuje.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) zawiera wy-
łącznie definicję powierzchni użytkowej lokalu rozumianą jako powierzchnię wszyst-
kich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżar-
ni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących 
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznacze-
nie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni 
balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, 
wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału 
(art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy). Ponadto w art. 2 ust. 2 tej ustawy wskazano, iż obmiaru 
powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 7, dokonuje się w świetle 
wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle 
równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej 
lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, o wysokości mniejszej od 
1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyj-
mować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.

Ustawa ta reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem gminy (art. 1).

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od 
spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r. poz. 86), zwanej dalej u.s.d., za powierzchnię 
użytkową budynku (lokalu) w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię mierzoną 
po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziem-
nych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów 
dźwigów). Natomiast ust. 5 wyżej wymienionego przepisu stanowi, że powierzchnie 
pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m 
do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest 
mniejsza niż 1,40 m – powierzchnię tę pomija się.

Z kolei zgodnie z art. 1a pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), zwanej dalej u.p.o.l., powierzch-
nia użytkowa budynku lub jego części w rozumieniu u.p.o.l. oznacza powierzchnię 
mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem 
powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się 
również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Jednocześnie 
w art. 4 ust. 2 u.p.o.l. wskazano, że powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz 
część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do po-
wierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, 
powierzchnię tę pomija się.
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Definicje powierzchni użytkowej, znajdujące się w wyżej wskazanych ustawach 
podatkowych, które normują zasady opodatkowania podatkami majątkowymi, są 
do siebie zbliżone i obejmują w zasadzie te same desygnaty. Różnica wynika z nie-
uwzględnienia powierzchni piwnicy w definicji powierzchni użytkowej sformułowanej 
na potrzeby u.s.d.

Zgodnie z dominującym poglądem judykatury prawo podatkowe jest autonomicz-
ne w stosunku do innych gałęzi prawa. Nazwy przejęte przez prawo podatkowe z in-
nych dziedzin prawa nie oznaczają najczęściej tych samych pojęć. Nazwy te bowiem 
służą do budowania określonych pojęć w prawie podatkowym, a pojęcia te wraz z in-
nymi cechami ustaw podatkowych stanowią część składową nowych kompleksów 
prawnych i uzyskują cechy szczególne, niezbędne do założonych przez ustawodawcę 
celów opodatkowania. Prawo podatkowe używając nazw analogicznych jak w innych 
gałęziach prawa, albo może im przypisywać takie znaczenie jak w danej dziedzinie, 
albo też znaczenie szczególne, uzależnione od celów, jakie ustawodawca zamierza re-
alizować (por. uchwała NSA z dnia 24 czerwca 1996 r., sygn. akt FPK 6/96; uchwała 
NSA z dnia 22 kwietnia 2002 r., sygn. akt FPK 17/01).

Natomiast, odwołując się do zasad techniki prawodawczej uregulowanych w rozpo-
rządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 908), 
należy zauważyć, że zgodnie z §146 ust. 1 rozporządzenia w ustawie lub innym akcie 
normatywnym formułuje się definicję danego określenia, jeżeli: 1) dane określenie jest 
wieloznaczne; 2) dane określenie jest nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego nie-
ostrości; 3) znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe; 4) ze wzglę-
du na dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba ustalenia nowego znaczenia 
danego określenia.

Znaczenie terminu powierzchnia użytkowa, nadane przez wyżej wymienione usta-
wy podatkowe, odnosi się wyłącznie do zasad opodatkowania uregulowanych w tych 
ustawach i nie wpływa na obowiązki i uprawnienia wynikające z innych aktów nor-
matywnych.

W tym kontekście należy wyjaśnić, że swoiste definicje znajdujące się we wspo-
mnianych ustawach podatkowych są uzasadnione.

Prawidłowe określenie powierzchni użytkowej w u.p.o.l. służy właściwemu wyzna-
czeniu podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budynków lub ich 
części. Natomiast obliczenie powierzchni użytkowej, zgodnie z u.s.d., jest niezbędne 
do określenia wysokości przysługującej ulgi mieszkaniowej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 
u.s.d. nie wlicza się do podstawy opodatkowania czystej wartości (np. budynku, lo-
kalu) do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej tego 
budynku lub lokalu. Niewłączanie niektórych pomieszczeń (piwnicy) do powierzchni 
użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego, jest korzystne dla osób fizycznych, które 
mogą w większym zakresie skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Obecnie nie przewiduje się prowadzenia prac legislacyjnych w zakresie redefinicji 
i ujednolicenia pojęcia powierzchni użytkowej w ustawach podatkowych.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Jarosław Neneman
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

W związku ze skierowanym do mojego biura senatorskiego wnioskiem 
o interpretację prawa podatkowego dotyczącym klasyfikacji elewatora 
zbożowego oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości przewidzianego 
w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (DzU z 2014 r., poz. 849) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie 
przedstawionych kwestii.

Zdaniem wnioskodawcy organy podatkowe różnie klasyfikują elewatory 
zbożowe – niekiedy elewator jest traktowany jako budowla, a innym razem 
jako budynek. Konsekwencją zróżnicowania są wątpliwości w zakresie moż-
liwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 7 ust. 1 
pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W opinii wnioskodawcy organy podatkowe za budowlę uznają elewato-
ry, których silosy są trwale związane z gruntem, posadowione na fundamen-
tach, posiadają dach i są wydzielone z przestrzeni ścianami stalowymi. Wy-
starczy jednak, że „przegrody budowlane” elewatora są murowane, a obiekt 
budowlany, o dokładnie tym samym przeznaczeniu i tej samej funkcji sta-
je się budynkiem. Klasyfikowanie w różny sposób obiektów budowlanych 
o tych samych funkcjach i przeznaczeniu wpływa na zróżnicowanie wyso-
kości danin publicznych związanych z użytkowaniem obiektu. W zależności 
od tego, czy uznamy dany obiekt za budynek czy za budowlę, wysokość 
podatku może być wyższa lub niższa, a co za tym idzie, obciążenia przedsię-
biorców także są różne.

Wnioskodawca precyzuje, że pytanie dotyczy elewatora „Warta” oraz 
elewatora „Basenowa”, znajdujących się w porcie Szczecin, na nabrzeżach 
Poznańskim i Bydgoskim. Nabrzeża przystosowane są do obsługi statków 
o ładowności do 3 tysięcy t oraz wyposażone we własne bocznice kolejowe. 
Całość ma swobodny dostęp do infrastruktury drogowej.

Zaznaczenia wymaga brak jednolitego stanowiska w zakresie klasy-
fikacji elewatorów jako budowli lub budynków przez organy podatkowe. 
Zdaniem wnioskodawcy elewator zbożowy, niezależnie od jego budowy 
i kształtu zewnętrznego, winien być zaliczony do kategorii budowli, gdyż 
kluczowym kryterium powinna być funkcja, jaką wspomniany obiekt pełni, 
czyli de facto funkcja silosu, zbiornika. Z uwagi na różne kształty, sposo-
by konstrukcji, materiały użyte do budowy oraz wielkość obiektu może on 
przyjmować różne formy. Niemniej jednak, niezależnie od swojego wyglądu 
zewnętrznego, elewator zawsze będzie w pierwszej kolejności pełnił funkcję 
zbiornika na zboże. Znajduje to swoje potwierdzenie między innymi w treści 
załącznika do ustawy – Prawo budowlane, określającego kategorie obiektów 
budowlanych. Zgodnie z zawartą tam klasyfikacją kategoria XIX obejmuje 
zbiorniki przemysłowe, takie jak silosy, elewatory czy bunkry do magazyno-
wania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych. Elewatory należą 
zatem do ogólnej grupy „zbiorników”. Zbiorniki to zaś jedna z grup budowli, 
o których wyraźnie mówi się w art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, 
gdzie wymienia się zbiorniki jako przykłady budowli.

Definicja budowli ma jednak w pewnym sensie charakter negatywny, 
gdyż za budowle uznaje się obiekty budowlane niebędące budynkami lub 
obiektami małej architektury. Zgodnie z treścią art. 1a ust. 1 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych budynkiem jest obiekt budowlany w rozumie-
niu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. W tym miejscu należy podkreślić, że praktycznie każ-
dy elewator zbożowy posiada wymienione cechy, gdyż jest to podyktowa-
ne wymogami dotyczącymi sposobu i technologii przechowywania towarów 
tam składowanych. Każdy elewator zbożowy jest zatem trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada dach i – z uwagi na ciężar swoich elementów – fundamenty. Orga-
ny podatkowe w sposób nieuzasadniony dzielą jednak wspomnianą jedną 
kategorię obiektów zależnie od ich struktury i budowy. Pomija się przy tym 
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kompletnie fakt, że wszystkie wspomniane obiekty służą jednemu celowi – 
przechowywaniu zboża lub innych materiałów sypkich.

Na podstawie analizy dotychczasowego stanowiska organów podatko-
wych w omawianej tu sprawie wydaje się, że czynnikiem decydującym jest 
tu materiał użyty do zbudowania przegród budowlanych, za pomocą któ-
rych obiekt jest wydzielony z przestrzeni. Okazuje się zatem, że elewatory 
o silosach trwale związanych z gruntem, posadowionych na fundamentach 
i posiadających dach, lecz wydzielonych z przestrzeni ścianami stalowymi 
lub blaszanymi, nie są budynkami, tylko budowlami. Przeanalizowawszy 
stan faktyczny opisany w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Lublinie I SA/Lu 499/11 z dnia 25 listopada 2011 r., można 
zauważyć, że niektóre organy podatkowe klasyfikują elewatory we właści-
wy sposób, jako budowle.

Opisanego typu działania i postawa organów podatkowych jest nie do 
zaakceptowania i budzi uzasadnione wątpliwości wnioskodawcy. Przede 
wszystkim, zgodnie z definicją przegroda budowlana to element budowli 
oddzielający jej wnętrze od otoczenia zewnętrznego lub też wydzielający 
w jej wnętrzu pomieszczenia, a więc na przykład ściana, strop lub krata. 
Z definicji nie wynika zatem, że przegroda musi być murowana, z cegły lub 
betonu. Może być ze stali, blachy, a nawet drewna. Nie można zatem dzielić 
obiektów budowlanych ze względu na materiał, z jakiego wykonano prze-
grody budowlane. Tak więc zarówno elewator, którego ściany zbiorników 
są zbudowane z blachy czy stali, jak i elewator, którego ściany zbiorników 
są murowane, muszą być traktowane jednakowo i zaliczane do jednej kate-
gorii. Głównym argumentem powinna być tu funkcja i przeznaczenie wspo-
mnianych obiektów. Są to po prostu zbiorniki przemysłowe na zboże, a więc 
wszystkie elewatory winny być traktowane jako budowle.

Za takim stanowiskiem przemawia także zasada zapewnienia wszyst-
kim podmiotom gospodarczym jednakowych warunków prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Nieuzasadnione zróżnicowanie wpływa na wynik fi-
nansowy i powoduje, że produkty części przedsiębiorców, z uwagi na wyż-
sze koszty, stają się mniej konkurencyjne.

Z tego względu głównym czynnikiem decydującym o klasyfikowaniu da-
nego obiektu jako budynku lub budowli powinna być zdaniem wnioskodaw-
cy funkcja, jaką wspomniany obiekt pełni. Jeśli elewator, nawet murowany, 
służy tylko do magazynowania zboża, a więc pełni funkcję specjalistycznego 
zbiornika przemysłowego, to powinien być uznany za budowlę, a nie za bu-
dynek. Należy wziąć tu pod uwagę jeszcze jeden istotny argument. Otóż ele-
watory zbożowe budowane w pierwszej połowie dwudziestego wieku, które 
nadal są wykorzystywane, były budowane jedynie z cegły bądź z betonu, 
gdyż ówczesna technologia nie pozwalała na zastosowanie innych materia-
łów. Nie można jednak z opisanego powodu „karać” przedsiębiorcy, który 
nabył taki elewator, szczególnie że dzięki wysiłkom takich osób wspomniane 
często już zabytkowe budowle pozostają w dobrym stanie technicznym.

Zdaniem wnioskodawcy w omawianej tu sprawie wbrew stanowisku or-
ganów podatkowych powinno zostać zastosowane zwolnienie przedmiotowe 
od podatku od nieruchomości przewidziane w art. 7 ust. 1 pkt 2 lub pkt 2a 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z pierwszym z przywoła-
nych przepisów zwalnia się od podatków budowle infrastruktury portowej 
i budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów oraz przystani mor-
skich, a także zajęte pod nie grunty. Z kolei drugi z powołanych przepisów 
stanowi, że zwolnienie obejmuje również grunty, które znajdują się w po-
siadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyska-
ne na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność 
określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przy-
stani morskich. Wnioskodawca zwraca uwagę na fakt, że w wymienionych 
przepisach brak jest ograniczenia podmiotowego, a zatem zdaniem wniosko-
dawcy uprawnionym do skorzystania ze zwolnienia jest każdy podatnik, 
który prowadzi działalność portową z wykorzystaniem należących do niego 
budowli infrastruktury portowej i budowli infrastruktury zapewniającej do-
stęp do portów oraz przystani morskich, a także zajętych pod nie gruntów. 
Za przedstawionym stanowiskiem przemawia również fakt, że ograniczenie 
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podmiotowe wprowadzono w pkcie 2a wspomnianego ustępu, gdzie ustawo-
dawca wyraźnie wskazuje, że zwolnienie określone w tym przepisie dotyczy 
gruntów znajdujących się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem 
lub przystanią morską. W pkcie 2 uprawnienia do zwolnienia nie uzależnio-
no od posiadania przez podatnika przymiotu podmiotu zarządzającego.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o wyjaśnienie przedsta-
wionych informacji oraz odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy elewator zbożowy będący w rozumieniu przepisów prawa budow-
lanego zbiornikiem przemysłowym, wykorzystywany jedynie do przechowy-
wania zbóż i innych materiałów sypkich, należy z uwagi na jego funkcje 
i przeznaczenie klasyfikować w świetle przepisów o podatku od nieruchomo-
ści jako budowlę czy jako budynek?

2. Czy prawdą jest, że przy klasyfikacji obiektów budowlanych przez or-
gany podatkowe czynnikiem decydującym jest materiał, z którego wykonano 
przegrody budowlane?

3. Czy ze zwolnienia od podatku od nieruchomości przewidzianego 
w art. 7 ust. 1 pkt 2 mogą korzystać jedynie podatnicy o statusie podmiotu 
zarządzającego portem, czy także podatnicy nieposiadający takiego przy-
miotu, jak przykładowo prywatna spółka działająca na terenie portu mor-
skiego i prowadząca działalność przeładunkową?

Grażyna Sztark

Odpowiedź

Warszawa, 3 marca 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pani Grażyny Sztark, Senatora RP, złożone na po-

siedzeniu Senatu w dniu 21.01.2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości, przesła-
ne przy piśmie Marszałka Senatu z dnia 30.01.2015 r. znak: BPS/043-69-2968/15, 
uprzejmie informuję.

Pojęcie budowli na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest 
zdefiniowane w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.). Jest nią obiekt budowla-
ny w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa bu-
dowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Definicja ta obejmuje swym zakresem dwa pojęcia z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), tj. budowlę oraz urządzenie 
budowlane.

Budowlą, zgodnie z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego jest każdy obiekt budowlany 
niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Urządzenia budowlane są to 
urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia in-
stalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki (art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego).
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Obiekt, który stanowi budowlę zgodnie z przepisami Prawa budowlanego jest rów-
nież budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa – Prawo budowlane nie posługuje się terminem elewator zbożowy. 
W przedmiotowym akcie prawnym występuje pojęcie elewator, przy czym nie zostało 
ono zdefiniowane. Pojęcie elewator występuje w załączniku do ustawy, gdzie wspólnie 
z silosami oraz bunkrami do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów 
chemicznych, jako zbiorniki przemysłowe, elewatory są zaliczane do kategorii XIX 
obiektów budowlanych.

Jednocześnie należy zauważyć, że w art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, za-
wierającym wyliczenie obiektów budowlanych uznawanych w świetle prawa za bu-
dowle, ustawodawca wymienia zbiorniki, przesądzając w ten sposób, że zbiorniki 
przemysłowe zaliczone do kategorii XIX są budowlami. Z kolei w myśl §3 rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877, z późn. zm.), pod pojęciem budowli rolniczych 
należy rozumieć budowle dla potrzeb rolnictwa i przechowalnictwa produktów rol-
nych, w szczególności takie jak: zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, 
płyty do składowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory 
fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego.

Uwzględniając powyższe, obiekt budowlany przeznaczony do przechowywania 
sypkich produktów rolnych, takich jak zboża i pasze w specjalnych komorach (zasob-
nikach), niezależnie od nadanej mu nazwy – silosu, elewatora zbożowego, czy spichle-
rza, bądź użytych do jego budowy wyrobów budowlanych (wyroby ceramiczne bądź 
metalowe) powinien być uważany za budowlę.

Przedstawiony pogląd na temat kwalifikacji elewatorów zbożowych jako budowli 
potwierdza stanowisko Ministra Infrastruktury i Rozwoju, o które Minister Finansów 
zwrócił się w celu uzyskania opinii, jako do organu właściwego w sprawie interpretacji 
przepisów prawa budowlanego.

Wobec faktu, że obiekty do przechowywania zboża (elewatory zbożowe) są w świetle 
przepisów prawa budowlanego, a w konsekwencji również zgodnie z ustawą o podat-
kach i opłatach lokalnych budowlą, rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wyko-
nano przegrody budowlane nie ma znaczenia dla zmiany kwalifikacji takich obiektów 
na budynek.

Odnosząc się do poruszonego problemu różnego kwalifikowania przez organy po-
datkowe obiektów budowlanych przeznaczonych do przechowywania zboża, należy 
zaznaczyć, że jeżeli organ podatkowy ma wątpliwości, co do zakwalifikowania obiektu 
budowlanego, może w razie potrzeby, na podstawie art. 198 §1 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), przepro-
wadzić oględziny, a jeżeli w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, to zgodnie 
z art. 197 §1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy może powołać biegłego w celu 
wydania opinii. Należy również zauważyć, że zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego z dnia 5 listopada 2001 r. (sygn. akt FPK 8/01) w celu ustalenia, co 
jest budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, niezbędne jest 
poczynienie szczegółowych ustaleń faktycznych, wymagających nawet przeprowadze-
nia dowodu z opinii biegłego. W związku z powyższym, w celu właściwego zakwalifi-
kowania obiektu budowlanego dla celów podatkowych należy korzystać ze środków 
przewidzianych w ww. przepisach prawa.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnione 
z podatku od nieruchomości są budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruk-
tury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty.

Zakres zwolnienia ustala się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179). Zgodnie 
z jej art. 2 ust. 4 budowle infrastruktury portowej to znajdujące się w granicach por-
tu lub przystani morskiej akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia 
i instalacje, związane z funkcjonowaniem portu, przeznaczone do wykonywania przez 
podmiot zarządzający portem zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, 
tj. świadczenia usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej.
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Pod pojęciem infrastruktury portowej na potrzeby ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych należy zatem rozumieć infrastrukturę przeznaczoną do wykonywania za-
dań podmiotu zarządzającego portem polegających na świadczeniu usług związanych 
z korzystaniem z tej infrastruktury.

Jakkolwiek art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych statuujący 
zwolnienie dla portów morskich nie uzależnia stosowania zwolnienia dla wskazanych 
budowli i gruntów od tego, jaki podmiot nimi włada, jednak z definicji „infrastruktury 
portowej”, zawartej w ustawie o portach i przystaniach morskich wynika, że musi ona 
być przeznaczona do wykonywania przez podmiot zarządzający portem zadań polega-
jących na świadczeniu usług związanych z korzystaniem z infrastruktury.

Okoliczność stosowania zwolnienia w odniesieniu do innych podmiotów niż zarzą-
dzający portem była przedmiotem różnych rozstrzygnięć organów podatkowych oraz 
sądów administracyjnych.

Stanowisko Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym zwolnienie przysługuje tyl-
ko wtedy, gdy podmiot zarządzający portem bezpośrednio korzysta z infrastruktury 
zaprezentowane jest m.in. w wyrokach NSA: z dnia 3 czerwca 2008 r. sygn. II FSK 
996/07, z dnia 10 grudnia 2008 r. sygn. II FSK 558/08, oraz z dnia 5 sierpnia 
2011 r. sygn. II FSK 435/10, a także w wyrokach WSA w Szczecinie z dnia 24 listo-
pada 2011 r. sygn. I SA/Sz 760/11 oraz WSA w Gdańsku z dnia 27 listopada 2012 r. 
sygn. I SA/Gd 952/12 i z dnia 14 listopada 2012 r. sygn. I SA/Gd 884/12.

Stanowisko odmienne zaprezentowano w wyrokach NSA: z dnia 12 lipca 2013 r. 
sygn. akt II FSK 678/13, oraz z dnia 18 października 2013 r. II FSK 1830/12, w któ-
rych sąd stwierdził, że okoliczność oddawania budowli oraz zajętych pod nie gruntów 
przez podmiot zarządzający portem na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 
umowy o odpłatne korzystanie z infrastruktury portowej nie prowadzi do utraty przez 
ten podmiot zarządzający zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Rozstrzygnięcie powyższej kwestii było również przedmiotem wniosku wystosowa-
nego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały w składzie 
siedmiu sędziów NSA, która miałaby wyjaśnić, czy w pojęciu „infrastruktury portowej” 
mieszczą się budowle, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospo-
darczej przez inny podmiot, niż zarządzający portem. NSA wydał postanowienie z dnia 
7 lipca 2014 r. II FPS 2/14, w którym odmówił podjęcia uchwały nie dokonując tym 
samym merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jarosław Neneman
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
oraz senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, 
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowni Panowie! 
Dziękujemy Ministrowi Zdrowia oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

za odpowiedzi na oświadczenie senatorskie z 4 grudnia 2014 r. dotyczące 
ujawnienia przez Straż Graniczną około 1 tysiąca kg mięsa nieznanego po-
chodzenia na targowisku w Wólce Kosowskiej. Niestety treści obu odpowie-
dzi trudno uznać za satysfakcjonujące.

Pan Minister Rolnictwa odżegnuje się od wszelkiej odpowiedzialności, 
twierdząc, że mięso w handlu detalicznym należy do gestii służb podległych 
Ministrowi Zdrowia. Chyba niezupełnie tak jest, bo chodziło o mięso, którego, 
jak się zdaje, nie było w handlu detalicznym. Jest tu mowa o nienaruszonej 
tuszy zwierzęcia, które według oświadczenia właścicieli bazaru miało być 
kozą. Tusza ta została zutylizowana bez badań. Kto, jeśli nie Inspekcja We-
terynaryjna, miał określić, co to było – pies czy koza?

Resumując, trzeba wskazać, że odpowiedzi w najmniejszym stopniu nie 
wyjaśniają tego, co stało się z tysiącem kilogramów mięsa niewiadomego 
pochodzenia, co to było za mięso, jak i skąd zostało ono pozyskane, jakie de-
cyzje podjęły władze weterynaryjne lub sanitarne odnośnie do tego mięsa.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że organy Inspekcji Weterynaryjnej i Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej działają w tej sprawie w sposób kunktatorski, 
nieadekwatnie do skali zagrożenia. A chodzi tu o tonę (!) mięsa niewiadomego 
pochodzenia. Prawdopodobnie, jak sugerowała prasa, było to mięso psów!

Zamiast wnikliwego śledztwa, które odsłoniłoby nielegalny proceder 
i ukróciło go na przyszłość, mamy działania, które trudno określić inaczej 
niż działania pozorne i próby zamiecenia tej afery pod dywan. Wobec tego 
jeszcze raz prosimy obu Panów Ministrów o wyjaśnienie: co to było za mięso, 
z jakich zwierząt, jak i skąd pozyskane, co się stało z tym mięsem, czy zo-
stało one poddane badaniom, a jeśli nie, to dlaczego.

Panu Prokuratorowi Generalnemu powierzamy tę sprawę do wnikliwe-
go zbadania pod kątem popełnienia przestępstwa sprowadzania niebezpie-
czeństwa dla zdrowia powszechnego, pod kątem możliwości popełnienia 
przestępstwa nielegalnego zabijania psów, a także pod kątem popełnienia 
przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez organy inspekcji weteryna-
ryjnej i inspekcji sanitarnej.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Jan Maria Jackowski
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Odpowiedź 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2015.03.13

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego 2015 r. znak: BPS/043-69-2969-MZ/15, 

przy którym przekazano oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Woj-
ciechowskiego oraz Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego, dotyczące znalezienia 
przez funkcjonariuszy Straży Granicznej mięsa niewiadomego pochodzenia w Wólce 
Kosowskiej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

W nawiązaniu do pytań Panów Senatorów dotyczących postępowania prowadzo-
nego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wobec podmiotów z Wólki Kosow-
skiej, szczegółowe informacje w tej sprawie zostały przekazane w odpowiedzi Ministra 
Zdrowia znak pisma: MZ-ZP-Z-070-57/MW/14.

W związku z opinią Panów Senatorów w oświadczeniu, iż organy urzędowej kontroli 
żywności nie wyjaśniły co stało się z 1000 kg mięsa, na które, jak stwierdzono pod-
czas kontroli w dniu 28 listopada 2014 r. nie okazano dokumentów potwierdzających 
pochodzenie, uprzejmie informuję, iż w dniu 1 grudnia 2014 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Piasecznie przeprowadził, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, stosowne postępowania wyjaśniające. Właściciele obiektów okazali dokumen-
tację (faktury) potwierdzające pochodzenie zajętych artykułów spożywczych (kopie fak-
tur w załączeniu). Ponadto, uprzejmie informuję, iż z ww. dokumentów wynika, iż mię-
so wprowadzane do obrotu przez podmioty z Wólki Kosowskiej było to: mięso wołowe, 
mięso wieprzowe, drób oraz podroby. Z faktur dotyczących ww. produktów wynika, iż 
przedsiębiorcy przedstawili dokumenty potwierdzające pochodzenie ok. 830 kg mięsa.

Produkty, na które nie okazano faktur, zostały przekazane do utylizacji (kopie do-
kumentów w załączeniu). Z dokumentów przewozowych tych produktów wynika, iż do 
utylizacji przekazano jako produkty niewiadomego pochodzenia – mięso, jaja, sery.

Od właściciela sklepu pn. „ORIENT MARKET” uzyskano informację, że zabezpie-
czona tusza to mięso z kozy. Na podstawie ww. oświadczenia przedsiębiorcy oraz na 
podstawie notatki służbowej lekarza weterynarii z dnia 28.11.2014 r. z której wynika, 
iż nie mógł on jednoznacznie określić gatunku zwierzęcia, z którego pochodziła tusza, 
a także w związku z faktem, że nie było ingerencji w tuszę, co dało gwarancję, iż mię-
so to nie było wprowadzane do obrotu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Piasecznie podjął decyzję o niewykonywaniu badań i przeznaczył mięso niewiado-
mego pochodzenia do utylizacji. Kopia notatki służbowej lekarza weterynarii z dnia 
28.11.2014 r. została przekazana w załączeniu do odpowiedzi Ministra Zdrowia znak 
pisma: MZ-ZP-Z-070-57/MW/14.

Produkty niewiadomego pochodzenia, jako odpady kategorii 1 i 3 zostały odebrane 
(w obecności pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecz-
nie) przez firmę EKO GAMA, ul. Kinowa 20/31, 04-017 Warszawa w celu utylizacji 
przez firmę HETMAN Sp. z o. o. ul. Florianów 24, 99-311 Bedlno. W protokole odbioru 
odpadów kategorii 1 przedstawiciel firmy EKO GAMA określił tuszę jako mięso kozy 
(kopia dokumentu w załączeniu).

Uprzejmie informuję, iż zakłady odbierające oraz utylizujące produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego (odpady kategorii 1 i 3) są nadzorowane przez organy In-
spekcji Weterynaryjnej. Zatem udzielenie informacji dotyczącej możliwości przeba-
dania mięsa przekazanego do utylizacji, leży w kompetencjach Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi nadzorującego organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Ponadto, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami właściciele przed-
miotowych sklepów zostali ukarani mandatami karnymi na łączną kwotę 3500 zł, 
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wydano cztery decyzje administracyjne nakazujące zamknięcie prowadzenia działal-
ności z trybem natychmiastowej wykonalności i skierowano dwa wnioski o ukara-
nie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, zgodnie 
z art. 103 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późno zm.). Z dodatkowych informacji prze-
kazanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie 
wynika, iż w dniu 27.01.2015 r. zostało zakończone postępowanie wobec podmiotu 
pn. THAO MY Kowalska Sp. z o.o. Decyzją znak: HŻN.9022.1.00329.2014.AJ z dnia 
27.01.2015 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie wymierzył 
karę pieniężną w wysokości 1000 zł na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia tj. w związ-
ku z faktem rozpoczęcia prowadzenia działalności w zakresie obrotu żywnością bez 
złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających 
urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

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

Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 26.02.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wspólne oświadczenie złożone przez Senatora Grzegorza Wojcie-

chowskiego i Jana Marię Jackowskiego na 69. posiedzeniu Senatu w dniu 21 stycz-
nia 2015 r., przesłane przy piśmie z dnia 2 lutego 2015 r. znak: BPS/043-69-2969- 
-MRRW/15, dotyczące znalezienia mięsa niewiadomego pochodzenia w Wólce Ko-
sowskiej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, pragnę ponownie poinformować, 
że organem właściwym do udzielenia odpowiedzi w przedmiotowej sprawie jest Mi-
nister Zdrowia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to Państwowa Inspekcja Sanitarna, pod-
legła Ministrowi Zdrowia, sprawuje nadzór w zakresie bezpieczeństwa żywności nad 
zakładami prowadzącymi handel detaliczny, w tym nad Sklepem Orient Market w Ja-
błonowie, Al. Krakowska 61c, pawilon 23/2, Anh Tuan Nguyen, w którym miało miej-
sce opisywane zdarzenie.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez 
Głównego Lekarza Weterynarii, podczas kontroli przeprowadzonej w ww. zakładzie 
przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej i Państwową Powiatową Inspekcję 
Sanitarną w dniu 28 listopada 2014 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Piasecznie z siedzibą w Chylicach zwrócił się z prośbą do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Piasecznie jedynie o konsultację mającą na celu identyfikację gatunku 
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zwierzęcia. Podczas konsultacji inspektorowi weterynaryjnemu przedstawiono jedną 
tuszę zwierzęcą pozbawioną głowy i dolnych części kończyn. Inspektor weterynaryjny 
stwierdził, że z powodu braku charakterystycznych części anatomicznych, nie jest 
możliwa jednoznaczna ocena gatunku zwierzęcia, z którego pozyskano tuszę i jedyną 
metodą, która pozwoli zidentyfikować gatunek zwierzęcia jest przeprowadzenie badań 
laboratoryjnych określających gatunkowość mięsa. Powyższa opinia została przekaza-
na prowadzącym kontrolę przedstawicielom Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Ponadto organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie zwróciły się w póź-
niejszym terminie o jakąkolwiek pomoc do Inspekcji Weterynaryjnej w prowadzonym 
postępowaniu wyjaśniającym w sprawie mięsa niewiadomego pochodzenia. W związ-
ku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie nie podejmował dodatko-
wych działań w powyższej sprawie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk

Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 26 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 2 lutego 2015 roku (sygn. BPS/043- 

-69-2969-PG/15), przy którym przesłano tekst oświadczenia złożonego przez senatorów 
Grzegorza Wojciechowskiego i Jana Marię Jackowskiego podczas 69. posiedzenia Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 stycznia 2015 roku w sprawie ujawnienia przez 
Straż Graniczną około 1 tysiąca kilogramów mięsa nieznanego pochodzenia na targowi-
sku w Wólce Kosowskiej, uprzejmie przedstawiam odpowiedź na oświadczenie.

Z informacji uzyskanej z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie wynika, że jed-
nostki podległe Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, w tym w szczególności ewentu-
alnie właściwa miejscowo Prokuratura Rejonowa w Piasecznie, nie prowadzą, ani nie 
prowadziły postępowania przygotowawczego w tej sprawie. Z enuncjacji medialnych 
wynika, że właściciele sklepów, w których zakwestionowano mięso, w krótkim okresie 
dostarczyli do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie certyfika-
ty dowodzące pochodzenia mięsa. Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej stwierdził, że w większości było to mięso kóz, a nadto, iż było właściwie 
przechowywane.

W powyższej sytuacji brak było jakichkolwiek podstaw do wdrożenia postępowa-
nia karnego w tej sprawie.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
oraz senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Od środowisk polskich aptekarzy uzyskaliśmy informację, że w proku-

raturze lubelskiej toczyło się śledztwo w sprawie nadużyć w handlu lekami. 
Kilkadziesiąt aptek w całej Polsce, w tym kilka w Lublinie i województwie lu-
belskim, zamawiało bardzo duże ilości leków, z których większość odsprze-
dawana była przez farmaceutów dwóm hurtowniom w Polsce. Te przekazy-
wały je następnie hurtowni w Gnieźnie, a stamtąd leki trafiały za granicę. 
Śledztwo w sprawie tak zwanej afery związanej z wywozem leków za gra-
nicę umorzono wobec stwierdzenia, że działanie sprawców nie wyczerpało 
znamion przestępstwa z art. 127 prawa farmaceutycznego. W ocenie proku-
ratorów wszystkie z zamieszanych w sprawę aptek posiadały zezwolenia 
na ich prowadzenie, podobnie było w wypadku sprawdzanych przez organy 
ścigania hurtowni. Zdaniem śledczych nie było zatem podstaw do przedsta-
wienia tym osobom – farmaceutom sprzedającym leki hurtowniom – zarzu-
tów, albowiem przepis art. 127 prawa farmaceutycznego penalizuje jedynie 
prowadzenie apteki bez wymaganego zezwolenia i nie zawiera stwierdzenia 
„lub wbrew jego warunkom”.

Ze znanych nam okoliczności sprawy wynika, że apteki te dokonywały 
zakupu hurtowych ilości leków od podmiotów posiadających zezwolenie na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. W tym zakresie działały więc jesz-
cze zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, z art. 88 ust. 1 pkt 1 
ustawy, jednak zakupione wyroby medyczne i produkty lecznicze mogły 
one wydawać jedynie na podstawie recepty bądź bez recepty, na podsta-
wie zapotrzebowania uprawnionych jednostek organizacyjnych lub osób fi-
zycznych uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów, o czym mówi 
art. 96 ust. 1 ustawy.

Ponadto zakupione hurtowe ilości leków farmaceuci odsprzedawali in-
nym hurtowniom, naruszając w ten sposób przepisy art. 88 i 96 prawa far-
maceutycznego. W tym zakresie działali więc na podstawie art. 78 ust. 1 
pkt 3 ustawy. Niewątpliwie farmaceuci, sprzedając produkty lecznicze in-
nym podmiotom uprawnionym do ich zakupu, działali jak hurtownia farma-
ceutyczna, a na to nie mieli wymaganego prawem zezwolenia.

Przepis art. 127 prawa farmaceutycznego określa, że odpowiedzialności 
karnej podlega ten, kto bez wymaganego zezwolenia podejmuje działalność 
w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub apteki ogólnodostęp-
nej lub punktu aptecznego. W przedmiotowej sprawie farmaceuci uzyskali 
pozwolenie na prowadzenie aptek, jednak nie posiadali wymaganego po-
zwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, a takie w rzeczywi-
stości prowadzili pod nazwą apteki.

Dlatego też uprzejmie prosimy o odpowiedź na pytanie, czy prokuratorzy 
prowadzący tę sprawę rozważali przedstawienie sprawcom zarzutu popeł-
nienia przestępstwa z art. 127 prawa farmaceutycznego, polegającego na 
podjęciu działalności w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, 
a nie apteki, bez wymaganego zezwolenia. Jeżeli tak, to jakie były przesłan-
ki zaniechania przedstawienia tych zarzutów, a jeżeli nie, to z jakich powo-
dów zaniechano rozważenia tych okoliczności.

Prosimy również o informację, jakie czynności procesowe podjęła Proku-
ratura Apelacyjna w Lublinie w celu ustalenia, czy działanie sprawców nie 
wyczerpało również znamion przestępstwa z art. 160 §1 k.k.

Czy ustalono, jakie osoby w tym okresie bezskutecznie próbowały za-
kupić leki wywożone za granicę i czy niemożność zakupienia tych leków 
spowodowała niebezpieczeństwo utraty życia przez te osoby lub ciężkiego 
uszczerbku na ich zdrowiu?

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Jan Maria Jackowski
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 6 marca 2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 30 stycznia 2015 roku, sygnatura 

BPS/043-69-2970/15, za którym przekazane zostało oświadczenie złożone przez se-
natorów Pana Grzegorza Wojciechowskiego i Pana Jana Marię Jackowskiego podczas 
69. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 stycznia 2015 roku uprzejmie przedstawiam 
poniższe stanowisko.

Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2014 roku Prokuratura Apelacyjna w Lublinie 
umorzyła śledztwo prowadzone w sprawie:

I. zaistniałego w okresie od maja 2010 roku do sierpnia 2013 roku w Lublinie i in-
nych miejscowościach na terenie kraju udziału w zorganizowanej grupie przestępczej 
mającej na celu popełnienie przestępstwa polegającego na nielegalnym obrocie pro-
duktami leczniczymi; tj. o czyn z art. 258 §1 kk,

II. zaistniałego w tym samym czasie i miejscu, podjęcia bez wymaganego zezwole-
nia działalności w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej przez ustalonych 
przedsiębiorców prowadzących wskazaną działalność, za pośrednictwem hurtowni 
zlokalizowanych w miejscowościach Pruszków, Goleniów i Ksawerów, a także ustalo-
nych przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne zlokalizowane na terenie 
województwa lubelskiego; tj. o czyn z art. 127 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 
roku Prawo farmaceutyczne z późn. zm. – wobec niestwierdzenia znamion przestęp-
stwa, na podstawie art. 17 §1 pkt 2 kpk.

Przedmiotem powyższego śledztwa była działalność polegająca na tzw. odwróco-
nym łańcuchu dystrybucji produktów leczniczych; tj. ich sprzedaży przez apteki do 
hurtowni farmaceutycznych, celem eksportu poza granice kraju.

Poczynione w toku tego śledztwa ustalenia faktyczne potwierdziły, że w latach 
2010–2013 objęte jego zakresem ustalone hurtownie farmaceutyczne oraz apteki 
uczestniczyły w tego rodzaju działalności.

W związku z powyższym była oczywiście rozważana zasadność przedstawienia za-
angażowanym w nią osobom zarzutów popełnienia czynów spenalizowanych w art. 127 
pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne z późn. zm.

Niemniej przeprowadzona wykładnia powoływanego powyżej przepisu stała się 
podstawą podjęcia decyzji o umorzeniu tego śledztwa jeszcze w fazie in rem, w oparciu 
o art. 17 §1 pkt 2 kpk. Z kolei logiczną konsekwencją przyjęcia braku znamion czynu 
spenalizowanego w powyższym przepisie stało się umorzenie prowadzonego postępo-
wania – na tej samej podstawie prawnej – w zakresie czynu z art. 258 §1 kk.

Podejmując powyższą decyzję w pierwszej kolejności przyjęto, iż niewątpliwie żad-
na z osób zaangażowanych w powstanie i działalność objętych zakresem prowadzone-
go śledztwa trzech hurtowni farmaceutycznych, posiadających stosowne zezwolenia, 
nie mogła swym zachowaniem wyczerpać znamion przepisu art. 127 ustawy z dnia 
6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne z późn. zm. Jakkolwiek hurtownie te 
w sposób oczywisty naruszały przepis art. 72 ust. 3 powoływanej ustawy prowadząc 
obrót hurtowy produktami leczniczymi z nieuprawnionymi do tego aptekami, to jed-
nak bezsprzecznym jest, że naruszanie obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego 
działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, nie jest równo-
znaczne z działaniem bez wymaganego zezwolenia.

W odniesieniu z kolei do karnoprawnej oceny zachowania osób prowadzących ap-
teki, które zbywały produkty lecznicze dwóm wyżej wymienionym hurtowniom far-
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maceutycznym stwierdzono, iż jakkolwiek obrót hurtowy tymi produktami, zgodnie 
z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne z późn. 
zm. został zastrzeżony dla enumeratywnie określonych podmiotów, w tym hurtow-
ni farmaceutycznych to jednak rozstrzygnięcie, czy powyższe działanie stanowi czyn 
zabroniony w rozumieniu art. 127 pkt 1 tej ustawy wymaga przede wszystkim odko-
dowania zespołu znamion: „podjęcia działalności w zakresie prowadzenia hurtowni 
farmaceutycznej”.

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne z późn. zm. nie za-
wiera legalnej definicji hurtowni farmaceutycznej. W związku z tym przyjmowanie 
znaczenia pojęcia „hurtownia farmaceutyczna” innego niż wynikające z reguł języka 
ogólnego oraz języka prawniczego naruszałoby gwarancyjny kierunek wykładni prze-
pisów karnych i mogłoby się spotkać z zarzutem stosowania wykładni rozszerzającej 
na gruncie prawa karnego materialnego.

Następnie stwierdzono, że unormowania zawarte w Rozdziale 6 ustawy z dnia 
6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne z późn. zm. (art. 74 ust. 1 i następne) 
dają podstawę do przyjęcia uogólnienia, iż hurtownia farmaceutyczna jest przedsię-
biorstwem, które posiada specjalistyczny i koncesjonowany profil. Z kolei art. 55 kc 
stanowi, że przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników materialnych 
i niematerialnych, przykładowo wymienionych w tym przepisie, przeznaczonych do 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Powyższe stało się podstawą do stwierdzenia, że „podjęcie działalności w zakresie 
prowadzenia hurtowni farmaceutycznej” należy rozumieć jako podjęcie działalności go-
spodarczej w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa o specyficznej i reglamentowanej 
naturze, natomiast nie można jego utożsamiać z każdym przypadkiem niezgodnego 
z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne z późn. zm. ob-
rotu produktami leczniczymi, który wskutek definicji legalnej stanowi obrót hurtowy.

W niniejszym przypadku zbywanie produktów leczniczych hurtowniom farmaceu-
tycznym miało miejsce w ramach działalności realnie funkcjonujących aptek. Zatem 
naruszająca uregulowania ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutycz-
ne z późn. zm. działalność polegająca na hurtowym obrocie produktami leczniczymi 
podjęta została w zakresie prowadzenia aptek ogólnodostępnych. W związku z tym 
jakkolwiek zachowanie takie było normatywnie naganne, mogące powodować zasto-
sowanie sankcji administracyjnoprawnych, to jednak nie wyczerpywało dyspozycji 
art. 127 pkt 1 tej ustawy polegającego na podejmowaniu bez wymaganego zezwolenia 
działalności w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a przyjęcie przeciw-
nego stanowiska prowadziłoby do niedopuszczalnej rozszerzającej wykładni znamion 
czynu zabronionego.

Dokonując interpretacji art. 127 powoływanej ustawy odwołano się również do 
wykładni historycznej wskazując, iż początkowo w rządowym projekcie ustawy z dnia 
6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne /druk nr 2677 Sejmu III Kadencji/ prze-
pis art. 129 (według aktualnej numeracji – art. 127) penalizował prowadzenie hurtow-
ni farmaceutycznej, apteki bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom. 
Tak więc o ile przepis ten zostałby przyjęty i obowiązywał w tej formie, zgodnie z za-
mierzeniem ustawodawcy każdy, kto prowadząc hurtownię farmaceutyczną lub apte-
kę naruszałby warunki uzyskanego zezwolenia podlegałby odpowiedzialności karnej. 
Niemniej na etapie prac parlamentarnych brzmienie tego przepisu zostało zmodyfiko-
wane, co również wskazuje na zamiar ustawodawcy ograniczenia zakresu zachowań 
objętych zakresem jego penalizacji.

Odnosząc się do kwestii wykładni historycznej warto uzupełniająco także wskazać, 
iż w poprzednio obowiązującej ustawie z dnia 10 października 1991 roku o środkach 
farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Far-
maceutycznej (Dz. U. 1991.105.452), uchylonej przez ustawę z dnia 6 września 2001 
roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach 
medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. 2001.126.1382 z późn. zm.), odpowied-
nikiem art. 127 aktualnie obowiązującej ustawy Prawo farmaceutyczne był art. 67, 
którego ust. 2 pkt 1 również penalizował prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub 
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hurtowni farmaceutycznej bez wymaganej koncesji na podjęcie takiej działalności lub 
wbrew jej warunkom.

Niemniej podkreślić w tym miejscu równocześnie należy, iż problem tzw. odwróco-
nego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych nasilił się głównie w wyniku wpro-
wadzenia urzędowego, sztywnego charakteru cen i marż na produkty lecznicze objęte 
refundacją, w szeregu przypadków niższych niż w innych państwach, co spowodowało 
zainteresowanie hurtowni farmaceutycznych ich eksportem.

W związku z powyższym w czasie, kiedy była tworzona ustawa z dnia 6 września 
2001 roku Prawo farmaceutyczne zjawisko to faktycznie nie istniało i trudno byłoby 
je przewidzieć.

Zakres przedmiotowy prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie śledz-
twa obejmował opisane na wstępie czyny zakwalifikowane z art. 258 §1 kk i art. 127 
pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne z późn. zm.

Niemniej gdyby w jego toku uzyskano materiał dowodowy wskazujący na możli-
wość zaistnienia czynu bądź czynów spenalizowanych w art. 160 §1 kk podjęte zo-
stałyby stosowne czynności procesowe zmierzające do ustalenia, czy faktycznie miały 
one miejsce.

W śledztwie tym nie uzyskano jednak dowodów świadczących o narażeniu usta-
lonej osoby bądź osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 160 §1 kk, w tym w szczególności w wyniku 
odmowy sprzedaży produktów leczniczych, z uwagi na ich brak spowodowany zby-
ciem tych produktów przez aptekę na rzecz hurtowni.

Jednocześnie, dostrzegając wagę problemu, jakim jest tzw. odwrócony łańcuch dys-
trybucji produktów leczniczych, a także wątpliwości interpretacyjne, które mogą po-
wstawać co do zakresu zachowań spenalizowanych w art. 127 ustawy z dnia 6 wrześ- 
nia 2001 roku Prawo farmaceutyczne z późn. zm. uprzejmie informuję, iż zostanie 
zbadana dotychczasowa praktyka prowadzenia postępowań obejmujących powyższą 
problematykę, celem podjęcia ewentualnych dalszych działań zmierzających do jej 
ujednolicenia oraz wyeliminowania wątpliwości do zakresu możliwej odpowiedzialno-
ści na podstawie powyżej powołanego, jak również innych przepisów karnych.

Z poważaniem 
 
ZASTĘPCA 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marzena Kowalska
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Andrzeja Matusiewicza oraz Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Jednym z najważniejszych zadań prasy, charakteryzującym się dużą 

użytecznością społeczną, jest bieżąca analiza wydarzeń politycznych oraz 
kontrola poczynań organów państwa. Nieodzownym elementem takowej 
kontroli życia publicznego jest instytucja krytyki prasowej. Zgodnie z art. 6 
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (DzU z 1984 r. 
Nr 5, poz. 24) w przypadku, kiedy autor materiału prasowego zwraca się do 
organu państwowego z wnioskiem o odpowiedź na krytykę w nim zawartą, 
ów organ winien ustosunkować się do niej w terminie nieprzekraczającym 
jednego miesiąca. Wydaje się jednak, że uprawnienia wynikające z niniej-
szego przepisu nie znajdują obecnie szerokiego zastosowania w praktyce.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie, ile 
wniosków dotyczących odpowiedzi na krytykę wpłynęło łącznie do poszcze-
gólnych prokuratur, prokuratur rejonowych, okręgowych oraz Prokuratury 
Generalnej, w 2014 r. oraz ilu odpowiedzi udzielono w tym zakresie.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Matusiewicz 
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 17.02.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 30 stycznia 2015 r. BPS/043-69- 

-2971/15, przy którym przedstawiono tekst oświadczenia złożonego przez senatora 
Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 69. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 21 stycznia 2015 r., w sprawie stosowania w praktyce art. 6 ust. 2 
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24), 
uprzejmie informuję, iż w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury 
zarejestrowano łącznie 4 pytania w trybie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 
1984 r. – Prawo prasowe, na które udzielono odpowiedzi, w tym:

– do Prokuratury Okręgowej w Łomży wpłynęły 2 pytania,
– do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu wpłynęły 2 pytania.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Wojciecha Skurkiewicza, Jana Marii Jackowskiego, 

Krzysztofa Słonia oraz Marii Koc

skierowane do pełniącej obowiązki generalnej dyrektor dróg publicznych i autostrad 
Ewy Tomali-Boruckiej

Szanowna Pani Dyrektor!
Zadania związane z budową dróg i autostrad w Polsce niejednokrotnie 

wymagają realizacji prac archeologicznych. Ich najważniejszą część stano-
wią badania o charakterze wykopaliskowym – nieodwracalnie niszczące 
substancję zabytkową. Dbałość o odpowiednie zabezpieczenie archeologicz-
nego dziedzictwa kulturowego wynika z Konstytucji RP (zasada zrównowa-
żonego rozwoju), ustaw krajowych (ustawa o ochronie zabytków) oraz euro-
pejskich aktów prawnych (tak zwana konwencja maltańska).

Środowiska akademickie od lat alarmują, że rozwiązania prawne sto-
sowane przez GDDKiA dotyczące sposobu wyłaniania wykonawców prac 
badawczych nie zapewniają realizacji tych prac na właściwym poziomie na-
ukowym. Jest to przede wszystkim pokłosie sytuacji, kiedy podstawowym 
kryterium wyboru oferentów jest wyłącznie najniższa cena. Powoduje to, że 
w sprawach dotyczących naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego de-
cydują de facto księgowi.

W związku z powyższym kierujemy do Pani Dyrektor zapytanie dotyczą-
ce sposobów realizacji zadań związanych z ochroną zabytków archeologicz-
nych w praktyce działania GDDKiA, to jest podczas realizacji zadań z zakre-
su budowy dróg i autostrad w Polsce.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Maria Koc

Odpowiedź

Warszawa, 6.03.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z 30 stycznia 2015 r., znak: BPS/043-69-2972/15, któ-

re wpłynęło 4 lutego 2015 r., przy którym przekazano oświadczenie Pana Senato-
ra Grzegorza Wojciechowskiego złożone wraz z grupą Senatorów, dotyczące ochrony 
zabytków archeologicznych podczas zadań realizowanych przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad, poniżej uprzejmie przedstawiam wyjaśnienia w przed-
miotowej sprawie.
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Zakres działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) regu-
lują przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 260, z późn. zm.), ustaw szczególnych oraz zarządzenie Nr 5 Ministra Infrastruk-
tury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. Nr 3, poz. 8, z późn. zm.).

Natomiast GDDKiA swoje działania w zakresie ochrony dziedzictwa archeologiczne-
go realizuje na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z usta-
wą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1446). Ponadto kwestie zasad realizacji przedmiotowych zadań regulują przepisy 
zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 19 z dnia 16 lutego 
2015 r. w sprawie badań archeologicznych w GDDKiA. Ponadto zarządzeniem nr 54 
z dnia 10 października 2008 r. w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowa-
nia i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w brzmieniu określonym w Zarządzeniu nr 115 z dnia 17 grudnia 2010 r. określono 
podział i tryb działań GDDKiA również w zakresie badań archeologicznych.

Zasady organizowania zamówień publicznych w Polsce określa ustawa z 29 stycz-
nia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 
dalej jako: „PZP”. Przepisy PZP przewidują, że zamawiający wybiera ofertę najkorzyst-
niejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia (art. 91 ust. 1), a kryterium oceny może być albo wyłącznie cena, 
albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia (art. 91 ust. 2).

GDDKiA działa na podstawie i w granicach ww. Ustawy i nie posiada ekspertyz 
czy analiz, w których badane byłyby zagadnienia i zależności, o których mowa w ww. 
zapytaniu.

GDDKiA, która reprezentuje Skarb Państwa jest zobowiązana na podstawie prze-
pisów ustawy o finansach publicznych do wydatkowania środków pozostających w jej 
dyspozycji w sposób racjonalny, rzetelny i oszczędny. Oznacza to, że cena musi być 
zawsze brana pod uwagę przy wyborze oferty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zamawiający zawsze może zastoso-
wać cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. Może także zastosować kryteria inne niż 
cena, pod warunkiem, że odnoszą się one do przedmiotu zamówienia. Do kryteriów 
pozacenowych należą w szczególności:

∙ jakość,
∙ funkcjonalność,
∙ paramenty techniczne,
∙ zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na 

środowisko,
∙ koszty eksploatacji,
∙ serwis lub termin wykonania zamówienia.
GDDKiA zlecając usługi w trybie przepisów PZP, bada każdy przypadek indywi-

dualnie i określa kryteria, które będą stanowiły punktację ofert z uwzględnieniem 
specyfiki danego zamówienia. Taka procedura stosowana jest również przy zlecaniu 
prac archeologicznych.

Ponadto zgodnie z zarządzeniem nr 115 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie 
podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA 
oraz zarządzeniem 19 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie badań archeologicznych 
w GDDKiA Departament Środowiska Centrali GDDKiA na wniosek właściwego Dyrek-
tora Oddziału opiniuje zakres i pracochłonność badań archeologicznych, tj.: badań 
rozpoznawczych, wykopaliskowych oraz nadzorów archeologicznych. Przedmiotowe 
opinie sporządzane są na podstawie wszelkich dostępnych dokumentów, w szczegól-
ności: decyzji administracyjnych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej jako: 
„WKZ”), opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz dokumentacji archeologicznej 
(archiwaliów, opracowań, informacji z nadzorów, itp.). W procesie oceny brane są pod 
uwagę standardy branżowe (określone w ww. ustawie o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz w rozporządzeniach Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w zakresie badań archeologicznych – odpowiednio z dnia 
26 maja 2011 r. oraz 27 lipca 2011 r.), szczegółowe zalecenia dodatkowe WKZ (roz-
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szerzające lub zawężające zakres badań – np. badania powierzchniowe z użyciem wy-
krywacza metalu lub badania sondażowe bez eksploracji obiektów archeologicznych) 
oraz przyjęty w GDDKiA system rozliczania badań archeologicznych.

W przypadku badań rozpoznawczych stosuje się system ryczałtowy dla badań po-
wierzchniowych oraz uproszczony system wynikowy dla badań sondażowych (rozlicza-
na jest rzeczywista powierzchnia sondaży). W przypadku nadzorów archeologicznych 
system rozliczeniowy mieści się w systemie rozliczeniowym kontraktów budowlanych 
(nadzór archeologiczny zapewnia wykonawca prac budowlanych).

Natomiast w przypadku badań wykopaliskowych stosuje się szczegółowy, mody-
fikatorowy system rozliczeniowy, polegający na wstępnym oszacowaniu pracochłon-
ności oraz wynikowym obmiarze rzeczywiście wykonanych prac. System ten został 
opracowany przez Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych, a następnie był 
modyfikowany przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego oraz GDDKiA. 
Co do zasady przyjęto w nim odrębne szacowanie pracochłonności prac terenowych 
oraz opracowania wyników, przyjmując, iż w obu ww. etapach badań wpływ na praco-
chłonność mają inne czynniki (w terenie jest to: funkcja, wielokulturowość, natężenie 
i złożoność struktur stratygraficznych oraz podłoże stanowiska; na etapie opracowań 
zaś: ilość obiektów z materiałem zabytkowym, liczba zabytków, ekspertyzy). W szcze-
gółowym wyliczeniu prac przyjęto, że prace badawcze w terenie na arze „standardo-
wym”, tzn. jednofazowej osadzie położonej na luźnym podłożu cechującym się wystę-
powaniem pojedynczych i płytkich obiektów, wynosi 146 roboczogodzin (jednostek 
normatywnych). Pracochłonność opracowania wyników badań natomiast wynosi 35% 
pracochłonności terenowej liczonej bez uwzględnienia czynnika podłoża. W kolejnym 
etapie pracochłonność standardowa badań terenowych i opracowań wyników jest mo-
dyfikowana w zależności od rzeczywistego charakteru stanowiska. Górny próg rozli-
czenia stanowi pula jednostek normatywnych przewidziana na wykonanie zadania. 
Oszacowaniem pracochłonności, jak i rozliczeniem końcowym, zajmują się doświad-
czeni pracownicy (archeolodzy) zatrudnieni w GDDKiA.

Z kolei określenie wartości zamówienia, wykonywane w Oddziałach, sprowadza się 
do rozpoznania ceny badań powierzchniowych na odcinku inwestycji (za km badań), 
ceny za wykonanie sondaży (za ar sondażowy), czy w przypadku badań wykopalisko-
wych – ceny za jednostkę normatywną. Przy czym w wyliczanej stawce za przyjętą jed-
nostkę obmiarową winny zostać ujęte również wszelkie inne koszty związane z wykona-
niem zadania (np. w badaniach wykopaliskowych są to prace geodezyjne, ziemne itp.).

Zasadniczo Oddziały GDDKiA dokonują ustalenia wartości przedmiotu zamówie-
nia w oparciu o poniższe metody:

∙ rozpoznanie cenowe – zapytanie rozsyłane do potencjalnych wykonawców 
z prośbą o określenie przez nich wartości zamówienia;

∙ wyniki przeprowadzonych przez Oddział postępowań przetargowych w ostatnich 
dwóch-trzech latach dla zadań o podobnym charakterze;

∙ rozpoznanie cen jednostkowych uzyskanych w innych Oddziałach lub pozyska-
nych z bazy danych Departamentu Środowiska Centrali GDDKiA, obejmujących 
zadania realizowane w GDDKiA.

Ponadto, należy wskazać, że przy wykonywaniu wyceny poszczególne Oddziały 
GDDKiA opierają się na własnym doświadczeniu, jak i doświadczeniu innych Oddzia-
łów GDDKiA.

Podsumowując, w ramach prowadzonych inwestycji drogowych GDDKiA realizuje 
rozbudowany program ratowniczych badań archeologicznych, składający się z badań 
rozpoznawczych, prac wykopaliskowych oraz nadzorów archeologicznych. Podstawę 
prawną do ich przeprowadzenia daje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), w oparciu o którą wojewódz-
cy konserwatorzy zabytków wydają decyzje administracyjne określające niezbędny za-
kres i rodzaj badań archeologicznych wymaganych przed przystąpieniem do realizacji 
inwestycji (zgodnie z art. 31 lub art. 32 przedmiotowej Ustawy).

Wyłonienie wykonawcy badań archeologicznych GDDKiA przeprowadza na pod-
stawie ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Przy wybo-
rze procedury decydujące znaczenie ma opinia Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 
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11 marca 2010 r., w świetle której badania archeologiczne są usługami, wobec któ-
rych nie znajduje zastosowania zwolnienie dotyczące badań naukowych oraz prac 
rozwojowych, o którym mowa w art. 4. ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stosowanie Ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada określone ramy działania, 
jednakże nie zwalnia z konieczności uwzględniania przy wyborze wykonawców warun-
ków merytorycznych przewidzianych przepisami prawa. Przy wymogach podmiotowych 
oprócz doświadczenia firmy w wykonywaniu zadań o wskazanym charakterze nakła-
damy wymóg odnośnie do potencjału kadrowego, natomiast wśród wymogów przed-
miotowych znajduje się obowiązek sporządzenia dokumentacji archeologicznej z badań 
zgodnej z wymogami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warunki te określone 
zostały w akcie wykonawczym do Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
tj. w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budow-
lanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. Nr 165 
poz. 987). Z kolei nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych daje ponadto moż-
liwość stosowania w wybranych przypadkach kryteriów pozacenowych odnoszących się 
do przedmiotu zamówienia (od 19 października 2014 r.), nadal wyłączając wartościowa-
nie kryteriów podmiotowych odnoszących się do właściwości wykonawcy. Takie kryteria 
„przedmiotowe” znajdują się w nowych postępowaniach dotyczących udzielenia zamó-
wienia publicznego na badania archeologiczne na inwestycjach drogowych.

W związku z powyższym realizacją badań archeologicznych zajmują się Wykonaw-
cy spełniający warunki określone przepisami prawa. Zlecone prace prowadzą oni pod 
nadzorem Zamawiającego – pracowników merytorycznych – archeologów – zatrudnio-
nych w GDDKiA, których dodatkowo wspierają archeolodzy z Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa – instytucji kultury wskazanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. W oparciu o zawarte porozumienie z tą instytucją kultury odbieramy wykona-
ne badania, które w przypadku prac wykopaliskowych mają zapewnioną dodatkową 
opiekę merytoryczną w postaci konsultanta – samodzielnego pracownika naukowego, 
a ich wartość poznawczą poświadczają pozytywne recenzje dołączone do opracowań 
z badań. Wspólnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa GDDKiA uczestniczy ponad-
to w rozpowszechnianiu pozyskanych informacji naukowych. Dane z badań archeolo-
gicznych na inwestycjach drogowych trafiają do obiegu naukowego poprzez publika-
cje, wystawy i konferencje.

Wojewódzcy konserwatorzy zabytków, zobowiązani ustawowo do nadzorowania ja-
kości badań, potwierdzają protokolarnie poprawność wykonanych prac badawczych. 
Ewentualne podniesienie wymogów merytorycznych wobec wykonawców badań może 
się odbyć jedynie poprzez zmianę istniejących przepisów, co pozostaje w kompeten-
cjach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mając powyższe na uwadze, działania GDDKiA z zakresu ochrony zabytków ar-
cheologicznych podczas zadań przez nią realizowanych, są prawidłowe i gwarantują 
przestrzeganie przepisów prawa regulujących przedmiotowy obszar.

GDDKiA wychodzi jednak naprzeciw oczekiwaniom formułowanym przez naukowe 
stowarzyszenia archeologiczne, w tym Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Archeolo-
gicznego. W dniu 6 lutego 2015 r. w Centrali GDDKiA odbyło się spotkanie z członka-
mi tego stowarzyszenia, reprezentowanego przez Panów Profesorów Sylwestra Czop-
ka, Aleksandra Kośko oraz Seweryna Rzepeckiego, na którym ustalono, iż środowisko 
naukowe działające w ww. obszarze, przygotuje propozycję nowych kryteriów poza-
cenowych zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze sposobem oceny 
na etapie postępowania przetargowego. Obecnie GDDKiA oczekuje na przekazanie 
materiału w przedmiotowym zakresie.

Z poważaniem 
 
p.o. GENERALNY DYREKTOR 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
mgr inż. Ewa Tomala-Borucka
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Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilku lat można zauważyć, że ministerstwo pracy preferuje zatrud-

nianie osób niepełnosprawnych jedynie na otwartym rynku pracy. Skutkiem 
tego są coraz częstsze rezygnacje pracodawców ze statusu zakładu pracy 
chronionej. 

W związku z tym bardzo proszę u udzielenie odpowiedzi na następujące 
pytania.

Jaki jest prawnotechniczny tryb rezygnowania ze statusu ZPChr przez 
pracodawców, którzy planują nadal zatrudniać ponad 50% osób niepełno-
sprawnych – jakich muszą dopełnić formalności?

Jakich działań ze strony ministerstwa, PFRON, urzędów skarbowych 
itp. instytucji może spodziewać się wspomniany pracodawca w związku 
z rezygnacją ze statusu ZPChr?

Alicja Zając

Odpowiedź

Warszawa, 2015.02.26

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przy piśmie z dnia 30 stycznia 2015 r. (znak: BPS/043- 

-69-2973/15) oświadczenie złożone przez Panią Senator Alicję Zając podczas 69. po-
siedzenia Senatu RP w sprawie rezygnacji pracodawców ze statusu zakładu pracy 
chronionej, uprzejmie wyjaśniam, że kwestie związane z nabywaniem i utratą statu-
su zpch regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (…) prowadzący zakład pracy 
chronionej obowiązany jest do poinformowania wojewody o każdej zmianie dotyczącej 
spełnienia warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 
tej ustawy w terminie 14 dni od daty wystąpienia tej zmiany.

Natomiast na mocy art. 30 ust. 3 ustawy o rehabilitacji (…) wojewoda podejmuje 
decyzję stwierdzającą utratę przyznanego statusu zakładu pracy chronionej, gdy nie-
spełnione są warunki lub obowiązki określone w art. 28 ust. 1–3 (obniżenie wskaźni-
ka zatrudnienia, niespełnianie warunków dotyczących przystosowania obiektów w za-
kładzie pracy, brak opieki lekarskiej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych) i art. 33 
ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji (…) (brak zakładowego funduszu rehabili-
tacji osób niepełnosprawnych, nieprowadzenie ewidencji dochodów i wydatków fun-
duszu oraz rachunku bankowego środków zfron).

W przypadku rezygnacji ze statusu zpch pracodawca zobowiązany jest poinformo-
wać o tym fakcie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyjąw-
szy przypadki uchylenia statusu z powodu niespełnienia któregokolwiek ze wskaza-
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nych powyżej warunków, skutkujących utratą statusu, należy podkreślić, że decyzja 
o posiadaniu tego statusu bądź rezygnacja z niego stanowią suwerenną decyzję pra-
codawcy. Wyrazem tej decyzji jest złożenie stosownego wniosku do wojewody.

Odnosząc się natomiast do drugiego pytania Pani Senator wyjaśniam, że urzędy 
takie jak urząd skarbowy, PFRON czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie 
podejmują dodatkowych działań ani też kontroli w związku z rezygnacją przez zakład 
ze statusu zakładu pracy chronionej. Jednakże podmiot rezygnujący ze statusu zpch, 
ale zachowujący odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz za-
kładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych podlega kontrolom i nadzoro-
wi na tych samych zasadach jak przed rezygnacją ze statusu.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Marka Ziółkowskiego

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie 

odpadów przynosi nowe podejście do gospodarowania odpadami, uznając je 
za cenne źródło surowców. Państwa członkowskie UE zobowiązane zostały 
do promowania odzysku i recyklingu, a w ustalonej hierarchii postępowania 
z odpadami dopiero na końcu umieszczono ich unieszkodliwianie.

Do najważniejszych celów stawianych przed sektorem gospodarki od-
padami komunalnymi w Polsce w latach 2014–2020 należy poprawa efek-
tywności systemu służąca zwiększeniu poziomów odzysku, recyklingu i po-
nownego użycia oraz zmniejszeniu ilości odpadów kierowanych na składo-
wiska.

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele niepokojących donie-
sień, z których wynika, że Polska może nie spełnić wymogów Unii Europej-
skiej w zakresie gospodarki odpadami. W perspektywie roku 2020 Polska 
musi uzyskać minimum 50% masy przygotowania do powtórnego użycia 
i recyklingu materiałów odpadowych. Reforma, która obowiązuje od 1 lipca 
2013 r., spowodowała, jak dotąd, jedynie zwiększenie poziomu recyklingu 
o 2%, czyli do 20%.

W Polsce system przetwarzania odpadów opiera się na sieci regional-
nych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą 
instalacjami tymi mogą być jedynie: kompostownie, składowiska oraz insta-
lacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania i instalacje do termicznego 
przetwarzania odpadów, czyli spalarnie. W opinii stowarzyszeń i organizacji 
ekologicznych oraz wielu ekspertów system ten jest niewydolny, przesta-
rzały i nie zapewni on spełnienia przez Polskę wymogów UE. Jednocześnie 
zwracają oni uwagę na preferowanie spalarni w propozycji nowych zapisów, 
podkreślają, że spalarnie służą jedynie odzyskowi energii, a nie surowców, 
czyli są na dole unijnej hierarchii. Spełnienie norm możliwe będzie jedynie 
wtedy, gdy sięgniemy do osiągnięć nauki i wprowadzimy innowacyjne meto-
dy przetwarzania odpadów, tak jak ma to miejsce w krajach starej Unii.

W związku z tym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na nastę-
pujące pytania.

1. Jakie działania edukacyjne służące zapobieganiu powstawania od-
padów i promujące ich przygotowanie do ponownego użycia oraz recyklingu 
prowadzi ministerstwo?

2. Jakie inne instalacje przetwarzania odpadów, poza mechaniczno-bio-
logicznymi oraz termicznymi, stosowane są obecnie w Unii Europejskiej?

3. Czy Polska uzyska zakładane poziomy odzysku? Jakie sankcje grożą 
nam w przeciwnym wypadku?

4. Czy ministerstwo współpracuje z polskimi ośrodkami naukowymi 
w kwestii opracowania nowych, bardziej efektywnych metod przetwarzania 
odpadów? Jak ministerstwo ocenia dostępne obecnie innowacyjne metody, 
takie jak izoling, biosuszenie czy przetwarzanie mechaniczno-cieplne?

Z poważaniem 
Marek Ziółkowski
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Odpowiedź

Warszawa, 4 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 30 stycznia 2015 r., znak: BPS/043-69-2974/15, 

dotyczące oświadczenia senatora Marka Ziółkowskiego w sprawie prośby o udzielenie 
odpowiedzi na pytania odnoszące się do celów stawianych w zakresie gospodarki odpa-
dami komunalnymi w Polsce w latach 2014–2020, przedstawiam poniższe informacje.

Na wstępie należy zaznaczyć, że w dniu 22 stycznia br. w Dzienniku Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych (Dz. U. poz. 122). Zaproponowane w usta-
wie rozwiązania powinny przyczynić się do właściwego planowania oraz prawidłowej 
realizacji gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnej z hierarchią sposobów postę-
powania z odpadami. Ustawa m.in. nakłada na samorząd województwa obowiązek 
opracowania planów inwestycyjnych, których celem ma być wskazanie infrastruktury 
niezbędnej do osiągnięcia zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi. Ponadto ustawa wprowadza zmiany w definicji regionalnej 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, polegające na uwzględnieniu w tej 
definicji instalacji wykorzystujących nowe dostępne technologie przetwarzania odpa-
dów, a także wprowadza możliwości wskazywania spalarni odpadów komunalnych 
jako ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzą-
cych z więcej niż jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

W odniesieniu do kwestii spalarni odpadów komunalnych, trzeba stwierdzić, że 
termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem energii ma uzasadnienie merytorycz-
ne, przy czym udział tej metody w przetwarzaniu odpadów komunalnych nie powinien 
przekraczać około 1/3 ich masy, co wynika z przyjętych do osiągnięcia poziomów re-
cyklingu. Termiczne przekształcanie odpadów będzie stanowić element uzupełniający 
dla recyklingu i innych form odzysku – pozwoli na pełne zagospodarowanie odpadów, 
których nie będzie można wykorzystać materiałowo.

Odnosząc się do pytania dotyczącego działań edukacyjnych służących zapobie-
ganiu powstawaniu odpadów (ZPO) i promujących ich przygotowanie do ponownego 
użycia oraz recykling, należy zauważyć, że w dniu 26 czerwca 2014 r. Rada Mini-
strów przyjęła Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów (Kpzpo), który 
został przygotowany w oparciu o art. 29 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektó-
re dyrektywy. Ww. dokument odnosi się do stosowanych już obecnie w kraju metod 
zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym do działań edukacyjnych polegających 
m.in. na prowadzeniu przez Ministerstwo Środowiska krajowych portali informacyj-
nych nt. zrównoważonego stylu życia. Należą do nich: ekoszyk i nasze śmieci, dostęp-
ne pod następującymi linkami:

http://ekoszyk.mos.gov.pl/ oraz
http://naszesmieci.mos.gov.pl/.
Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów przewiduje także realizację 

innych działań o charakterze edukacyjnym, np.:
– utworzenie na poziomie lokalnym platformy internetowej na rzecz ZPO,
– inicjowanie i promowanie poprzez samorządy regionalne inicjatyw, konkursów 

dla „małoodpadowych” gmin i miast,
– wspólne działania na wszystkich szczeblach administracji w ramach Europej-

skiego Tygodnia Zapobiegania Powstawaniu Odpadów,
– gromadzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych nt. ZPO dla szkół i uczelni,
– promowanie ekoprojektowania,
– promowanie i wspieranie budowy sieci napraw i ponownego użycia produktów.
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Dokument wskazuje również dobre praktyki w zakresie zapobiegania powstawa-
niu odpadów dla określonych (priorytetowych) strumieni odpadów, m.in. odpadów 
komunalnych, wydobywczych, opakowaniowych, odpadów żywności, jak również dla 
rejonów o określonym charakterze (rolnicze, przemysłowe, turystyczne) np.:

– edukacja w zakresie ekoznakowania i ograniczania zużycia środków szczególnie 
niebezpiecznych;

– edukacja w zakresie świadomych zakupów, w ilościach możliwych do zużycia 
przed upływem daty przydatności;

– edukacja w zakresie magazynowania i selektywnego zbierania, przeciwdziałają-
cego zanieczyszczeniu innych produktów;

– promowanie ponownego użycia sprzętów i urządzeń;
– wdrażanie systemów zarządzania jakością w hotelach, ośrodkach turystycz-

nych, restauracjach, itd.
Ponadto Ministerstwo Środowiska, chcąc wesprzeć gminy w prawidłowym wdraża-

niu ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897), realizo-
wało działania polegające na:

1. wdrożeniu serwisu dla gmin www.mos.gov.pl/komunalne,
2. opracowaniu ekspertyzy i wytycznych dla gmin m.in. dotyczących prowadzenia 

działań promocyjnych oraz rozsyłaniu do gmin pocztą elektroniczną materiałów 
merytorycznych i graficznych,

3. organizacji spotkań informacyjnych dla przedstawicieli urzędów marszałkow-
skich i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska,

4. opracowywaniu interpretacji przepisów prawa,
5. udzielaniu odpowiedzi na przesyłane zapytania,
6. współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wod-

nej w celu uruchomienia środków na wsparcie gmin.
Wiele z ww. działań ma charakter ciągły i są one nadal realizowane.
Odnosząc się do pytania dotyczącego rodzajów instalacji do przetwarzania od-

padów stosowanych w UE, poza instalacjami do mechaniczno-biologicznego (MBP) 
przetwarzania oraz do termicznego przekształcania, należy podkreślić, że prawodaw-
stwo Unii Europejskiej nie wskazuje określonego systemu gospodarki odpadami oraz 
właściwych metod ich przetwarzania. Najlepsze dostępne techniki przetwarzania od-
padów, w tym odpadów komunalnych zostały natomiast określone w dokumencie 
referencyjnym BREF dotyczącym przetwarzania odpadów. Obecnie w Komisji Euro-
pejskiej trwają prace nad rewizją przedmiotowego dokumentu referencyjnego.

W zakresie III etapu ekspertyzy, realizowanej w ramach krajowej sieci organów śro-
dowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowi-
sko dla Rozwoju”, mającej na celu przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach 
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
(MBP), wytypowanych w ramach realizacji II etapu ekspertyzy, wykonana zostanie 
analiza porównawcza zastosowanych rozwiązań prawnych i technologicznych w Polsce 
z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie MBP (co najmniej 5 kra-
jów członkowskich UE o zaawansowanej gospodarce odpadami). Obejmować będzie 
ona także wskazanie rekomendowanych i nierekomendowanych rozwiązań techniczno- 
-technologicznych oraz propozycji zmian do istniejących przepisów prawnych dotyczą-
cych mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
oraz składowania odpadów powstałych po przetworzeniu w tych instalacjach.

W związku z pytaniem dotyczącym poziomów odzysku, uprzejmie informuję, że 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy nakłada na Państwa Człon-
kowskie obowiązek zapewnienia, aby do roku 2015 selektywne zbieranie odpadów 
obowiązywało przynajmniej w odniesieniu do: papieru, metalu, plastiku i szkła. Po-
nadto wymaga, aby państwa członkowskie przyjęły wszelkie niezbędne środki służące 
realizacji następujących celów:

a) do 2020 roku przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu ma-
teriałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło 
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z gospodarstw domowych i w miarę możliwości innego pochodzenia, pod wa-
runkiem, że te strumienie odpadów są podobne do odpadów z gospodarstw 
domowych, zostanie zwiększone wagowo do minimum 50%;

b) do 2020 r. przygotowanie do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych 
sposobów odzyskiwania materiałów, w tym wypełniania wyrobisk, gdzie odpady 
zastępują inne materiały, w odniesieniu do innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, z wyjątkiem materiału występującego w stanie 
naturalnym zgodnie z definicją zawartą w kategorii 17 05 04 Europejskiego 
katalogu odpadów, zostanie zwiększone wagowo do minimum 70%.

Polska podejmuje niezbędne działania dla osiągnięcia ww. celów. Wskaźnik odzy-
sku dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosił: na rok 2011 – 90%, nato-
miast na rok 2012 – 73%. Zatem cel w zakresie poziomu odzysku i recyklingu odpa-
dów budowlanych i rozbiórkowych, który Polska ma obowiązek osiągnąć do 2020 r. 
został już osiągnięty. W kwestii uzyskania przez Polskę wymaganych przepisami UE 
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła, należy stwierdzić, że podjęto kroki zmierzające do osiągnięcia ce-
lów środowiskowych w tym zakresie. Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) 
wprowadzono nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który zaczął obowią-
zywać na terenie całego kraju od 1 lipca 2013 r. Gminy tworząc własne systemy go-
spodarki odpadami komunalnymi są zobowiązane do osiągania poziomów recyklingu, 
co ma bezpośrednie przełożenie na poziom uzyskiwany przez Polskę. Założeniem jest, 
aby do poziomu 50% wyznaczonego na rok 2020 dochodzić stopniowo. Poziomy na 
kolejne lata zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 645). W rozporządzeniu tym na 2013 r. został wyznaczony do osiągnię-
cia poziom w wysokości 12%, co oznacza, że osiągnięty poziom 20% w skali Polski 
wypełnia założenia aż do 2017 r. Należy się spodziewać, że wraz z udoskonalaniem 
systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminach oraz z postępu-
jącą edukacją społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów, a także wraz z powsta-
waniem nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych osiągany 
poziom recyklingu będzie coraz wyższy i pozwoli wypełnić wymagania środowiskowe 
nałożone przez UE.

Odnosząc się do zapytania o sankcje w przypadku nieosiągnięcia wymaganych po-
ziomów, należy stwierdzić, że kara jest nakładana dopiero po przeprowadzeniu pełnej 
procedury przewidzianej w przepisach UE. W przypadku naruszenia przez Państwo 
Członkowskie zobowiązań traktatowych, Komisja Europejska, na podstawie art. 226 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, może wszcząć postępowanie for-
malne. Jeżeli Państwo Członkowskie nie zastosuje się w określonym terminie do uza-
sadnionej opinii przekazanej przez Komisję Europejską w ramach postępowania for-
malnego, Komisja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, który może 
określić wysokość kary. Zarówno resort środowiska, jak i pozostałe resorty dokładają 
wszelkich starań, by nie dopuścić do sytuacji postawienia kraju przed Europejskim 
Trybunałem Sprawiedliwości. Sankcje wobec państw członkowskich za nieprzestrze-
ganie prawa ochrony środowiska, w tym kary pieniężne, są stosowane w ostateczno-
ści. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy wszystkie etapy działań zapobiegawczych 
kończą się niepowodzeniem, jak również nieskuteczne okazuje się postępowanie wy-
jaśniające pomiędzy Komisją Europejską a państwem członkowskim, prowadzone 
w świetle art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

W odniesieniu do pytania dotyczącego nowych technologii przetwarzania odpa-
dów, należy zauważyć, że jednym z głównych założeń nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi jest stworzenie sieci instalacji do przetwarzania odpadów ko-
munalnych, które zapewnią zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami 
zagospodarowanie najbardziej problemowych odpadów komunalnych, tj. zmieszanych 
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania oraz osiągnięcie efektu ekologicznego. 
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Zmieszane odpady komunalne mogą być przetwarzane zatem wyłącznie w regional-
nych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wspomniana już ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych wprowadza zmiany w zakresie definicji regionalnej instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych, polegające na uwzględnieniu w niej insta-
lacji wykorzystujących nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów. Niemniej 
jednak w systemie gospodarki odpadami komunalnymi powinny funkcjonować wy-
łącznie efektywne i sprawdzone technologie przetwarzania odpadów, które zapewnią 
osiągnięcie przez gminy poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 
odpadów oraz takie przetworzenie pozostałości z tych procesów, aby spełniały kryteria 
dopuszczenia odpadów do składowania. Natomiast nie ma uzasadnienia do odnosze-
nia się do pojedynczej technologii, gdyż osiągnięcie omawianych prawem celów nie 
jest możliwe przy wykorzystaniu jednego rodzaju technologii, lecz całego systemu, 
przyjętego na poziomie regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk


