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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Niniejszym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących zagad-

nień dotyczących prawa skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa 
w art. 26 ust. 1 pkt 6 i art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych.

Przepis art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych stanowi, że za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki zwią-
zane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku 
podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podat-
nika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, uważa się wydat-
ki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność 
(współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwa-
lidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną za-
liczoną do I lub II grupy inwalidztwa, albo dzieci niepełnosprawne, które 
nie ukończyły szesnastego roku życia, na potrzeby związane z koniecznym 
przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości 
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 tysięcy 280 zł.

Z literalnej treści przepisu w żaden sposób nie wynika ograniczenie wy-
datków kwalifikowanych jako poniesione na używanie samochodu osobo-
wego jedynie do wydatków na paliwo zużyte w związku z koniecznym prze-
wozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Urzędy skarbowe odmawiają jednak zakwalifikowania do wydatków po-
niesionych na używanie przez osobę niepełnosprawną samochodu osobowe-
go wydatków obejmujących wydatki związane z eksploatacją samochodu, na 
przykład kosztu napraw tego samochodu czy kosztu jego ubezpieczenia.

W związku z tym proszę o wyjaśnienie, czy poza kosztem paliwa inne 
wydatki związane z używaniem przez osobę niepełnosprawną samochodu 
mogą być uznane za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 14 usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest wydatki na cele re-
habilitacyjne.

W razie odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie wydatków, które 
kwalifikują się do wydatków poniesionych na używanie przez osobę niepeł-
nosprawną samochodu osobowego w rozumieniu wskazanego przepisu.

Jednocześnie zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 14, 
nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. 
Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbo-
wej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia 
prawa do odliczenia, w szczególności okazać dokument potwierdzający zle-
cenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Zgodnie z kolejnym punktem powołanego przepisu niezbędnym dokumen-
tem uprawniającym do ulgi jest oczywiście m.in. orzeczenie o zakwalifikowa-
niu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.

Z uwagi na bardzo różne praktyki urzędów skarbowych działających 
w oparciu o przytoczone tu przepisy prawne proszę o wskazanie, jakich 
dokumentów poza wprost tu wymienionymi mogą żądać urzędy skarbowe 
w celu ustalenia prawa do odliczenia.

Nadmieniam, iż w omawianym przypadku podatnikami są osoby nie-
pełnosprawne, którym z uwagi na stwierdzoną niepełnosprawność często 
bardzo trudno jest pozyskać dodatkowe dokumenty poza dokumentami po-
twierdzającymi zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabili-
tacyjnych.

Proszę także o wyjaśnienie, czy w każdym przypadku na wezwanie 
urzędu skarbowego konieczne jest przedłożenie przez podatnika dokumen-
tów potwierdzających zlecenie i odbycie zabiegów leczniczo-rehabilitacyj-
nych, skoro urzędy skarbowe mimo otrzymania zaświadczenia o odbyciu 
zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych i tak sprawdzają te informacje, kieru-
jąc zapytanie bezpośrednio do ośrodka.
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Na zakończenie zwracam uwagę na bardzo różne interpretacje pojęcia 
zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych stosowane przez urzędy skarbowe 
i postuluję stworzenie ogólnych wytycznych w tej sprawie, które ułatwią oso-
bom niepełnosprawnym właściwe rozumienie przepisów podatkowych.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź

Warszawa, 17 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Senatora Pana Przemysława Błaszczyka złożone na 

70. posiedzeniu Senatu w dniu 7 lutego 2015 r., przesłane przy piśmie z dnia 10 lu-
tego 2015 r. Nr BPS/043-70/2975/15, w sprawie prawa skorzystania z ulgi rehabili-
tacyjnej, uprzejmie informuję.

W polskim systemie prawa wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem, 
istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i rów-
ności opodatkowania), a ich zastosowanie nie może odbywać się na podstawie wy-
kładni rozszerzającej, systemowej czy też celowościowej.

Zgodnie z art. 217 Konstytucji RP, nakładanie podatków, innych danin publicz-
nych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, 
a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od 
podatków następuje w drodze ustawy.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że w myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, odliczeniu od dochodu podle-
gają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywa-
nia czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego 
osobą niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu osoby niepełnospraw-
ne wymienione w art. 26 ust. 7e ustawy.

Do wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, których ka-
talog określa ust. 7a w art. 26 ustawy, ustawodawca zaliczył m.in. wydatki poniesione 
na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby 
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na 
utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci 
niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z ko-
niecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości 
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (pkt 14).

W przypadku wydatków, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy, nie jest 
wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żą-
danie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiąza-
ny przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności 
okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo- 
-rehabilitacyjnych (art. 26 ust. 7c pkt 3 ustawy).
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Mając na uwadze brzmienie przywołanych przepisów należy zgodzić się z Panem 
Senatorem, że przedmiotowe wydatki na używanie przez osobę niepełnosprawną sa-
mochodu osobowego obejmują nie tylko wydatki na paliwo zużyte w związku z ko-
niecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, ale także inne 
wydatki związane z utrzymaniem tego samochodu w stanie umożliwiającym korzy-
stanie z niego, jak np. wydatki na jego naprawę, wymianę opon czy ubezpieczenie. 
Jeżeli zatem z dokumentu potwierdzającego zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów 
leczniczo-rehabilitacyjnych wynika, że podatnik w roku podatkowym w związku z ko-
niecznym przewozem na przedmiotowe zabiegi poniósł wydatki poniżej kwoty obowią-
zującego limitu odliczenia, podatnik ma także prawo odliczyć inne wydatki związane 
z utrzymaniem tego samochodu w stanie używalności w ramach tego limitu.

Należy jednak pamiętać, że pomimo braku obowiązku dokumentowania wysokości 
przedmiotowych wydatków, podatnik jest obowiązany przedstawić dowody świadczą-
ce o ich poniesieniu. Jednocześnie w art. 26 ust. 7c ustawy użycie przez ustawodaw-
cę, przy wyliczeniu dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia, wyrazu 
„w szczególności” oznacza, że dokument potwierdzający zlecenie i odbycie przedmioto-
wych zabiegów jest bezwzględnie wymagany do oceny zasadności skorzystania z ulgi 
rehabilitacyjnej, ale nie jedyny w sytuacji, gdy podatnik dokonuje odliczenia z tytułu 
innych wydatków niż poniesionych na sam przejazd na te zabiegi.

Jeżeli zatem przy odliczeniu ulgi podatnik uwzględnia nie tylko wydatki poniesio-
ne na paliwo w związku z przewozem na zabiegi, ale także inne wydatki poniesione 
w związku z używaniem tego samochodu, wówczas zobowiązany jest odpowiednio 
udowodnić także fakt poniesienia tych wydatków. W takim przypadku, jako dowód 
należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia stanu faktycznego, 
a nie jest sprzeczne z prawem – zgodnie z art. 180 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). Z tych też względów 
nie jest możliwe enumeratywne wymienienie wszystkich dokumentów, które podatnik 
może przedłożyć organom podatkowym w celu udokumentowania faktu poniesienia 
określonych wydatków na cele rehabilitacyjne.

Pragnę podkreślić, że organ podatkowy ma nie tylko prawo, ale ustawowy obo-
wiązek zbadania w toku czynności sprawdzających czy postępowania podatkowego 
okoliczności ponoszenia przez podatnika odliczonych wydatków. Ulga ta nie przysłu-
guje bowiem wyłącznie z tytułu bycia osobą niepełnosprawną, ale z tytułu ponoszenia 
przez osobę niepełnosprawną konkretnych wydatków służących jej rehabilitacji. Dla-
tego też organ podatkowy może wystąpić do podatnika korzystającego z omawianego 
odliczenia o okazanie:

– dowodu, na podstawie którego będzie możliwe zaliczenie osoby niepełnospraw-
nej, w myśl art. 26 ust. 7d i 7f ustawy, do odpowiedniej grupy inwalidzkiej, 
np. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organ orzekający do jednego z trzech 
stopni niepełnosprawności,

– dowodu rejestracyjnego pojazdu, dla ustalenia, kto jest właścicielem lub współ-
właścicielem samochodu osobowego wykorzystywanego do przejazdu na przed-
miotowe zabiegi,

– dokumentu potwierdzającego zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczni-
czo-rehabilitacyjnych,

– dowodów, na potwierdzenie poniesienia wydatków innych niż na paliwo, doty-
czących utrzymania samochodu osobowego używanego dla potrzeb związanych 
z koniecznym przewozem na zabiegi, np. umowę ubezpieczenia samochodu, fak-
turę dokumentującą usługę naprawy samochodu, zakupu części zamiennych, 
itp., jeżeli uwzględniono je w kwocie odliczenia.

Odnosząc się do kwestii interpretacji pojęcia „zabieg leczniczo-rehabilitacyjny”, 
pragnę wyjaśnić, że z uwagi na to, że ustawa nie zawiera definicji legalnej tego okreś- 
lenia, a organy podatkowe nie są właściwe merytorycznie do stwierdzania, czy dany 
zabieg można zakwalifikować do zabiegu leczniczo-rehabilitacyjnego, wprowadzono 
do ustawy obowiązek przedłożenia przez podatnika dokumentu potwierdzającego zle-
cenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Dokument ten sta-
nowi potwierdzenie przez lekarza, czyli podmiot posiadający odpowiednie w tej kwestii 
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kompetencje, charakteru odbytych zabiegów, tj. że są to zabiegi leczniczo-rehabilita-
cyjne niezbędne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej. Warto także zauważyć, że 
wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej zawiera załącznik 
nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1522). 
Jeżeli mimo tego są wątpliwości, czy dany zabieg mieści się w pojęciu zabiegu lecz-
niczo-rehabilitacyjnego, właściwym do wyrażenia rozstrzygającej opinii w tej sprawie 
jest Ministerstwo Zdrowia.

W świetle powyższych wyjaśnień, uprzejmie informuję, że obecnie nie są planowa-
ne zmiany ustawy w zakresie zasad korzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jarosław Neneman
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 
oraz do pełniącej obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad 

Ewy Tomali-Boruckiej

Szanowna Pani Minister! Szanowna Pani Dyrektor!
Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele Klubu Kolar-

skiego Łowicz, którzy w swoim piśmie z dnia 22 grudnia 2014 r. wysłanym do 
Państwa wnoszą o uwzględnienie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcin-
ku drogi krajowej nr 70 Łowicz – Nieborów w planach inwestycyjnych, które 
będą realizowane na terenie województwa łódzkiego w latach 2014–2020.

Kierując się zapisami Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego 2013–2020, który opiera się na pięciu filarach: bezpieczny człowiek, 
bezpieczna droga, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd, ratownictwo me-
dyczne i opieka powypadkowa, uważam, że przede wszystkim ze względu 
na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego ewentualna budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej na wskazanym odcinku drogi krajowej może znacząco zre-
dukować liczbę osób poszkodowanych, do których często należą rowerzyści. 
Zgodnie z danymi przedstawianymi w NPBRD 2013–2020, w 2011 r. około 8% 
ofiar wypadków drogowych to rowerzyści, zaś aż 33,6% stanowią piesi.

W związku z celami postawionymi przez NPBRD 2013–2020, które 
mówią o redukcji liczby zabitych o co najmniej 50% do 2020 r., sądzę, że 
budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi krajowej nr 70 Łowicz 
– Nieborów może być jednym z kamieni milowych przyczyniających się do 
osiągnięcia tych założeń.

Zwracam się więc do Państwa z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie 
proponowanej inwestycji.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 27 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego br., znak BPS/043-70-2976-MIR/15 

przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Błaszczyka w spra-
wie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi krajowej nr 70 Łowicz – Nie-
borów, resort infrastruktury i rozwoju poniżej przedkłada informację w sprawie.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż na podstawie corocznego badania sieci drogowej 
w ramach Oceny Stanu Nawierzchni, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad ustala odcinki wymagające pilnej interwencji (Plan działań na sieci drogowej, 
Program Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych, Program Budowy Ciągów Pieszo-rowero-
wych) a następnie, w ramach dostępnych środków finansowych, dokonuje niezbęd-
nych prac w celu poprawy standardu ich użytkowania oraz podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa.
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Przedmiotowe zestawienia tworzone są w oparciu o następujące kryteria: wyniki 
badań stanu nawierzchni, panujący na drodze ruch z uwzględnieniem udziału ru-
chu pojazdów ciężarowych, wskaźnik wypadkowości oraz ocenę efektywności eko-
nomicznej realizacji zadań.

Dzięki zastosowaniu ww. kryteriów oceny, zadania w powyżej wspomnianych Pro-
gramach zostają ułożone według pilności realizacji. Przyjęte obiektywne kryteria po-
zwalają na efektywne wykorzystanie ograniczonych środków finansowych i umożli-
wiają podejmowanie działań, w pierwszej kolejności na odcinkach dróg stwarzających 
największe zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników. Należy jednak zaznaczyć, 
że analiza kosztów planowanych do realizacji zadań oraz przewidywanych limitów 
finansowych w ramach budżetu państwa możliwych do przeznaczenia na remonty, 
przebudowy dróg krajowych i budowę ścieżek pieszo-rowerowych w skali kraju wy-
kazała, że nie wszystkie zadania zostaną zrealizowane w najbliższej perspektywie.

Resort infrastruktury i rozwoju dokłada wszelkich starań celem pozyskania środ-
ków umożliwiających realizację wszystkich niezbędnych zadań na sieci dróg krajo-
wych, jednakże wszystkie działania są i będą uzależnione od kondycji finansów pu-
blicznych kraju oraz od poziomu środków finansowych dostępnych na realizację za-
dań ujętych w ww. Planach w kolejnych latach.

W związku z powyższym informuję, iż na obecnym etapie resort infrastruktury 
i rozwoju nie może przedstawić wiążącego stanowiska dotyczącego terminu budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 70 na odcinku Łowicz – Nieborów.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu

Odpowiedź 
GENERALNEGO DYREKTORA 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Warszawa, 19.03.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z 10 lutego 2015 r., znak: BPS/043-70-2976-GDDKA/15, 

które wpłynęło 19 lutego 2015 r., przy którym przekazano oświadczenie Pana Senato-
ra Przemysława Błaszczyka, dotyczące budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 
drogi krajowej nr 70 Łowicz – Nieborów, poniżej uprzejmie przedstawiam wyjaśnienia 
w przedmiotowej sprawie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w miarę udostępniania 
środków finansowych podejmuje działania zmierzające do wybudowania i utrzymania 
sieci dróg krajowych o najwyższym standardzie w możliwie najkrótszych terminach, 
jednakże ze względu na ograniczenia finansowe nie wszystkie inwestycje mogą być 
realizowane w bieżącej perspektywie finansowej.

GDDKiA dostrzega potrzebę poprawy stanu bezpieczeństwa na wielu drogach 
krajowych, w tym na drodze krajowej nr 70. Jednakże, przeprowadzona w GDDKiA 
inwentaryzacja potrzeb istniejącej sieci drogowej dokonana w skali całego kraju 
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wykazała, że potrzeby w zakresie remontów (robót drogowych, w tym przebudów) 
oraz budowy chodników na istniejącej sieci drogowej wynoszą obecnie 18,7 mld zł. 
Porównanie tych potrzeb z przewidywanymi limitami finansowymi wskazuje, 
że nie wszystkie zadania mają szanse na natychmiastową realizację.

Z uwagi na powyższe, GDDKiA opracowała Plan Działań na Sieci Drogowej 
(PDnSD), Program Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych oraz Program Budowy Cią-
gów Pieszo-Rowerowych. Plany te obejmują zadania z zakresu remontów, rozbudów 
i przebudów dróg, oraz budowy ciągów pieszo-rowerowych przeznaczonych do reali-
zacji w kolejnych latach w oparciu o kryteria uwzględniające wyniki badań stanu 
nawierzchni, wielkość i strukturę ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem udziału sa-
mochodów ciężarowych, parametry drogi, wskaźniki liczby zabitych i rannych. Dzięki 
zastosowaniu ww. kryteriów oceny, zadania w ww. Planie i Programie zostają ułożone 
według pilności realizacji. Przyjęte obiektywne kryteria pozwalają na efektywne wyko-
rzystanie ograniczonych środków finansowych i umożliwiają podejmowanie działań, 
w pierwszej kolejności na odcinkach dróg stwarzających największe zagrożenie bez-
pieczeństwa dla użytkowników.

Wniosek o budowę ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w oświadczeniu Pana 
Senatora dotyczy odcinka drogi krajowej Nr 70 od km 2+650 (koniec istniejącego ciągu 
pieszo-rowerowego na ulicy Bolimowskiej w Łowiczu) do km 8+518 (początek nowej 
trasy drogi krajowej Nr 70 wybudowanej w ramach węzła Skierniewice autostrady A2 
w 2012 r.), tj. o długości 5868 mb. Średnioroczny ruch dobowy (według Generalnego 
Pomiaru Ruchu 2010 r.) na przedmiotowym odcinku drogi krajowej wynosił 6255 po-
jazdów na dobę, w tym 78 rowerów, co stanowi 1,3% ogólnej liczby pojazdów.

W latach 2006–2013 na ww. odcinku drogi wydarzyło się 19 wypadków, w któ-
rych 6 osób poniosło śmierć (wśród nich dwóch rowerzystów), a 20 osób odniosło 
obrażenia.

Na podstawie ww. danych oraz w związku z otrzymanymi interwencjami Oddział 
GDDKiA w Łodzi prowadzi, na podstawie wyżej opisanych kryteriów, analizę mającą 
na celu ustalenie podstaw zgłoszenia propozycji budowy wnioskowanego ciągu pieszo- 
-rowerowego przy najbliższej aktualizacji do „Programu Budowy Ciągów Pieszo-Rowe-
rowych”, co w konsekwencji umożliwi rozpoczęcie działań zmierzających do zapewnie-
nia finansowania dla przedmiotowego zadania. Budowa ww. ciągu pieszo-rowerowego 
wymagać będzie pozyskania środków inwestycyjnych, a przed rozpoczęciem budowy 
konieczne będzie przeprowadzenie prac przygotowawczych związanych z opracowa-
niem dokumentacji projektowej, uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych 
oraz pozyskaniem niezbędnego terenu dla tej inwestycji.

GDDKiA prowadzi w ciągach dróg, których jest zarządcą działania mające na celu 
bieżące utrzymanie dróg i zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Należy 
zauważyć, iż dla omawianego ciągu drogi znaczenie ma, iż wybudowany podczas reali-
zacji autostrady A2 (oddany do ruchu w 2012 r.) nowy przebieg drogi krajowej Nr 70 
(~4 km) wpłynął na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 
wyłączenie ruchu tranzytowego z obszaru miejscowości Nieborów.

GDDKiA dokłada wszelkich starań celem pozyskania środków umożliwiających 
realizację wszystkich zadań na sieci dróg krajowych, jednakże zakres prac jest uza-
leżniony od kondycji finansów publicznych. Opisane przez Pana Senatora sytuacje 
zostały zdiagnozowane przez GDDKiA i zakwalifikowane do analizy i realizacji, acz-
kolwiek ilość zadań tego rodzaju w skali całego kraju nie pozwala na dowolne zmiany 
w hierarchii określonych kryteriów, które w sposób obiektywny wyznaczają priorytety 
przy uwzględnieniu wysokości zabezpieczonych środków finansowych.

Z poważaniem 
 
GENERALNY DYREKTOR 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
z up. Łukasz Skorupski 
Dyrektor 
Biura Generalnego Dyrektora
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 
oraz do prezesa Zarządu PKP „Polskie Linie Kolejowe” SA Remigiusza Paszkiewicza

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura wpłynęło pismo od mieszkańców z prośbą o interwencję 

senacką w związku z remontem trasy kolejowej E65 między Gdynią a War-
szawą. Jest to duża i kosztowna inwestycja, która cieszy lokalną społecz-
ność, ale zarazem budzi niepokój, iż bez należytego zabezpieczenia może 
dojść do dewastacji nowo powstałej infrastruktury.

Mieszkańcy w piśmie skierowanym do mnie wskazują na potrzebę zain-
stalowania monitoringu i wzmożonego nadzoru służb porządkowych.

Dlatego kieruję do Państwa prośbę o odniesienie się do przedstawionych 
obaw i wskazanie rozwiązań, jakie zostały przewidziane, aby zabezpieczyć 
nowe inwestycje i rozwiać obawy zaniepokojonych mieszkańców.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 26 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka w sprawie 

monitoringu linii kolejowej nr 9 (E65) pomiędzy Warszawą a Gdynią, przekazane za 
pismem znak BPS/043-70-2977-MIR/15 z dnia 10 lutego 2015 r., przedstawiam 
następującą informację.

Odnosząc się do pytania dotyczącego monitoringu obiektów informuję, że w ra-
mach projektu POliŚ 7.1-1.4 „Modernizacja Linii Kolejowej E65/C-E65 na odcinku 
Warszawa – Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R/DSAT 
oraz zasilania układu trakcyjnego” zabudowany zostanie na całym modernizowa-
nym odcinku linii E65 system monitoringu wizyjnego. System ten będzie obejmo-
wał swym zakresem głowice rozjazdowe w torach głównych stacji, perony, przejścia 
podziemne, kładki, przejazdy w poziomie szyn, budynki nastawni. Monitoringiem 
objęte zostaną również obiekty radiowe systemu GSM-R.

W ramach projektu zabudowane zostaną 3 centra monitoringu w następujących 
komendach Straży Ochrony Kolei:

∙ Komenda Regionalna SOK w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 1;
∙ Komenda Regionalna SOK w Warszawie, Dworzec Warszawa Wschodnia ul. Ki-

jowska 16;
∙ Komenda Regionalna SOK w Iławie, ul. Dworcowa 1.
Podgląd z kamer dla każdego obszaru LCS będzie możliwy w pomieszczeniach 

Centrum Utrzymania i Diagnostyki w budynkach LCS Nasielsk, Ciechanów, Działdo-
wo, Iława, Malbork, Tczew, Gdańsk, Gdynia.
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Realizacja powyższego zakresu robót przewidziana jest do końca 2015 roku.
Mając na uwadze powyższe, proszę o przyjęcie niniejszej informacji.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Sławomir Żałobka 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
PREZESA ZARZĄDU PKP 
„POLSKIE LINIE KOLEJOWE” SA

Warszawa, 17 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-70-2977-PLK/15 PKP Polskie Linie Kolejowe SA 

informujemy, że na linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa – Gdynia zabudowany 
zostanie system monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa pasażerów i zabezpie-
czenia przed dewastacją zabudowanej infrastruktury kolejowej.

Architektura systemu monitoringu podzielona będzie na dwie zasadnicze części:
∙ lokalną (oddzielną dla każdego z 8 Lokalnych Centrów Sterowania – dalej „LCS”), 

gdzie przewidywana jest rejestracja oraz podgląd z kamer zlokalizowanych w ob-
szarze danego LCS,

∙ nadrzędną Straży Ochrony Kolei, gdzie odbywać się będzie zarządzanie i pod-
gląd z monitorowanych obszarów linii E65 na odcinku Warszawa – Gdynia.

Część lokalna systemu monitoringu na obszarze LCS będzie składała się z:
∙ punktów kamerowych zlokalizowanych na monitorowanym obszarze LCS,
∙ sieci kabli transmisyjnych do przesyłania obrazu z kamer do jednostek rejestru-

jących,
∙ jednostek rejestrujących w LCS przeznaczonych do odbierania i rejestracji obra-

zu przesyłanego z kamer oraz udostępniania go do lokalnej stacji operatorskiej 
i stacji nadrzędnej SOK,

∙ stacji operatorskich w LCS zapewniających podgląd „na żywo” obrazów z kamer 
oraz umożliwiających przeglądanie i zgrywanie historii zdarzeń z monitorowane-
go obszaru.

Natomiast część nadrzędną stanowić będą stacje operatorskie zlokalizowane w Ko-
mendach Regionalnych SOK w Warszawie, Iławie i Gdańsku.

Monitoring w obszarze LCS obejmował będzie perony, przejścia podziemne na sta-
cjach i przystankach osobowych, głowice rozjazdowe w torach głównych zasadniczych, 
tereny przed budynkami nastawni sterowanych zdalnie i przed budynkami LCS oraz 
przejazdy w poziomie szyn.

Z wyrazami szacunku 
 
PREZES ZARZĄDU 
Remigiusz Paszkiewicz
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się z zapytaniem o plan 

działań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w związku z trudnościami 
ograniczającymi samorządy w zakresie możliwości skorzystania z rządowe-
go wsparcia w ramach programu Senior-WIGOR.

Po konsultacjach z samorządami terytorialnymi można stwierdzić, że 
udział w programie Senior-WIGOR niesie za sobą wiele obciążeń dla wspo-
mnianych jednostek.

1. Gminy często dysponują budynkami, które wymagają przystosowa-
nia ich do specyficznych zaleceń dotyczących placówek dla osób starszych 
(restrykcyjne przepisy sanitarne, przeciwpożarowe, wymogi dotyczące po-
mieszczeń). Tymczasem dofinansowanie wynosi 100 tysięcy zł. Czy nie lep-
szym rozwiązaniem byłoby zwiększenie dotacji, tak aby odpowiadała ona 
potrzebom remontu, kosztem udzielenia jej mniejszej liczbie ośrodków?

2. Jednym z warunków pozyskania funduszy z programu Senior-WIGOR 
jest dwudziestoprocentowy wkład własny kosztów całej inwestycji. Wiele gmin 
na obecnym etapie ma już uchwalone budżety, dlatego w przypadku wysokich 
kosztów inwestycji pozyskanie wkładu własnego jest teraz utrudnione.

3. Program w chwili obecnej nie precyzuje, co zaliczać się będzie do bieżą-
cych kosztów utrzymania placówki – ze względu na etap legislacyjny dopiero 
trwają konsultacje projektu rządowego programu i ustalenia. Kiedy zostanie 
oficjalnie ogłoszony konkurs i czy przepisy zostaną wówczas sprecyzowane?

4. Samorządy mają również liczne wątpliwości wobec wymogu utrzy-
mania trwałości zadania przez co najmniej pięć lat od otrzymania dotacji 
(podczas gdy przyznawana jest ona na rok), co wiąże się z ryzykiem koniecz-
ności zwrotu dotacji.

W związku z powyższymi problemami zwracam się do Pana Ministra 
z prośbą o przedstawienie planu działania mającego na celu ich rozwiąza-
nie. Celem programu jest bowiem udzielenie wsparcia osobom starszym – 
ułatwienie zadania samorządom z pewnością przyczyni się do większego 
powodzenia programu Senior-WIGOR.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź

Warszawa, 20 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatorskie Pana Senatora Roberta Dowhana 

z dnia 10 lutego 2015 r., znak: BPS.043.70.29788.15, w sprawie planu działań Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej w związku z trudnościami ograniczającymi samo-
rządy w zakresie możliwości skorzystania z rządowego wsparcia w ramach programu 
Senior-WIGOR, proszę o przyjęcie następujących informacji.
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1. „Gminy często dysponują budynkami, które wymagają przystosowania ich do 
specyficznych zaleceń dotyczących placówek dla osób starszych (rejestracyjne 
przepisy sanitarne, przeciwpożarowe, wymogi dotyczące pomieszczeń). Tym-
czasem dofinansowanie wynosi 100 tys. zł. Czy nie lepszym rozwiązaniem było-
by zwiększenie dotacji, tak aby odpowiadała ona potrzebom remontu, kosztem 
udzielenia jej mniejszej liczbie ośrodków?”.

Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” 
na lata 2015–2020 jednorazowe wsparcie finansowe, udzielane na utworzenie lub 
wyposażenie placówki w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania nie 
może być wyższe niż 250 tys. zł, z tym że wysokość środków finansowych z budżetu 
państwa przeznaczonych na adaptację pomieszczeń lub budynku nie może być wyż-
sza niż 180 tys. zł, natomiast dodatkowo jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na 
wyposażenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” nie może być wyższa niż 70 tys. zł.

2. „Jednym z warunków pozyskania funduszy z programu Senior-WIGOR jest 
dwudziestoprocentowy wkład własny kosztów całej inwestycji. Wiele gmin na 
obecnym etapie ma już uchwalone budżety, dlatego w przypadku wysokich 
kosztów inwestycji pozyskanie wkładu własnego jest teraz utrudnione”.

Podział procentowy udzielanej dotacji tj. 80% / 20% wynika wprost z treści art. 115 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 163), w związku z tym nie ma możliwości jego zmniejszenia poniżej zawartego 
w treści Programu progu 20%.

3. „Program w chwili obecnej nie precyzuje, co zaliczać się będzie do bieżących 
kosztów utrzymania placówki – ze względu na etap legislacyjny dopiero trwają 
konsultacje projektu rządowego programu i ustalenia. Kiedy zostanie oficjalnie 
ogłoszony konkurs i czy przepisy zostaną wówczas sprecyzowane?”.

Zakładany przybliżony termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach Pro-
gramu „Senior-WIGOR” to II kwartał 2015 r. Z uwagi na fakt, iż Program jest wciąż na 
etapie prac projektowych nie jest możliwe podanie dokładnej daty ogłoszenia konkur-
su. Zakres kosztów wpisujących się w bieżące utrzymanie placówki tworzonej w ra-
mach Programu zostanie szczegółowo doprecyzowany na etapie ogłoszenia konkursu.

4. „Samorządy mają również liczne wątpliwości wobec wymogu utrzymania trwa-
łości zadania przez co najmniej pięć lat od otrzymania dotacji (podczas gdy 
przyznawana jest ona na rok), co wiąże się z ryzykiem konieczności zwrotu 
dotacji”.

Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu Programu jednostki samorządu teryto-
rialnego są zobowiązane do wykazania utrzymania trwałości realizacji zadania przez 
okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania 
w ramach Programu.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
Władysław Kosiniak-Kamysz
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 

2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy Ministerstwo Zdrowia prze-
widuje przesunięcie terminu (grudzień 2016 r.) na dostosowanie szpitali po-
wiatowych do wymogów zapisanych w wymienionym rozporządzeniu. Jeśli 
tak, proszę o informację, jakie zmiany Pan Minister przewiduje we wspo-
mnianym zakresie.

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński

Odpowiedź

Warszawa, 2015.04.13

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Piotra Gruszczyńskiego – Senatora RP, przeka-

zanym przy piśmie BPS/043-70-2979/15, dotyczącym rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny od-
powiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz. U. poz. 739), przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z brzmieniem art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) podmiot wykonujący dzia-
łalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniający wymagań, o których 
mowa w art. 22 ust. 1, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do 
dnia 31 grudnia 2016 r. W dniu 1 lipca 2012 r. weszło w życie wymienione na wstępie 
rozporządzenie, które w istotnym stopniu powiela regulacje zawarte w poprzednich 
rozporządzeniach z 1992 r., 2005 r., 2006 r. (o których mowa w oświadczeniu) oraz 
z 2011 r., częstokroć wprowadzając łagodniejsze rozwiązania.

Analizując regulacje dotyczące pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, należy podkreślić, że kolejne zmiany przepisów idą w kierunku 
uelastycznienia przepisów a także wydłużają okresy dostosowawcze (od 1992 r. do 
2016 r.). Wydaje się, że 24-letni okres jest wystarczająco długi na przeprowadzenie 
niezbędnych remontów i modernizacji. W trakcie prac legislacyjnych nad ww. ustawą, 
ustawodawca oznaczając termin dostosowania na dzień 31 grudnia 2016 r. brał pod 
uwagę różne uwarunkowania, m.in. sytuację finansową podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów.
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Jednocześnie uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia nie są plano-
wane prace legislacyjne zmierzające do zmiany ww. ustawy w zakresie ww. okresu 
dostosowania.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Piotr Warczyński
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Oświadczenie senator Heleny Hatki

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
W imieniu mieszkańców województwa lubuskiego zwracam się do Pani 

Minister z zapytaniem dotyczącym planów dofinansowania strategicznych 
inwestycji drogowych w gminach Krosno Odrzańskie, Strzelce Krajeńskie 
i Kostrzyn nad Odrą. Inwestycje te dotyczą budowy mostu w Kostrzynie nad 
Odrą, obwodnicy Krosna Odrzańskiego i obwodnicy Strzelec Krajeńskich.

Istniejąca przeprawa w Kostrzynie nad Odrą została wybudowana po 
wojnie. Miała być rozwiązaniem tymczasowym. Z powodu dopuszczalnej noś- 
ności (7,5 t) nie mogą tamtędy przejeżdżać ciężkie tiry. Choć Kostrzyn leży 
przy samej granicy, to ciężarówki mogą ją przekraczać dopiero w odległym 
o 42 km Świecku, a to wydłuża czas transportu i generuje wyższe kosz-
ty. Rozwiązaniem tej sytuacji nie jest remont i przystosowanie istniejącego 
mostu do ruchu ciężarówek, gdyż to oznaczałoby znaczny wzrost ruchu sa-
mochodowego w mieście. Ciężarówki musiałyby jechać z zakładów znajdu-
jących się na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
przez całe miasto. A to, ze względu na fakt, że firm przybywa, byłoby nie-
zwykle uciążliwe dla mieszkańców. Budowa nowej przeprawy odciążyłaby 
ruch na dotychczas używanym moście i niewątpliwie stanowiłaby zachętę 
dla nowych firm, które mogłyby powstawać w Kostrzyńsko-Słubickiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej.

Kolejną inwestycją, która w odczuciu władz samorządowych należy do 
priorytetowych, jest budowa obwodnicy Krosna Odrzańskiego. Krosno Od-
rzańskie znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 29. Jest stolicą powiatu, 
mają tu siedziby instytucje o znaczeniu ponadlokalnym, między innymi Nad-
odrzański Oddział Straży Granicznej, 44. Wojskowy Oddział Gospodarczy, 
urząd skarbowy, prokuratura, sąd rejonowy, komenda powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej, komenda powiatowa Policji, ZUS, KRUS, ARiMR oraz 
szpital powiatowy. Ze względu na planowaną budowę kompleksu energe-
tycznego Gubin-Brody z kopalnią węgla brunatnego w najbliższych latach 
ruch na drodze krajowej nr 29 będzie się nasilał. Dziś obciążenie ruchem 
wspomnianej drogi w Krośnie jest największe w województwie (w 2000 r. 
średni ruch drogowy na krytycznym odcinku wynosił 9.614 p/d, a w 2010 r. 
– 13.611 p/d).

Trzecią inwestycją wymagającą szybkiej realizacji jest budowa obwod-
nicy Strzelec Krajeńskich. Władze i mieszkańcy gminy są zaniepokojeni, bo 
przez sam środek miejscowości biegnie droga krajowa nr 22, która należy 
do jednej z najbardziej ruchliwych w województwie lubuskim. Natężenie ru-
chu na drodze nr 22 w Strzelcach przekracza już dziesięć tysięcy pojazdów 
na dobę.

W tej sytuacji dalsze zwlekanie z budową obwodnicy obu miast oraz 
mostu w Kostrzynie nad Odrą może doprowadzić do zahamowania rozwoju 
trzech lubuskich miast i regionu. Zaniepokojona tą sytuacją zwracam się do 
Pani Minister z prośbą o udzielenie informacji o tym, czy wymienione wyżej 
trzy strategiczne dla regionu inwestycje są zaplanowane do realizacji w naj-
bliższym czasie i czy znajdują się na liście rządowych priorytetów.

Helena Hatka
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Odpowiedź

Warszawa, 12 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senator Heleny Hatki złożone na 70. posiedzeniu 

Senatu w dniu 9 stycznia br., przekazane przy piśmie z dnia 10 lutego br., znak: 
BPS/043-70-2980/15, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Proszę przyjąć moje zapewnienie, że stanowisko sformułowane w oświadczeniu 
Pani Senator, jak również przedstawione argumenty przemawiające za realizacją 
wymienionych w nim inwestycji drogowych w Województwie Lubuskim, przyjęte 
zostały ze zrozumieniem i z uwagą przeanalizowane. Wzięte zostaną pod uwagę 
w toku dalszych prac nad projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014–2023.

Dokument ten, po jego ustanowieniu przez Radę Ministrów, określi przedsięwzię-
cia, których realizacja wspierać będzie rozwój transportu drogowego w Polsce i które 
w możliwie największym stopniu przyczynią się do usprawnienia połączeń pomiędzy 
regionami kraju. Obecnie – na podstawie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji pu-
blicznych – opracowywana jest nowa wersja projektu Programu.

Konsultacje publiczne odbywały się w styczniu br. Ich przebieg, wraz z analizą 
zgłoszonych wniosków, opisany został w raporcie opublikowanym na stronach inter-
netowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W ramach konsultacji obywatele, 
jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy zgłosili 
ponad 40 tysięcy uwag. Wszelkie przekazane propozycje zostaną rozpatrzone, zaś Mi-
nisterstwo dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić je w możliwie największym stop-
niu, mając przy tym na względzie priorytety rozwojowe kraju oraz dostępne środki 
finansowe na realizację Programu.

Z powyższego względu, w toku trwających prac nad dokumentem, nie można jesz-
cze określić, które inwestycje zostaną włączone do nowej wersji Programu. Dotyczy to 
również przedsięwzięć wymienionych w oświadczeniu Pani Senator. Jednak, również 
z uwagi na zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego, będą one 
z całą pewnością przedmiotem dalszych szczegółowych analiz.

Odnosząc się do wersji Programu poddanej konsultacjom publicznym, chcę zapew-
nić Panią Senator, że kwestia zapewnienia płynnego i bezpiecznego ruchu pojazdów 
w okolicach Kostrzyna nad Odrą traktowana była z najwyższą uwagą. Potwierdzeniem 
tego jest wpisanie zadania polegającego na budowie obwodnicy tego miasta, biegnącej 
w ciągu dróg dk 22 i dk 31, do listy inwestycji planowanych do realizacji w ramach 
Programu. W projekcie została ona umieszczona na liście rezerwowej obejmującej ob-
wodnice, których budowa związana jest z uzyskaniem oszczędności podczas realizacji 
innych inwestycji. Obecnie – w trakcie prac mających na celu uwzględnienie wyników 
konsultacji publicznych – jest zbyt wcześnie, aby można było przesądzić o ewentual-
nym jej przesunięciu z listy rezerwowej na listę podstawową.

W odniesieniu do obwodnic Krosna Odrzańskiego i Strzelec Krajeńskich w trakcie 
prac nad projektem Programu brane było pod uwagę natężenie ruchu tranzytowe-
go przebiegającego przez te miejscowości. Zgodnie z wynikami Generalnego Pomiaru 
Ruchu 2010, na odcinku Korczyców – Krosno Odrzańskie natężenie ruchu osiąga 
poziom 7130 pojazdów na dobę, zaś na odcinku Krosno Odrzańskie – dk 32 6844 
pojazdy na dobę. Z kolei ruch na odcinku Zdroisko – Strzelce Krajeńskie odnotowany 
został na poziomie 6784 pojazdy na dobę, a na odcinku Strzelce Krajeńskie – Dobie-
gniew 3974 pojazdy na dobę. Biorąc pod uwagę, że średnie natężenie ruchu na dro-
gach krajowych to 9888 pojazdów na dobę, stwierdzić należy że w przypadku obydwu 
miast jest ono niższe od przeciętnego. W związku z tym nie zachodziły przesłanki 
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uzasadniające nadanie tym inwestycjom wyższego priorytetu, w stosunku do innych 
planowanych do realizacji obwodnic. Niemniej jednak, z uwagi na zapisy Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w przypadku obwodnicy Krosna Odrzań-
skiego oraz liczne głosy społeczeństwa wyrażone w trakcie konsultacji publicznych 
w przypadku obwodnicy Strzelec Krajeńskich, inwestycje te będą przedmiotem dal-
szych analiz Ministerstwa.

Pragnę zapewnić, że poruszone w oświadczeniu Pani Senator problemy traktowa-
ne są z najwyższą uwagą. Ich satysfakcjonujące rozwiązanie jest elementem szerszych 
działań podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju mających na 
celu budowę w Polsce spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych zapewniają-
cego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Roberta Mamątowa, Marii Koc, Waldemara Kraski, 

Janiny Sagatowskiej, Mieczysława Gila, 
Wiesława Dobkowskiego oraz Stanisława Gogacza

skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

Istnieje potrzeba skorygowania przyjmowanej w senackiej administracji 
błędnej interpretacji art. 49 ust. 2 i ust. 2a Regulaminu Senatu. Przypomina-
my, że zgodnie z tymi przepisami oświadczenie senatorskie nie może trwać 
dłużej niż 5 minut, niewygłoszone oświadczenia można złożyć do protokołu, 
a marszałek może odmówić przyjęcia oświadczenia, którego w czasie przy-
sługującym senatorowi nie da się wygłosić.

Niektórzy nasi urzędnicy uważają, że ograniczenie do 5 minut dotyczy 
sumy wszystkich oświadczeń złożonych przez konkretnego senatora na kon-
kretnym posiedzeniu. Co więcej, sądzą, że jeśli senator złoży wiele oświad-
czeń na posiedzeniu, można żądać od niego wycofania części z nich nawet 
po ich zakończeniu. 

Liczymy na to, że Pan Marszałek podzieli nasz pogląd, iż maksymalny 
regulaminowy czas wygłaszania – 5 minut – dotyczy każdego oświadczenia 
z osobna. Przyjęcie innej interpretacji łatwo bowiem sprowadzić do absurdu, 
gdy rozważymy zbiorowe oświadczenie składane przez grupę senatorów. 
Czyżby w takich okolicznościach marszałek, dokonując na bieżąco kalkula-
cji czasu będącego jeszcze w dyspozycji każdego z senatorów, miał wska-
zywać w trakcie posiedzenia, kto z sygnatariuszy ma cofnąć swój podpis, 
by oświadczenie zostało przyjęte? Nie ma żadnych podstaw, by wskazany 
w regulaminie czas – 5 minut – odnosić akurat do posiedzenia, a nie na przy-
kład do dnia, miesiąca czy kwartału. Krytykowana przez nas interpretacja 
uderza w konstytucyjne wolności polityczne senatorów. Warto też zauwa-
żyć, że nie ma takich ograniczeń w regulaminie sejmowym. 

Również w drugiej z poruszonych kwestii sytuacja jest, naszym zda-
niem, oczywista; o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia oświadczenia złożo-
nego do protokołu rozstrzyga marszałek prowadzący obrady w ich trakcie 
i jakiekolwiek działania urzędników w tej sprawie podejmowane po sesji nie 
mają podstaw i uzasadnienia.

Jan Maria Jackowski  Janina Sagatowska 
Robert Mamątow  Mieczysław Gil 
Maria Koc   Wiesław Dobkowski 
Waldemar Kraska  Stanisław Gogacz
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Odpowiedź

Warszawa, 19 lutego 2015 r.

Szanowni Państwo Senatorowie 
Jan Maria Jackowski 
Robert Mamątow 
Maria Koc 
Waldemar Kraska 
Janina Sagatowska 
Mieczysław Gil 
Wiesław Dobkowski 
Stanisław Gogacz

Odpowiadając na skierowane do Marszałka Senatu oświadczenie złożone w dniu 
7 lutego 2015 r. podczas 70. posiedzenia Senatu RP, informuję:

I. Nie podzielam, wyrażonego w oświadczeniu, poglądu o błędnej interpretacji prze-
pisów Regulaminu Senatu dotyczących oświadczeń senatorskich.

II. Zgodnie z art. 49 ust. 1 Regulaminu Senatu (dalej: RS lub Regulamin) co do 
zasady oświadczenia senatorskie składane są w formie ustnej. Dopuszczalna jest 
także forma pisemna, co wynika z ust. 2 tego artykułu (każdy senator może złożyć 
na piśmie niewygłoszone oświadczenie do protokołu). Ten sam przepis określa rów-
nież czas przysługujący senatorowi na wygłoszenie wszystkich oświadczeń na danym 
posiedzeniu. Bez względu na to, czy dany senator chciałby wygłosić (odczytać) 
jedno, czy też więcej oświadczeń, obowiązuje go ten sam pięciominutowy limit 
czasowy. Nie budzi zatem żadnych wątpliwości, że tekst niewygłoszonego oświadcze-
nia składanego do protokołu powinien mieć taką liczbę znaków, jaka jest możliwa do 
odczytania w ciągu 5 minut. Oczywiście dotyczy to również zsumowanej liczby zna-
ków w przypadku złożenia do protokołu więcej niż jednego oświadczenia. Zwracam 
Państwa uwagę na to, że art. 49 ust. 2a pkt 2 RS jednoznacznie zakazuje Marszał-
kowi przyjęcia oświadczenia (oświadczeń), którego wygłoszenie nie byłoby możliwe 
w czasie 5 minut.

Składanie do protokołu tzw. grupowych oświadczeń senatorskich oznacza, że każ-
dy z sygnatariuszy danego oświadczenia jest de facto jego autorem (każda z tych osób 
jest odrębnie zaznajamiana z treścią odpowiedzi od danego adresata, która wpływa do 
Marszałka Senatu), czego konsekwencją jest to, że podpis złożony pod takim oświad-
czeniem traktowany jest tak jak podpis złożony pod oświadczeniem indywidualnym, 
ze wszystkimi konsekwencjami regulaminowymi tego faktu. Zatem każdy z sygnata-
riuszy oświadczeń zbiorowych powinien mieć na uwadze, że jego podpis może 
znaleźć się tylko na takiej liczbie oświadczeń, których łączny czas wygłoszenia 
przez niego nie będzie przekraczał 5 minut.

III. Złożenie oświadczenia przez senatora do protokołu nie oznacza automatycznie 
obowiązku jego przyjęcia przez Marszałka Senatu. Dyskrecjonalną decyzją Marszałka 
Senatu jest odmowa przyjęcia niewygłoszonego oświadczenia, jeżeli zachodzą prze-
słanki wskazane w art. 49 ust. 2a RS.

Wskazany Regulaminem czas składania oświadczeń senatorskich (na koniec po-
siedzenia, po wyczerpaniu porządku obrad) oraz forma ich składania (ustnie lub pi-
semnie do protokołu) wymuszają na Marszałku Senatu takie procedowanie (przyję-
cie lub odmowa przyjęcia oświadczenia złożonego do protokołu), które przesuwa się 
poza czas posiedzenia. W zdecydowanej większości przypadków oświadczenia sena-
torskie składane są w formie pisemnej do protokołu. Z oczywistych przyczyn natury 
organizacyjno-technicznej marszałek prowadzący obrady nie jest w stanie w trakcie 
posiedzenia dokonać analizy aspektów formalnych wszystkich składanych oświad-
czeń. Dla przykładu można wskazać, że w czasie 59. posiedzenia złożono do protokołu 
78 oświadczeń senatorskich. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, że całościowa ana-
liza stanowiąca podstawę do dalszych, opartych na Regulaminie, decyzji możliwa jest 
dopiero po zakończeniu posiedzenia (po otrzymaniu wszystkich oświadczeń). Należy 
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również zauważyć, że Regulamin zakazuje poruszania w oświadczeniu spraw będą-
cych przedmiotem obrad posiedzenia, w czasie którego jest ono składane. Przeprowa-
dzenie stosownej analizy w tym zakresie z reguły wymaga pewnego czasu.

Działania, z mojego upoważnienia, pracowników Kancelarii Senatu mają na celu 
umożliwienie Państwu dokonania wyboru, w sytuacji gdy ilość oświadczeń, pod któ-
rymi Państwo złożyliście podpisy, nie mieści się w normie regulaminowej.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Marii Koc, Andrzeja Pająka, Waldemara Kraski, 

Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego, 
Stanisława Gogacza, Grzegorza Czeleja, 

Jerzego Chróścikowskiego oraz Roberta Mamątowa

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Od początku lutego br. zaczęła obowiązywać znowelizowana wersja 
ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Jeden z zapisów nowelizacji dotyczy treści składanych przez mieszkańców 
deklaracji.

W formularzu jest rubryka „pracodawca zobowiązanego i jego adres”. 
Dane te są zatem traktowane jako dane niezbędne do wystawienia tytułu 
wykonawczego za odbiór odpadów. Zapis ten budzi wątpliwości jako naru-
szający zasadę niezbędności. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji nakłada się na wierzyciela obowiązek podania informa-
cji o pracodawcy zobowiązanego, gdy wierzyciel takie informacje posiada. 
A więc dopuszczona jest sytuacja, że wierzyciel takich informacji nie ma.

W związku z tym prosimy o informację, czy jest rozważane wprowadze-
nie zmian w rubrykach deklaracji opłat za śmieci dotyczących jedynie da-
nych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami.

Jan Maria Jackowski  Wiesław Dobkowski 
Maria Koc   Stanisław Gogacz 
Andrzej Pająk   Grzegorz Czelej 
Waldemar Kraska  Jerzy Chróścikowski 
Mieczysław Gil   Robert Mamątow

Odpowiedź

Warszawa, 4 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego oraz grupy 

senatorów, złożone podczas 70. posiedzenia Senatu RP, przekazane pismem z dnia 
10 lutego 2015 r., znak: BPS/043-70-2982/15, w sprawie wzoru deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprzejmie przedstawiam 
poniższe stanowisko.

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta deklarację o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi podstawę 
do pobierania tejże opłaty. Wzór deklaracji określa rada gminy w drodze uchwały. 
W ustawie przed nowelizacją ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. przepisy nie określały 
podania jakich danych gmina może wymagać, co wzbudzało wiele wątpliwości i pro-
wadziło do sprzecznych interpretacji w tym zakresie.
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Ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) dodano 
do art. 6m przepisy precyzujące, że deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty. 
Sprecyzowano również zakres danych, których podania gmina może wymagać, wśród 
nich zostały wymienione inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonaw-
czego, którego wzór wynika z odrębnych przepisów. Jednakże należy zaznaczyć, że 
gmina nie jest zobowiązana zawrzeć we wzorze deklaracji wymienionych w ustawie 
danych, gdyż jest to katalog fakultatywny. O tym, jakie informacje właściciele nieru-
chomości będą podawali w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi zadecyduje rada gminy podejmując uchwałę w sprawie wzoru deklaracji.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia, Waldemara Kraski, 

Doroty Czudowskiej, Janiny Sagatowskiej, 
Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego, 
Stanisława Gogacza oraz Grzegorza Czeleja

skierowane do prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się mieszkańcy Warszawy zbul-
wersowani decyzją stołecznego konserwatora zabytków, który nakazał 
zdjęcie zawieszonego na pewien czas na frontonie kościoła Najświętszego 
Zbawiciela baneru informującego o rozpoczęciu katechezy dla dorosłych 
i młodzieży. Ten nakaz został odebrany przez szerokie grono wiernych jako 
ograniczenie prawa do informacji, dlatego prosimy o informację, jakie prze-
słanki stoją za tą decyzją.

Jan Maria Jackowski  Mieczysław Gil 
Krzysztof Słoń   Wiesław Dobkowski 
Waldemar Kraska  Stanisław Gogacz 
Dorota Czudowska  Grzegorz Czelej 
Janina Sagatowska

Odpowiedź

Warszawa, 2.03.2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie baneru informa-

cyjnego na Kościele Najświętszego Zbawiciela przy pl. Zbawiciela w Warszawie, prze-
kazuję następujące wyjaśnienia.

Kościół Najświętszego Zbawiciela przy pl. Zbawiciela w Warszawie, ze względu na 
swoją wyjątkową wartość artystyczną i zabytkową, jest objęty szczególną formą ochro-
ny prawnej, jaką jest wpis do rejestru zabytków. W związku z powyższym, zgodnie 
z art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mon-
taż urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów na tym budynku, a także po-
dejmowanie innych działań prowadzących do zmiany jego wyglądu wymaga uzyska-
nia pozwolenia Stołecznego Konserwatora Zabytków. Umieszczanie na tym budynku 
jakichkolwiek banerów czy innych nośników informacji wizualnej bez wymaganego 
prawem pozwolenia jest naruszeniem przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 2 cytowanej ustawy, zadaniem organów 
administracji publicznej jest zapobieganie działaniom, które mogłyby spowodować ob-
niżenie lub utratę chronionych wartości zabytku.

W dniu 14 stycznia 2015 r. do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków wpły-
nęła informacja z Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej o umieszczeniu baneru na 
Kościele Najświętszego Zbawiciela. Z uwagi na to, że Stołeczny Konserwator Zabytków 
nie wydawał pozwolenia na ten baner, był zobowiązany podjąć działania w celu jego 
usunięcia. W dniu 21 stycznia 2015 r. Stołeczny Konserwator Zabytków skierował 
do Parafii Najświętszego Zbawiciela pismo z prośbą o jego usunięcie i niepodejmowa-
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nie samowolnych działań w przyszłości. W piśmie pouczono Parafię o konieczności 
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i zwrócono uwagę, że Parafia może również 
wystąpić o zalecenia konserwatorskie określające zakres dopuszczalnych zmian przy 
zabytku, w tym możliwości umieszczania nośników informacji wizualnej. Ponieważ 
baner został przez Parafię usunięty, Stołeczny Konserwator Zabytków nie podejmował 
dalszych kroków zmierzających do wydania decyzji nakazowej w tym zakresie.

W tej sprawie istotny jest fakt, że Kościół Najświętszego Zbawiciela jest wybit-
nym dziełem Józefa Piusa Dziekońskiego i jednym z najciekawszych przykładów ar-
chitektury historyzmu pierwszej ćwierci XX w. w Warszawie. Ponadto, kościół jest 
jednym z nielicznych elementów pl. Zbawiciela, który przetrwał II Wojnę Światową 
w niezmienionym kształcie. Stąd wynika szczególna troska organu ochrony zabytków 
o zachowanie jego walorów artystycznych i historycznie ukształtowanej formy. Jedno-
cześnie Stołeczny Konserwator Zabytków w pełni rozumie prawo Parafii do informo-
wania o bieżących wydarzeniach, mających miejsce w kościele. Jakiekolwiek nośniki 
informacji wizualnej powinny być jednak zharmonizowane z architekturą kościoła, 
tak, by nie zaburzać jego wartości artystycznych, które zostały objęte prawną ochro-
ną. Ww. baner, ze względu na swój duży rozmiar i lokalizację, przesłonił płaskorzeź-
bę przedstawiającą scenę zdjęcia Chrystusa z krzyża autorstwa Feliksa Giecewicza, 
która stanowi jeden z ważniejszych elementów programu ikonograficznego dzieła ar-
chitektonicznego, jakim jest Kościół Najświętszego Zbawiciela. Biorąc pod uwagę po-
wyższe, baner w tej formie i lokalizacji nie mógł zostać zaakceptowany pod względem 
konserwatorskim.

Niezależnie od powyższego, Parafia może opracować inną formę nośnika infor-
macyjnego i wystąpić o stosowne pozwolenie Stołecznego Konserwatora Zabytków. 
W dniu 3 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawiciela Parafii i pracownika 
Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w tej sprawie, podczas którego Parafia 
otrzymała wszelkie niezbędne informacje dotyczące obowiązujących procedur oraz 
uzasadnienie stanowiska Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Z poważaniem 
 
PREZYDENT 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
Hanna Gronkiewicz-Waltz
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego 
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, 
do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz 

oraz do prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Krystyny Karolus-Franczyk

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Rzecznik! Szanowna Pani 
Prezes!

Zwracamy uwagę na niedopuszczalne łamanie konstytucji przez Sąd 
Okręgowy i Sąd Apelacyjny w Warszawie, w sprawie I C 159/14. Przed 
tymi sądami toczy się obecnie postępowanie cywilne o naruszenie dóbr oso-
bistych wytoczone przez spółkę CAM Media SA byłemu posłowi Zbigniewo-
wi Kuźmiukowi za jego wystąpienie z trybuny sejmowej, w ramach którego 
zgodnie z prawem i ze swoimi obowiązkami poselskimi zadawał pytania 
o zlecane tej spółce zamówienia publiczne, a więc za czyn objęty immunite-
tem materialnym.

Mimo braku zgody Sejmu na pociągnięcie byłego posła do odpowie-
dzialności postępowanie się toczy, a były poseł Zbigniew Kuźmiuk otrzymał 
z sądu pozew i został wezwany do stawienia się przed sądem, przed którym 
zresztą się stawił i był zmuszony podjąć obronę.

Prosimy wszystkich adresatów o spowodowanie zaprzestania łamania 
przez sąd konstytucyjnych gwarancji wykonywania mandatu poselskiego.

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski 
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 16.03.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów Pana Stanisława Karczew-

skiego i Pana Wojciecha Skurkiewicza podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 
7 lutego 2015 r. w sprawie prowadzenia przez sądy postępowania cywilnego o ochronę 
dóbr osobistych przeciwko byłemu posłowi Zbigniewowi Kuźmiukowi z naruszeniem 
immunitetu parlamentarnego, uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 105 ust. 1 Konstytucji RP poseł nie może być pociągnięty do odpo-
wiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu posel-
skiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł 
odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich 
może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. Powyższy 
przepis stosownie do treści art. 108 Konstytucji RP znajduje odpowiednie zastoso-
wanie do senatorów. Szczegółowa regulacja zasad pociągania posłów i senatorów do 
odpowiedzialności sądowej zarówno karnej, jak i cywilnoprawnej, a także zakresu 
immunitetu parlamentarnego, zawarta jest w ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wy-
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konywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 
z późn. zm.), dalej: „u.w.m.p.s.”. Z treści art. 6 ust. 1 u.w.m.p.s. wynika, że poseł lub 
senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzą-
cą w zakres sprawowania mandatu ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu, 
z zastrzeżeniem art. 6a u.w.m.p.s. Za taką działalność poseł lub senator odpowiada 
tylko przed Sejmem lub Senatem. W przepisie art. 6a u.w.m.p.s. powtórzono zasadę 
wyrażoną w Konstytucji RP, że poseł lub senator, który, podejmując działania wcho-
dzące w zakres sprawowania mandatu, narusza prawa osób trzecich, może być pociąg- 
nięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu lub Senatu. W art. 6 ust. 2 
u.w.m.p.s. wskazano, co obejmuje działalność wchodząca w zakres sprawowanego 
przez posła lub senatora mandatu, a wyliczenie zawarte w tym przepisie – zgodnie 
z postulatem ścisłej wykładni – należy uznać za wyczerpujące. Immunitetem objęta 
jest odpowiedzialność posła lub senatora za naruszenie praw osób trzecich działaniem 
polegającym na zgłaszaniu wniosków, wystąpieniach lub głosowaniach na posiedze-
niach Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego oraz ich organów, na posiedze-
niach klubów, kół i zespołów poselskich, senackich lub parlamentarnych, a także 
inna działalność związana nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu.

Za ścisłą wykładnią przepisów dotyczących immunitetu parlamentarnego i wąskim 
rozumieniem wykonywania mandatu poselskiego opowiedział się Trybunał Konstytu-
cyjny w wyrokach z dnia 21 października 1998 r., K 24/98 (OTK Zb.Urz. 1998, nr 6, 
poz. 97), z dnia 8 listopada 2004 r., K 38/03 (OTK-A Zb.Urz. 2004, nr 10, poz. 104) 
oraz z dnia 28 listopada 2001 r.s K 36/01 (OTK Zb.Urz. 2001, nr 8, poz. 255), wska-
zując, że nie jest to przywilej indywidualny przyznany poszczególnym członkom par-
lamentu, lecz przywilej instytucji i należy go rozpatrywać nie w kategoriach prawa 
podmiotowego, ale w kategoriach instytucjonalnych, na tle funkcjonowania organów 
państwa. Jego sens i potrzeba sięgają tylko tak daleko, jak jest to niezbędne do za-
pewnienia prawidłowego działania parlamentu jako organu i prawidłowego wykony-
wania mandatu przez posła i senatora jako członków tego organu. Zakres immunitetu 
powinien być wyznaczony tylko w takim rozmiarze, w jakim wiąże się z ochroną izby 
i jej członków przed zewnętrznymi ingerencjami w działalność parlamentu. Nie moż-
na go traktować jako środka zapewniającego bezkarność parlamentarzystom, którzy 
naruszyli prawo.

Za koniecznością wąskiego rozumienia zakresu immunitetu parlamentarnego wy-
powiedział się również Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 30 kwiet-
nia 2003 r. w sprawie A. Cordoba przeciwko Włochom, skarga numer 45649/99 
(„Przegląd Sejmowy” 2004, nr 2, s. 200), stwierdzając, iż immunitet ogranicza prawo 
do sądu osobom, których dobra zostały naruszone przez działania parlamentarzysty 
korzystającego z immunitetu. Podkreślił, że immunitet został stworzony by chronić 
interesy parlamentu jako całości, a nie interesy poszczególnych parlamentarzystów 
i wobec tego powinien chronić jedynie wypowiedzi wyrażane w trakcie debaty par-
lamentarnej. Tylko taki immunitet, zdaniem Trybunału, jest zgodny z art. 6 Kon-
wencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 grudnia 1950 r. 
(Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.), dalej: „Konwencja” a zatem tylko taki 
zakres immunitetu powinny zawierać regulacje ustawowe państw, które Konwencję 
tę ratyfikowały. Natomiast w wyroku z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie P. Synge-
lidis przeciwko Grecji, skarga nr 24895/07, (LEX nr 560789) Europejski Trybunał 
Praw Człowieka wskazał, iż nie byłoby to zgodne z zasadą rządów prawa w demokra-
tycznym społeczeństwie, ani z podstawową zasadą leżącą u podstaw przyjęcia art. 6 
ust. 1 Konwencji, gdyby Państwo mogło, nieograniczane ani niekontrolowane przez 
Trybunał, usuwać spod jurysdykcji sądów cały szereg roszczeń cywilnych lub przy-
znawać immunitety całym grupom osób. Tym samym, w przypadku, gdy immunitet 
parlamentarny zakłóca wykonywanie prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości, 
przy rozstrzyganiu, czy dany środek był, czy nie był proporcjonalny, należy zbadać, 
czy zakwestionowane czyny były związane z wykonywaniem funkcji parlamentarnych 
w ścisłym sensie. Brak jakiegokolwiek wyraźnego związku z działalnością parlamen-
tarną wymaga, by Trybunał przyjmował wąską wykładnię pojęcia proporcjonalności 
pomiędzy celem, który ma zostać zrealizowany, a stosowanymi środkami. Dzieje się 
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tak zwłaszcza wówczas, gdy ograniczenia w prawie dostępu do sądu wynikają z po-
stanowienia organu politycznego. Ponadto, im szerszy zakres immunitetu, tym bar-
dziej przekonujące musi być jego uzasadnienie.

Jeżeli poseł, przeciwko któremu wytoczono powództwo o naruszenie dóbr osobi-
stych, powołuje się na immunitet, to na nim spoczywa ciężar dowodu istnienia oko-
liczności uzasadniających zastosowanie immunitetu. Powinien więc wykazać w proce-
sie, że działalność, za którą pociągnięty jest do odpowiedzialności, wchodzi w zakres 
sprawowania mandatu. Podkreślić należy, iż w przypadku przysługiwania pozwanemu 
immunitetu parlamentarnego mamy do czynienia ze sprawą cywilną przynależną do 
drogi sądowej i ograniczenie tej drogi przez ten immunitet – na rzecz innego organu – 
nie ma miejsca. Inaczej ujmując, przeszkoda procesowa, którą sąd uwzględnia z urzę-
du, nie dotyczy przedmiotu sprawy, lecz ma charakter stricte podmiotowy. W związku 
z brakiem zgody właściwej izby na pociągnięcie parlamentarzysty do odpowiedzialno-
ści cywilnoprawnej pozew podlega odrzuceniu. Dokonanie oceny, czy związany z żą-
daniem pozwu czyn pozwanego posła objęty jest immunitetem należy do sądu i jest 
uzależnione od określonych okoliczności faktycznych (por. wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 13 kwietnia 2007 r., I CSK 31/07, OSNC 2008/5/48).

Zajęte przez sąd stanowisko w tej kwestii nie podlega kontroli Sejmu. Ocena sądu 
nie wymaga też jakiegokolwiek współudziału Sejmu, aczkolwiek ten organ decyduje 
o uchyleniu immunitetu. Kwestionowanie zasadności zajętego przez sąd stanowiska, 
że pozwanego nie chroni immunitet obejmujący odpowiedzialność posła za jego dzia-
łalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu (art. 105 ust. 1 Konstytucji RP 
oraz art. 6 ust. 1 u.w.m.p.s. w związku z ust. 2 u.w.m.p.s.), może jedynie nastąpić po-
przez zaskarżenie przez stronę niekorzystnego dla niej orzeczenia z powołaniem się na 
okoliczności, iż rozpoznanie sprawy i jej zakończenie wydaniem wyroku spowodowało 
nieważność postępowania.

Minister Sprawiedliwości stosownie do art. 9a §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 133) sprawuje ze-
wnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów powszech-
nych, który obejmuje analizę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania 
przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego. W ramach nadzoru 
zewnętrznego Minister Sprawiedliwości analizuje informacje roczne o działalności są-
dów, ustala ogólne kierunki wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wykonywane-
go przez prezesów sądów apelacyjnych, kontroluje wykonywanie obowiązków nadzor-
czych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz wydaje stosowne zarządzenia.

Prezes sądu w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego bada sprawność 
postępowania w poszczególnych sprawach, kontroluje działalność sekretariatu wy-
działu, bada prawidłowość przydzielania sędziom i referendarzom sądowym spraw 
oraz równomiernego obciążenia ich pracą.

Czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkraczać w sferę orze-
kania, co do której sędziowie są niezawiśli.

Z racji tak ukształtowanych zasad nadzoru, wykonywanie przez Ministra Sprawied- 
liwości czynności nadzorczych w indywidualnych sprawach nie jest możliwe.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 27 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wspólne oświadczenie złożone przez senatorów Stanisława Kar-

czewskiego i Wojciecha Skurkiewicza podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lu-
tego 2015 r., nr BPS/043-70-2984-PG/15, dotyczące zarzutu łamania Konstytucji 
RP przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. I C 159/14 i Sąd Apelacyjny 
w Warszawie w sprawie o sygn. I ACz 23/15, z powództwa CAM Media Spółki Akcyjnej 
przeciwko Zbigniewowi Kuźmiukowi o ochronę dóbr osobistych – uprzejmie przedsta-
wiam, co następuje.

Z poczynionych ustaleń wynika, że CAM Media Spółka Akcyjna wystąpiła do Sądu 
Okręgowego w Warszawie z pozwem przeciwko Zbigniewowi Kuźmiukowi – posłowi na 
Sejm RP do dnia 27 maja 2014 r. – o ochronę dóbr osobistych. Podczas 58. posiedze-
nia Sejmu RP w dniu 9 stycznia 2014 r. Zbigniew Kuźmiuk wypowiedział z mównicy 
sejmowej słowa, w oparciu o które powód skierował pozew o naruszenie dóbr osobi-
stych. Słowa te wypowiedziane zostały przez pozwanego na forum Parlamentu, przy 
okazji wystąpienia i uczestniczenia posła w debacie sejmowej.

W sprawie stanowiącej przedmiot oświadczenia senatorów w pierwszej kolejności 
wskazać należy, że przepis art. 105 Konstytucji RP przyznaje posłom i senatorom tzw. 
immunitet parlamentarny o charakterze materialnym i formalnym. Zgodnie z ust. 1 
art. 105 ustawy zasadniczej, poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za 
swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu ani w czasie jego trwania, 
ani po jego wygaśnięciu; za taką działalność odpowiada wyłącznie przed Sejmem albo 
Senatem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpo-
wiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu albo Senatu. Zgodnie z ust. 2 wskazanego 
artykułu, od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu, poseł nie 
może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu albo Senatu.

Szczegółową regulację zakresu immunitetu, odpowiadającą postanowieniom Kon-
stytucji RP, zawiera ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.). W art. 6 ust. 1 tej ustawy określony 
został zakres immunitetu materialnego, poprzez stwierdzenie, że poseł lub senator 
nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w za-
kres sprawowania mandatu ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu, z za-
strzeżeniem art. 6a. Za taką działalność odpowiada tylko przed Sejmem lub Senatem. 
Przepis art. 6a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora stanowi, że poseł 
lub senator, który podejmując działania wchodzące w zakres sprawowania mandatu 
narusza prawa osób trzecich, może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej 
tylko za zgodą Sejmu lub Senatu. Wymóg uzyskania zgody Sejmu obowiązuje także 
w wypadku wygaśnięcia mandatu posła. Art. 7b omawianej ustawy określa zaś tryb 
uzyskiwania takiej zgody.

Jednocześnie wskazać należy, że stosownie do art. 7b ust. 2 w zw. z art. 7b ust. 5 
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, powód może wystąpić z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności sądowej dopiero po 
wniesieniu sprawy do sądu, tj. wytoczenia powództwa. Nadto, z orzecznictwa Sądu 
Najwyższego wynika, że jeżeli poseł powołuje się na immunitet, to na nim spoczy-
wa ciężar dowodu istnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie immunitetu, 
powinien więc wykazać, że działalność, za którą pociągnięty jest do odpowiedzialno-
ści, wchodzi w zakres sprawowania mandatu (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
29 października 2010 r., sygn. I CSK 651/09, LEX nr 688492).
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W świetle przedstawionych regulacji podnieść należy, że parlamentarny immuni-
tet materialny nie rozciąga się na sytuacje, w których poseł lub senator, podejmując 
działania wchodzące w zakres sprawowania mandatu, narusza prawa osób trzecich. 
Za takie naruszenie poseł lub senator ponosi odpowiedzialność sądową, jednak tyl-
ko za zgodą Sejmu lub Senatu, co określane jest jako immunitet formalny. W tych 
sprawach dopuszczalne jest wszczęcie przeciwko posłowi sądowego sporu cywilno-
prawnego, jednakże jego kontynuowanie jest uzależnione od uzyskania zgody Sejmu. 
W takich sytuacjach, zgodnie z orzecznictwem sądowym, przyjmuje się warunkową 
dopuszczalność drogi sądowej – do czasu uzyskania zgody właściwej izby parlamentu 
(vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2009 r., sygn. I CSK 140/09, 
LEX nr 553657). W wypadku braku zgody Sejmu lub Senatu na pociągnięcie posła 
lub senatora do odpowiedzialności sądowej za swoją działalność wchodzącą w zakres 
sprawowania mandatu – pozew podlega odrzuceniu.

Z akt sprawy z powództwa CAM Media Spółka Akcyjna wynika, że strona pozwana 
złożyła do właściwej izby parlamentu stosowny wniosek o wyrażenie zgody na po-
ciągnięcie do odpowiedzialności sądowej pozwanego byłego posła za jego działalność 
wchodzącą w zakres sprawowania mandatu. Jednakże w przedmiotowej sprawie Sejm 
nie rozpatrzył merytorycznie wniosku strony powodowej, co uniemożliwia odrzucenie 
pozwu, bowiem jedynie odmowa udzielenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialno-
ści sądowej parlamentarzysty za jego działalność wchodzącą w zakres sprawowania 
mandatu stanowi przesłankę wyłączającą dopuszczalność drogi sądowej i w konse-
kwencji odrzucenie pozwu. Natomiast brak rozpatrzenia przez Sejm wniosku strony 
powodowej przesłanki takiej nie stanowi, a brak jest podstaw do traktowania takiego 
stanu rzeczy jako równoznaczny z nieudzieleniem owej zgody przez Sejm.

Z przedstawionych względów należy uznać, że podnoszony we wspólnym oświad-
czeniu senatorów zarzut łamania konstytucyjnych gwarancji wykonywania mandatu 
poselskiego przez sądy orzekające w sprawie z powództwa CAM Media Spółka Akcyjna 
przeciwko Zbigniewowi Kuźmiukowi nie znajduje potwierdzenia.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet

Odpowiedź 
RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 18.03.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2015 r. (sygn. BPS/043-70-2984-RPO/15) 

dotyczące oświadczenia senatorów Stanisława Karczewskiego i Wojciecha Skurkiewi-
cza w sprawie zawisłego przed sądem postępowania cywilnego przeciwko Panu Zbi-
gniewowi Kuźmiukowi z przykrością informuję, że na obecnym etapie Rzecznik Praw 
Obywatelskich nie może podjąć czynności w tej sprawie. Ingerencja w toczące się po-
stępowanie byłaby bowiem ingerencją w sferę niezawisłości sędziowskiej, czego wprost 
zabrania art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1648).
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Rzecznik może natomiast wnieść stosownie do art. 3981 §1 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wydanego przez sąd drugiej 
instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu 
albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie. Przedstawiona 
sprawa może więc zostać przeanalizowana wówczas, gdy zostanie wydane przez sąd 
drugiej instancji prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, zaś stro-
na postępowania uzna, że w wyniku wydania tego prawomocnego orzeczenia doszło 
do naruszenia konstytucyjnych wolności i praw jednostki.

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

Odpowiedź 
PREZESA SĄDU APELACYJNEGO 
w WARSZAWIE

Warszawa, 2 marca 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2015 roku nr BPS/043-70-2984-PSA/15 

uprzejmie informuję co następuje.
Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 24 października 2014 roku 

wydanym w sprawie I C 159/14 odrzucił pozew wniesiony w dniu 5 lutego 2014 roku 
(data nadania w urzędzie pocztowym) przez CAM Media SA w Warszawie przeciw-
ko Zbigniewowi Kuźmiukowi o ochronę dóbr osobistych. W pisemnym uzasadnieniu 
powyższego postanowienia Sąd wskazał, że powód złożył wniosek o wyrażenie przez 
Sejm zgody na pociągnięcie posła Zbigniewa Kuźmiuka do odpowiedzialności cywilnej, 
jednakże do dnia zamknięcia rozprawy nie uzyskał takiej zgody co skutkowało odrzu-
ceniem pozwu.

Na skutek zażalenia powoda Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 
26 stycznia 2015 roku wydanym w sprawie I ACz 23/15 uchylił powyższe postanowie-
nie. W pisemnym uzasadnieniu wskazał, że Sejm nie rozpatrzył merytorycznie wnio-
sku powoda o uchylenie immunitetu i braku uchwały w tym przedmiocie nie sposób 
zrównywać w skutkach z uchwałą Sejmu o niewyrażeniu zgody. Wskazał, że przysłu-
gujący posłowi immunitet skutkuje niedopuszczalnością prowadzenia przeciwko nie-
mu postępowania jedynie w wypadku braku zgody Sejmu, tym samym dopuszczalne 
jest wszczęcie przeciwko posłom sądowego sporu cywilnoprawnego.

Ocena zasadności obu powyższych postanowień nie leży w moich kompetencjach. 
Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą bowiem wkraczać 
w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli.
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W mojej opinii, co najmniej przedwczesne, wydaje się jednak zarzucanie Sądowi 
Okręgowemu w Warszawie i Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie łamania konstytucyj-
nych gwarancji wykonywania mandatu poselskiego w sytuacji, gdy pomimo wniosku 
powoda o uchylenie immunitetu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jak dotychczas, nie 
podjął uchwały w tym przedmiocie.

Z poważaniem 
 
PREZES 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Krystyna Karolus-Franczyk
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Jednym z wielu zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego jest przestęp-

czość zorganizowana dotycząca wielu zjawisk kryminalnych (prostytucji, 
handlu i przemytu narkotyków, alkoholu, papierosów, paliwa, broni, a tak-
że handlu ludźmi, fałszerstw, wyłudzeń, w tym zwrotów podatków, prze-
stępstw finansowo-gospodarczych, cyberprzestępczości, korupcji, pornografii 
dziecięcej i wielu innych). Koszty działania zorganizowanej przestępczości, 
w tym mafii, w krajach EU szacuje się na poziomie 1–5% PKB.

Od kilkunastu lat na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można zaobser-
wować – między innymi dzięki otwartym granicom – wzrost działalności 
zorganizowanych grup przestępczych, w tym również grup spoza Polski. Ze 
względu na to zwracam się do Pani Premier z prośbą o opinię w tej sprawie 
i odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy po wprowadzeniu w 2013 r. zmian legislacyjnych, między inny-
mi w zakresie kompetencji szeroko rozumianych organów ścigania, uzyska-
no poprawę skuteczności w walce z przestępczością zorganizowaną? Czy 
liczba zorganizowanych grup przestępczych wzrosła czy spadła w latach 
2008 –2013 (powyższe dotyczy działalności CBŚP, KGP, SG)?

2. Według oceny specjalnej komisji ds. walki z przestępczością zorganizo-
waną (CRIM) w EU działa około 3500–4000 zorganizowanych grup przestęp-
czych. Czy propozycje zawarte w przyjętej w dniu 23 października 2013 r. 
rezolucji Parlamentu Europejskiego, a zaproponowane przez CRIM w planie 
na lata 2014–2019, zostały zaakceptowane i ewentualnie są wprowadzane 
przez instytucje i służby Rzeczypospolitej Polskiej?

3. Ile grup przestępczych rosyjskojęzycznych i cudzoziemskich, w tym 
azjatyckich, rozpoznano w latach 2010–2013?

4. Ile grup przestępczych zakończyło swoją działalność w latach 
2010–2014 dzięki działaniom organów ścigania (ABW, SG, Żandarmeria 
Wojskowa, Policja)?

5. Czy zostały podjęte działania mające na celu skuteczniejsze i lepsze 
wykrywanie przestępstw pedofilii?

6. Czy w związku ze zmianą ustawy o Policji, w szczególności poprzez 
dodanie w art. 19 tej ustawy pkt 3a – co zresztą było słuszną zmianą za-
proponowaną przez ministra Marka Biernackiego podczas obecnej kadencji 
– i rozszerzenie katalogu przestępstw, wobec których może być stosowa-
na kontrola operacyjna i ofensywne metody pracy operacyjnej, odnotowano 
większą skuteczność organów ścigania w wykrywaniu przestępstw?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima
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Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 20 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 10 lutego 2015 roku (sygn. BPS/043-70-2985/15) 

dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Macieja Klimę podczas 
70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 roku w sprawie przestępczości, które 
zostało przekazane przy piśmie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów Pana Marcina Kierwińskiego z dnia 19 lutego 2015 roku (sygn. SPRM-4813- 
-117-(1)/15) uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Na wstępie pragnę wskazać, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) publi-
kuje corocznie Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce, w ramach którego prezento-
wane są również dane dotyczące zorganizowanych grup przestępczych.

Zgodnie z przedmiotowym Raportem w okresie od 2006 roku do 2013 roku liczba 
zorganizowanych grup przestępczych pozostających w zainteresowaniu ówczesnego 
Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji (CBŚ KGP) sukcesywnie wzra-
stała. W 2013 roku wskazana liczba osiągnęła najwyższy notowany od tego czasu 
poziom, tj. 879 grup przestępczych, co stanowi wzrost o 13,9% w stosunku do 2012 
roku, kiedy CBŚ KGP odnotowało 772 tego rodzaju grupy.

Z kolei, w przypadku Straży Granicznej (SG) stały wzrost liczby zorganizowanych 
grup przestępczych pozostających w zainteresowaniu wskazanej formacji obejmuje 
okres od 2007 roku (80 grup) do 2013 roku (248 grup), z wyjątkiem 2011 roku, w któ-
rym odnotowano 194 grupy pozostające w zainteresowaniu SG.

Pragnę w tym miejscu wyjaśnić, że na wzrost liczby zorganizowanych grup prze-
stępczych pozostających w zainteresowaniu ww. służb, ma wpływ obserwowana od 
kilku lat tendencja powstawania, w miejsce dużych grup przestępczych o wysokim 
stopniu zorganizowania (typowych w latach 90. XX wieku), mniejszych grup, często 
luźno ze sobą powiązanych, współpracujących jedynie w poszczególnych obszarach 
przestępczej działalności.

Odnosząc się do prośby o przekazanie danych dotyczących rozpoznanych zorga-
nizowanych grup przestępczych rosyjskojęzycznych i cudzoziemskich (w tym azjatyc-
kich) w latach 2010–2013 oraz rozbitych lub zdestabilizowanych zorganizowanych 
grup przestępczych w wymienionym okresie, uprzejmie przedstawiam w ujęciu tabe-
larycznym dane dotyczące ww. grup przestępczych objętych zainteresowaniem służb 
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Rozpoznane zorganizowane grupy przestępcze rosyjskojęzyczne oraz cudzoziemskie 
(w tym azjatyckie) przez CBŚ KGP i SG w latach 2010–2013.

Rok Organ ścigania
Grupy przestępcze 
rosyjskojęzyczne

Grupy przestępcze cudzoziemskie 
(w tym azjatyckie)

2010 CBŚ KGP 7 3
SG 12 10

2011 CBŚ KGP 4 1
SG 21 4

2012 CBŚ KGP 6 4
SG 7 3

2013 CBŚ KGP 6 5
SG 8 12

* Danych pochodzących z poszczególnych służb dotyczących zorganizowanych grup przestęp-
czych nie należy sumować z uwagi na fakt, że te same zorganizowane grupy przestępcze mogły 
pozostawać w zainteresowaniu kilku służb.
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Zorganizowane grupy przestępcze rozbite lub zdestabilizowane przez CBŚ KGP i SG 
w latach 2010–2013.

Rok Organ ścigania Grupy polskie Grupy międzynarodowe

2010
CBŚ KGP 144 6

SG 54 62

2011
CBŚ KGP 196 4

SG 57 48

2012
CBŚ KGP 173 10

SG 73 64

2013
CBŚ KGP 139 16

SG 53 68

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w wymienionym okresie nie odnotowano 
przypadków rozbicia lub zdestabilizowania grup rosyjskojęzycznych przez CBŚ KGP 
oraz SG. Natomiast w 2011 roku ówczesne CBŚ KGP wyeliminowało jedną grupę cu-
dzoziemską.

Ponadto pragnę wskazać, że obecnie w MSW rozpoczęto prace analityczne nad 
kolejną edycją wskazanego Raportu, w związku z czym przekazanie przedmiotowych 
danych za 2014 rok będzie możliwe po jego opublikowaniu.

Przechodząc do kolejnego zagadnienia podniesionego w wystąpieniu dotyczą-
cego działań podejmowanych na forum Unii Europejskiej (UE) mających na celu 
zwalczanie przestępczości zorganizowanej, na wstępie pragnę wyjaśnić, że w listo-
padzie 2010 roku zostały przyjęte Konkluzje Rady UE do spraw Wymiaru Sprawied- 
liwości i Spraw Wewnętrznych, które ustanawiają Cykl Polityki Bezpieczeństwa UE 
w zakresie zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości (tzw. Policy cycle). 
Wskazane Konkluzje tworzą również wieloletnie ramy polityki UE w odniesieniu do 
zapobiegania i zwalczania poważnej oraz zorganizowanej przestępczości transgra-
nicznej, stosując przyjętą metodologię opartą na komplementarnym podejściu do 
przedmiotowego zjawiska krajów członkowskich UE, agencji i instytucji UE oraz 
krajów i organizacji trzecich.

Ponadto pragnę wskazać, że w dniach 6–7 czerwca 2013 roku Rada UE przyjęła 
dziewięć priorytetów strategicznych na lata 2014–2017 w zakresie przestępczości po-
ważnej i zorganizowanej, wśród których ujęto następujące działania:

∙ rozbicie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się ułatwianiem 
nielegalnej imigracji i działających w krajach pochodzenia, w najważniejszych 
punktach wjazdu do UE na głównych trasach oraz, gdy wskazują na to dowody, 
na trasach alternatywnych. Ograniczenie zjawiska wykorzystywania przez zor-
ganizowane grupy przestępcze legalnych kanałów migracji, w tym stosowania 
fałszywych dokumentów jako środka ułatwiającego nielegalną imigrację,

∙ rozbicie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi 
– na obszarze UE i z krajów spoza UE stanowiących najczęstsze kraje pochodze-
nia – w celu wyzysku pracy tych ludzi i w celu wykorzystywania seksualnego; 
dotyczy to także tych grup, które korzystają ze struktur legalnej działalności 
gospodarczej, by ułatwić lub zakamuflować działania przestępcze,

∙ rozbicie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się produkcją i dys-
trybucją towarów podrabianych, naruszając w ten sposób przepisy prawa doty-
czące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz żywności, a także grup produkują-
cych towary niespełniające standardów,

∙ rozbicie potencjału zorganizowanych grup przestępczych i specjalistów, zajmu-
jących się przestępstwami dotyczącymi akcyzy i wewnątrzwspólnotowymi oszu-
stwami podatkowymi polegającymi na bezpodstawnym zwrocie naliczonego po-
datku VAT,

∙ zmniejszenie produkcji narkotyków syntetycznych w UE oraz rozbicie zorga-
nizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem narkotykami synte-
tycznymi,
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∙ zmniejszenie przemytu kokainy i heroiny do UE oraz rozbicie zorganizowanych 
grup przestępczych zajmujących się dystrybucją na obszarze UE,

∙ zwalczanie przestępstw komputerowych popełnianych przez zorganizowane gru-
py przestępcze i generujących ogromne zyski z działalności przestępczej – takich 
jak oszustwa z wykorzystaniem kart do płatności w Internecie i kart płatniczych, 
zwalczanie cyberprzestępstw powodujących znaczny uszczerbek dla ofiary – ta-
kich jak przemoc seksualna wobec dzieci w Internecie – oraz cyberataków na 
infrastrukturę krytyczną i systemy informatyczne w UE,

∙ zmniejszenie zagrożenia dla ludności, którego źródłem jest broń palna, w tym 
zwalczanie nielegalnego handlu bronią,

∙ zwalczanie zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu, którą zajmują się 
mobilne, zorganizowane grupy przestępcze.

Jako dodatkowe, przekrojowe obszary zagrożenia odnoszące się do przyjętych przez 
Radę UE priorytetów w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości uwzględ-
niono również pranie brudnych pieniędzy oraz odzyskiwanie mienia pochodzącego 
z działalności przestępczej.

Przyjęcie przedmiotowych priorytetów oparte było na rekomendacjach wskaza-
nych w raporcie SOCTA 2013 (Serious and Organised Crime Threat Assessment) przy-
gotowanym przez Europol.

Ponadto uprzejmie informuję, że ww. priorytety realizowane są w ramach projek-
tów EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) na pod-
stawie rocznych Operacyjnych Planów Działań (OAPs) przez organy ścigania państw 
członkowskich UE, agencje UE, organizacje pozarządowe oraz organizacje i kraje trze-
cie tworząc system multidyscyplinarnego podejścia do zapobiegania i zwalczania po-
ważnej i zorganizowanej przestępczości w wymienionych obszarach.

Warto przy tym zaznaczyć, że monitoring wdrożenia Cyklu pozostaje w kompe-
tencji Stałego Komitetu do Spraw Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego (COSI). Udział Polski w pracach Komitetu COSI jest koordy-
nowany przez MSW. Ponadto należy dodać, że ww. proces wdrożenia na poziom 
krajowy odbywa się na podstawie Krajowego Modelu Implementacji Cyklu Polityki 
Bezpieczeństwa UE w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości. Kluczową 
rolę w przedmiotowym procesie pełni umiejscowiony w strukturze MSW Krajowy 
Koordynator EMPACT (NEC), który koordynuje stopień zaangażowania krajowych 
podmiotów biorących udział w jego wdrażaniu. W strukturach organizacyjnych za-
angażowanych służb powołani zostali eksperci wiodący i koordynujący komplekso-
we wdrażanie określonych działań w rocznych, operacyjnych planach działań w ra-
mach projektów EMPACT.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że Polska od momentu powstania inicjatywy Cy-
klu Polityki Bezpieczeństwa UE w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości, 
tj. od 2010 roku wspiera przedmiotowy proces oraz uczestniczy w praktycznej reali-
zacji projektów EMPACT. W Cyklu pilotażowym w latach 2011–2013 Polska uczestni-
czyła w realizacji czterech priorytetów. W wyniku krajowego procesu identyfikującego 
udział w Cyklu na lata 2014–2017 Polska zaangażowała się w sześć z dziewięciu prio-
rytetów, które dotyczą:

1) narkotyków syntetycznych (MSW, Policja, Służba Celna),
2) handlu ludźmi (Policja, SG), 
3) cyberprzestępczości w zakresie wykorzystywania seksualnego dzieci w Interne-

cie (Policja),
4) nielegalnej imigracji (SG, ABW),
5) przestępstw akcyzowych i oszustw podatkowych (Policja, ABW, Ministerstwo 

Finansów),
6) zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu (Policja).
Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie Polski w priorytet związany z nar-

kotykami syntetycznymi. Pełniąc bowiem rolę przewodniczącego (MSW) koordynuje 
prace 22 krajów członkowskich UE w ramach implementacji działań wynikających 
z planów na lata 2013, 2014 i 2015 realizowanych przez projekt EMPACT.
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Ponadto należy wskazać na znaczny wzrost zaangażowania Polski w obszarze 
priorytetów związanych z nielegalną imigracją, wykorzystywaniem seksualnym dzieci 
w Internecie oraz przestępstw akcyzowych, w zakresie których współpracuje i koor-
dynuje działania pozostałych państw członkowskich UE, biorących udział w projek-
tach EMPACT.

Realizacja przez kraje członkowskie UE, w tym Polskę opisanego powyżej instru-
mentu stanowi jednocześnie element przyjętej w dniu 23 października 2013 roku Re-
zolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przestęp-
czości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy: zalecenia dotyczące potrzebnych 
działań i inicjatyw (sprawozdanie końcowe) (2013/2107(INI), w tym założeń działań 
Komisji Specjalnej do spraw Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pie-
niędzy Parlamentu Europejskiego (CRIM), którą powołano do zbadania i oszacowania 
stanu zagrożenia przestępczością w UE. Wskazana Komisja zakończyła swoją działal-
ność we wrześniu 2013 roku.

Pragnę w tym miejscu dodać, że ww. Rezolucja w sposób kompleksowy regulu-
je zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości łącząc dotychczasowe wy-
siłki wspólnoty europejskiej podejmowane w tym zakresie oraz wskazując potrzebę 
wdrożenia jej zaleceń w ramach przyjętego planu działań w celu wyeliminowania 
przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy. Przyjęcie Cy-
klu Polityki Bezpieczeństwa UE w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości 
transgranicznej na lata 2014–2017 stanowi praktyczną implementację przez Radę 
UE i kraje członkowskie zaleceń Parlamentu Europejskiego wyrażonych w przed-
miotowej Rezolucji. Jednocześnie należy zaznaczyć, że przestępczość zorganizowana 
połączona z korupcją, praniem brudnych pieniędzy oraz wykorzystaniem środowiska 
sieci Internet ułatwiającej jej popełnianie stanowi przedmiot strategii, polityk, w tym 
prac prowadzonych na forum Rady UE, Komisji Europejskiej oraz innych gremiów 
UE (m.in. implementacja rekomendacji przyjętych w ramach ewaluacji wzajemnych 
dotyczących przestępstw finansowych, w tym prania brudnych pieniędzy, utworze-
nie Centrum do Walki z Cyberprzestępczością (EC3), przyjęcie raportu dotyczącego 
korupcji w UE, współpraca krajowych biur konfiskaty mienia pochodzącego z prze-
stępstw). Przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych są zaangażowani w bieżące 
prace wymienionych forów.

Natomiast odnosząc się do działań na rzecz skuteczniejszego wykrywania prze-
stępstw o charakterze pedofilii pragnę wskazać, że z dniem 22 stycznia 2014 roku 
w Biurze Służby Kryminalnej (BSK) Komendy Głównej Policji (KGP) został utworzony 
Wydział do walki z Handlem Ludźmi, do którego zadań należy m.in.:

∙ nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie realizacji spraw prowadzonych przez 
jednostki i komórki organizacyjne Policji związanych ze zwalczaniem pedofilii 
i pornografii dziecięcej;

∙ kształtowanie na podstawie analiz, ustaleń własnych oraz informacji przeka-
zywanych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji, metodyki zwalczania 
przestępczości pedofilskiej;

∙ prowadzenie współpracy międzynarodowej w ramach zwalczania ww. przestępczości;
∙ prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym form pracy opera-

cyjnej w sprawach dotyczących wskazanej przestępczości;
∙ współdziałanie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej i kontroli 

państwowej, organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użytecz-
ności publicznej;

∙ organizacja oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów z zakresu zwal-
czania przedmiotowej przestępczości.

Wskazany Wydział realizuje powyższe zadania we współpracy z Wydziałem do wal-
ki z Cyberprzestępczością BSK KGP oraz z komendami wojewódzkimi Policji i Ko-
mendą Stołeczną Policji (KSP), w których funkcjonują etatowe wojewódzkie zespoły 
do walki z handlem ludźmi. Wymienione zespoły w ramach zwalczania omawianej 
przestępczości wykonują w szczególności zadania polegające na:

∙ prowadzeniu rozpoznania w zakresie zjawisk i zdarzeń dotyczących zagadnienia 
pedofilii i pornografii dziecięcej;
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∙ nadzorze i koordynacji postępowań przygotowawczych oraz spraw operacyjnych 
w ww. zakresie;

∙ prowadzeniu rozpoznania w środowisku internetowym (komunikatory, czaty, 
fora, itp.);

∙ prowadzeniu we współpracy z komórkami wywiadu kryminalnego (w ramach Syste-
mu Meldunku Informacyjnego) centralnej bazy pedofilii oraz pornografii dziecięcej;

∙ uczestniczeniu w międzynarodowych operacjach związanych z pedofilią i porno-
grafią dziecięcą;

∙ realizowaniu zadań zleconych przez zespół KGP w ramach koordynacji zadań 
w sprawach o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym;

∙ utrzymywaniu kontaktów z podmiotami pozapolicyjnymi i samorządami lo-
kalnymi pod kątem prewencji kryminalnej w zakresie pedofilii i pornografii 
dziecięcej;

∙ organizowaniu szkoleń dla policjantów innych pionów oraz jednostek podległych.
W tym miejscu warto również wspomnieć, że w części komend wojewódzkich Po-

licji oraz w KSP zostały powołane etatowe wydziały do walki z cyberprzestępczością, 
które wykonują zadania polegające m.in. na udziale w realizacji spraw dotyczących 
przedmiotowej przestępczości, przeprowadzaniu ustaleń u dostawców usług interne-
towych i usług świadczonych drogą elektroniczną oraz monitorowaniu sieci pod ką-
tem rozpowszechnia pornografii dziecięcej w Internecie.

Ponadto należy wskazać, że w ramach działań o charakterze międzynarodowym, 
które mają na celu zwalczanie przestępczości w zakresie wykorzystywania seksualne-
go dzieci i pornografii dziecięcej Policja prowadzi współpracę operacyjną oraz śledczą 
polegającą m.in. na wymianie informacji kryminalnych, realizacji z udziałem proku-
ratury formalnych wniosków o pomoc prawną, a także prowadzeniu spotkań koor-
dynacyjnych dotyczących wspólnych działań. W przedsięwzięcia międzynarodowe 
w ww. zakresie zaangażowani są polscy i zagraniczni oficerowie łącznikowi oraz insty-
tucje policyjno-prokuratorskie o charakterze międzynarodowym, tj. Interpol, Europol, 
Eurojust. Warto przy tym dodać, że międzynarodowa współpraca polskich organów 
ścigania w przedmiotowym zakresie pozostaje na najwyższym poziomie aktywności 
przede wszystkim z Holandią, Niemcami, Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Wiel-
ką Brytanią. Jednocześnie wskazana współpraca sukcesywnie obejmuje kolejne kra-
je, jak również pogłębia dotychczas istniejące kontakty i współdziałanie.

Ponadto, Policja za pośrednictwem Europolu nawiązała szerszą współpracę z ame-
rykańskim Krajowym Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych Seksualnie 
(NCMEC – National Center for Missing and Exploited Children), które cyklicznie przeka-
zuje raporty dotyczące ujawnionych użytkowników polskich adresów IP zamieszczają-
cych treści pedofilskie w Internecie.

Warto również dodać, że Wydział do walki z Handlem Ludźmi KGP zamierza zin-
tensyfikować współpracę z Interpolem i Europolem w zakresie zwalczania przestęp-
czości o charakterze pedofilii. Powyższe, obok realizacji wspólnych operacji, spotkań 
koordynacyjnych i procesu szkoleniowego będzie obejmować przede wszystkim wyko-
rzystanie międzynarodowych baz danych ww. podmiotów, a w szczególności:

∙ w przypadku Interpolu: wykorzystanie Międzynarodowej Bazy Danych Wizerun-
ków Dzieci Wykorzystywanych Seksualnie (ICSE – International Child Sexual 
Exploitation Database), umożliwiającej identyfikację ofiar, których wizerunki 
znajdują się na filmach i zdjęciach o charakterze pedofilskim zamieszczonych 
w Internecie oraz sprawców wykorzystywania seksualnego małoletnich znajdu-
jących się na ww. materiałach z pornografią dziecięcą;

∙ w przypadku Europolu: dalsze wykorzystanie pliku roboczego „FP Twins” (prze-
stępczość pedofilska), którego koordynatorem krajowym jest wyznaczony funk-
cjonariusz ww. Wydziału. Planowane jest zasilanie baz danych ww. pliku mają-
ce na celu kontrybucję, dokonywanie sprawdzeń, analizy i przygotowanie opera-
cyjnych raportów analitycznych dotyczących konkretnych spraw i operacji, jak 
również wymianę informacji kryminalnych pomiędzy państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej i stowarzyszonymi z Europolem. Ponadto ww. Wydział planuje 
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w większym stopniu wykorzystywać możliwości Systemu Informatycznego Eu-
ropolu (EIS – Europol Information System) w związku z realizacją zadań w zakre-
sie zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci i pornografii dziecięcej.

Jednocześnie należy wskazać, że Policja podejmując działania mające na celu za-
pobieganie i zwalczanie przestępczości o charakterze pedofilii współpracuje z orga-
nizacjami pozarządowymi, w tym m.in. z Fundacją „Dzieci Niczyje”. W ramach po-
wyższego Policja zaangażowała się w realizację kampanii przeciwko wykorzystywaniu 
seksualnemu dzieci w turystyce pn. „Nie odwracaj wzroku”, która została zainauguro-
wana podczas konferencji w dniu 17 czerwca 2014 roku. W trakcie wymienionej kon-
ferencji Komendant Główny Policji podpisał porozumienie o współpracy Policji z ww. 
Fundacją, którego głównym celem jest zapobieganie seksualnemu wykorzystywaniu 
dzieci przez dorosłych, w szczególności zapobieganie tego typu zdarzeniom w tury-
styce. W związku z powyższym uruchomiono specjalną stronę internetową pod adre-
sem www.stopseksturystyce.fdn.pl, na której można dokonać zgłoszenia w przypadku 
podejrzenia wystąpienia zjawiska tzw. „seksturystyki dziecięcej”. Na ww. stronie zo-
stał umieszczony formularz informacyjny w języku polskim i angielskim, przy uży-
ciu którego internauci mogą przekazywać informacje o osobach wykorzystywanych, 
wykorzystujących lub świadczących usługi o charakterze seksualnym. Przekazane 
informacje są przesyłane bezpośrednio na utworzone w tym celu skrzynki e-mailowe 
w komendach wojewódzkich Policji lub KSP, a następnie sprawdzane i weryfikowane 
przez funkcjonariuszy wydziałów kryminalnych.

Pragnę również poinformować, że KGP na bieżąco prowadzi szkolenia policjantów 
zajmujących się problematyką przestępstw o charakterze seksualnym, które są po-
pełniane na szkodę dzieci i/lub pornografią dziecięcą. Jako przykład należy wskazać 
szkolenia organizowane dla policjantów oraz przedstawicieli innych organów ścigania 
i sprawiedliwości w związku z wprowadzeniem przestępstwa określonego w art. 200a 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), 
tj. przestępstwa child-groomingu, polegającego na uwodzeniu dzieci przez Internet. 
Ponadto należy wskazać, że w latach 2012–2013 przeprowadzono cykl szkoleń dla po-
licjantów, prokuratorów i sędziów, które zostały zorganizowane wspólnie z Naukową 
i Akademicką Siecią Komputerową (NASK). Głównym celem ww. szkoleń było prze-
kazanie ich uczestnikom aktualnej wiedzy na temat bezpieczeństwa młodych inter-
nautów. Powyższe obejmowało zagadnienia dotyczące działań profilaktycznych oraz 
sposobu zwalczania przestępczości przeciwko małoletnim (w tym w Internecie). Szcze-
gólny nacisk w ramach ww. szkoleń został położony na zwalczanie przestępczości 
seksualnego wykorzystania dzieci oraz pornografii dziecięcej w Internecie. Przedmio-
towy cykl szkoleń składał się z czterech regionalnych konferencji o tożsamej formule 
i zakresie tematycznym, zorganizowanych w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Warszawie. 
W każdej ze wskazanych konferencji uczestniczyło około 100 osób.

Jednocześnie pragnę wskazać, że w związku z opisanymi działaniami mającymi na 
celu skuteczniejsze wykrywanie przestępstw o charakterze pedofilii nastąpiło usyste-
matyzowanie oraz skoordynowanie pracy Policji na poziomie krajowym i międzynaro-
dowym w ww. zakresie. Wymiernym rezultatem powyższego było przeprowadzenie od 
grudnia 2007 roku do kwietnia 2014 roku 39 ogólnokrajowych operacji skierowanych 
przeciwko procederowi rozpowszechniania, ściągania i posiadania pornografii dziecię-
cej. Ostatnia z nich została przeprowadzona w dniu 29 kwietnia 2014 roku. Należy 
przy tym dodać, że przedmiotowe operacje bazowały na materiałach przekazanych 
przez zagraniczne instytucje policyjne i organy ścigania (Interpol, Europol, Eurojust 
oraz poszczególne państwa), jak również uzyskanych w drodze własnych ustaleń przez 
jednostki krajowe Policji. W wyniku ww. operacji organy ścigania i sądy zastosowa-
ły wobec zatrzymanych podejrzanych ponad 250 środków zapobiegawczych, w tym 
42 tymczasowe aresztowania.

Ponadto z informacji przekazanych przez KGP wynika, że dynamika przestępstw 
stwierdzonych z art. 200, 200a, 200b oraz 202 Kodeksu karnego w 2013 roku (3884) 
w porównaniu do 2014 roku (4170) wyniosła 107,4 (wzrost o 286 przestępstw). KGP 
podkreśliła również, że wykrywalność ww. kategorii przestępstw utrzymuje się stale na 
bardzo wysokim poziomie, w roku 2013 wyniosła 95,14%, a w 2014 roku – 94,68%.
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Jednocześnie KGP poinformowała, że Policja nie gromadzi danych statystycznych 
dotyczących stosowania kontroli operacyjnej z podziałem na kwalifikację prawną prze-
stępstw oraz skuteczności organów ścigania w wykrywaniu przestępstw w związku 
z przeprowadzeniem kontroli operacyjnej oraz wykorzystaniem ofensywnych metod 
pracy operacyjnej.

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

Przepisy wykonawcze precyzują ustawę i są ważnym elementem całe-
go procesu legislacyjnego. Poszczególne resorty często zwlekają z wydawa-
niem na czas aktów wykonawczych, a opóźnienia sięgają nawet kilku lat, 
w związku z tym zwracam się do Pani Premier o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania.

1. Ile rozporządzeń do ustaw nie zostało przygotowanych na czas przez 
Radę Ministrów, prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów 
(a także instytucje podległe resortom rządu Rzeczypospolitej Polskiej) w la-
tach 2011–2014? Ile (w miesiącach) wynoszą te opóźnienia?

2. Dlaczego tolerowana jest opieszałość w wydawaniu aktów wykonaw-
czych, a opóźnienia są kilkuletnie? Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy?

3. Czy Pani Premier nie uważa, że jest to lekceważenie parlamentu, 
który uchwala ustawę, ale jest ona bezużyteczna, ponieważ resorty zwle-
kają z wydaniem przepisów wykonawczych kilka czy kilkanaście miesięcy, 
a nawet lat?

4. Dlaczego rząd Rzeczypospolitej Polskiej pozwala na taki proces, 
w efekcie którego tracą obywatele, przedsiębiorcy, pacjenci oraz instytucje 
państwa polskiego?

5. Jakie działania planuje podjąć rząd Pani Premier, by wyeliminować 
opóźnienia w wydawaniu aktów wykonawczych?

Łączę wyrazy szacunku 
Maciej Klima

Odpowiedź 
PREZESA 
RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Warszawa, 19 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Macieja Klimę podczas 

70. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie aktów wykonawczych, 
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam następujące stano-
wisko w sprawie.

Zaległości w wydawaniu rozporządzeń, według stanu na dzień 19 marca 2015 r., 
kształtują się na poziomie 58 zaległych aktów wykonawczych, z czego 6 to rozporzą-
dzenia Rady Ministrów, a 52 rozporządzenia ministrów.

Odnosząc się bezpośrednio do zarzutu wyrażonego w oświadczeniu, dotyczącego 
„opieszałości” w wydawaniu rozporządzeń, zauważenia wymaga, iż w większości przy-
padków opóźnienia w wydawaniu tych aktów nie są wynikiem zaniedbań, lecz rezulta-
tem innych czynników, do których zaliczyć można chociażby długotrwały proces legi-
slacyjny obejmujący m.in. obowiązek konsultacji publicznych projektów rozporządzeń, 
uzyskanie stanowisk organów opiniotwórczych, czy też obowiązek notyfikacji niektó-
rych aktów wykonawczych przez Komisję Europejską (okres obowiązkowego wstrzyma-
nia procedury legislacyjnej, tzw. okres standstill, może wynosić nawet 18 miesięcy).
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W tym miejscu zaznaczenia wymaga, iż na mocy art. 34 ust. 4 uchwały Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulaminu Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej (M. P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.), Rada Ministrów zobowiązana jest 
do przedłożenia wraz z uzasadnieniem do projektu ustawy kierowanej do Sejmu pro-
jektów podstawowych aktów wykonawczych. Należy podkreślić, iż obowiązek ten jest 
przestrzegany. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, związanych z wnioskiem Rady 
Ministrów o niezwłoczne podjęcie prac nad projektem ustawy, Marszałek Sejmu do-
puszcza rozpoczęcie prac nad projektem ustawy, do którego projekty rozporządzeń 
wykonawczych zostaną załączone w toku prac parlamentarnych.

Często też zdarzają się sytuacje, kiedy to na etapie prac parlamentarnych dochodzi 
do zmiany merytorycznej rządowych projektów ustaw, w wyniku których ulega zmia-
nie brzmienie upoważnień ustawowych. To z kolei rodzi konieczność przygotowania 
nowego projektu aktu wykonawczego, z zachowaniem całej procedury legislacyjnej.

Odnosząc się do podniesionego, w wystąpieniu Pana Senatora, zagadnienia do-
tyczącego wyeliminowania opóźnień w wydawaniu aktów wykonawczych, zauważyć 
należy, że Rada Ministrów czuwa nad terminową realizacją upoważnień ustawowych, 
traktując niniejszą kwestię priorytetowo. W tym celu Rządowe Centrum Legislacji, 
wykonując wynikające z art. 14c pkt 9 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Mi-
nistrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zadanie, na bieżąco monitoruje stan wykonywania 
oraz przyczyny opóźnień przez organy administracji rządowej realizacji upoważnień 
ustawowych oraz systematycznie przesyła wykazy upoważnień niezrealizowanych 
poszczególnym organom, stymulując wykonywanie ciążących na nich obowiązków 
w tym zakresie.

Instrumentem ułatwiającym prawidłową realizację powyższego zadania jest utwo-
rzony przez Rządowe Centrum Legislacji i uruchomiony w 2012 roku system Publicz-
ny Portal Informacji o Prawie. System ten jest podzielony na moduły, z których jeden 
odnosi się do tematyki upoważnień ustawowych. W module tym zamieszczone zostały 
informacje dotyczące danych upoważnienia, danych ustawy, w której upoważnienie 
się znajduje, rodzaju aktu, do wydania którego został upoważniony organ, terminu 
wykonania upoważnienia, organu zobowiązanego do podjęcia działań oraz informacje 
o stanie prac legislacyjnych. Prezentowany system umożliwia generowanie raportów, 
w wybranym zakresie, co z kolei pozwala na bieżąco badać stan wykonalności upo-
ważnień ustawowych.

Nadzór nad wykonaniem upoważnień sprawuje także Stały Komitet Rady Mini-
strów, który po rozpatrzeniu przygotowywanej przez Rządowe Centrum Legislacji in-
formacji o stanie zaległości w wykonywaniu upoważnień ustawowych, wydaje zalece-
nia w zakresie obniżenia tego stanu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonej przez Rządowe 
Centrum Legislacji analizy niezrealizowanych upoważnień ustawowych stwierdzono, 
iż istnieje potrzeba uchylenia części przepisów upoważniających m.in. w celu zapew-
nienia spójności polskiego systemu prawa z prawem Unii Europejskiej, w szczegól-
ności przez zrezygnowanie z powtarzania w regulacjach krajowych regulacji unij-
nych, które są stosowane bezpośrednio. Tym samym, Rządowe Centrum Legislacji 
podjęło prace nad opracowaniem projektu ustawy uchylającej niektóre upoważnienia 
ustawowe.

Z wyrazami szacunku 
 
WICEPREZES 
Rządowego Centrum Legislacji 
w z. Robert Brochocki
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Koncepcja dotycząca wprowadzenia nowych systemów artyleryj-

skich dla Wojsk Lądowych Rzeczypospolitej Polskiej pojawia się w latach 
1997–1999. Wtedy ostatecznie wybrano wieżę armatohaubicy AS-90 (Wielka 
Brytania) jako uzbrojenie AHS Krab. Prace nad podwoziem trwają nieprze-
rwanie od 1999 r. Ostatecznie po wieloletnich próbach wprowadzenia ponad 
dziewięciu rodzajów podwozia zdecydowano się na zakup licencji produkcji 
Samsung Techwin. Projekt Regina ma wieloletnie opóźnienia. Opóźnienia te 
od wielu lat osłabiają zdolności bojowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej i narażają Skarb Państwa na dodatkowe koszty.

Zgodnie z planem modernizacji technicznej (PMT) Sił Zbrojnych do końca 
2025 r. do wojsk rakietowych i artyleryjskich ma trafić pięć w pełni wypo-
sażonych dywizjonów dział Krab. W skład dywizjonu wchodzą dwadzieścia 
cztery armatohaubice oraz sprzęt towarzyszący. Łącznie daje to sto dwa-
dzieścia dział. Projekt, jeśli chodzi o kwestie koncepcyjne, powstał pod ko-
niec XX wieku, a zostanie zakończony po prawie dwudziestu latach, jest więc 
jednym z najdłużej wdrażanych projektów artyleryjskich w historii wojsk.

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

1. Jakie środki finansowe z MON i innych instytucji rządowych zosta-
ły skierowane na realizację projektu ASH Krab, projektu Regina w latach 
1998–2014?

2. Ile będzie kosztować realizacja całego projektu Regina zgodnie z PMT 
Sił Zbrojnych do 2025 r.?

3. Kto ponosi odpowiedzialność za opóźnienia realizacji projektu Regina 
(AHS Krab)?

— Jakie są to instytucje lub osoby?
— Jakie instytucje sprawowały nadzór nad projektami i jaka była ich 

opinia w sprawie realizacji tych projektów?
4. Czy projekt Regina po prawie dwudziestu latach, jakie upłynęły od 

prac wdrożeniowych, nadal jest rozwojowy i konkurencyjny w stosunku do 
podobnych systemów artyleryjskich?

5. Czy koszt jednostkowy AHS Krab jest konkurencyjny do armatohau-
bic Kryl, ATMOC-2000, Archer, PzH 2000?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima

Odpowiedź 
MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2015.03.18

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

przez Pana Senatora Macieja Klimę na 70. posiedzeniu Senatu RP w dniu 7 lutego br., 
w sprawie wprowadzenia nowych systemów artyleryjskich (BPS/043-70-2987/15), 
uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
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W latach 1998–2002 na pracę badawczo-rozwojową pt. „155 mm samobieżna hau-
bica z wykorzystaniem systemu wieżowego AS-90”, kryptonim „KRAB”, wydatkowano 
z budżetu państwa 77 mln zł (w tym z MON 67 mln zł i 10 mln zł z byłego Komitetu 
Badań Naukowych). W latach 2003–2007, z powodu braku środków finansowych, nie 
kontynuowano dalszych prac. Projekt ten reaktywowano w 2008 r., a praca badaw-
czo-rozwojowa „KRAB” stała się częścią pracy wdrożeniowej pt.: „155 mm dywizjono-
wy moduł ogniowy REGINA”. Na realizację modułu „REGINA” Ministerstwo Obrony 
Narodowej zawarło z Hutą Stalowa Wola SA (HSW SA) umowę w dniu 12 maja 2008 r. 
Praca wdrożeniowa „REGINA” obejmuje wykonanie i przebadanie przez wykonawcę 
pełnego modułu w następującej konfiguracji 24 samobieżnych haubic (sh) 155 mm 
„KRAB”; 11 wozów dowódczo-sztabowych i dowódczych na podwoziu gąsienicowym; 
wóz oficera łącznikowego na podwoziu HONKER; 6 wozów amunicyjnych o zabu-
dowie kontenerowej na podwoziu JELCZ; wóz remontu uzbrojenia i elektroniki na 
podwoziu JELCZ.

Odnosząc się do kosztów realizacji pracy badawczo-rozwojowej „KRAB” oraz wdro-
żeniowej „REGINA” informuję, że do końca 2014 r. wydano na ten cel około 806 mln zł. 
Natomiast w zakresie kosztów realizacji całego projektu Regina zgodnie z Programem 
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych do 2025 r. nie jest możliwe obecnie przedsta-
wienie prognozy wydatków do tego roku, ponieważ identyfikacja potrzeb do Planu Mo-
dernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w latach 2017–2026 rozpoczęta będzie w drugiej 
połowie br.

W zakresie odpowiedzialności za realizację wspomnianego wyżej programu infor-
muję, że Huta Stalowa Wola SA, jako główny wykonawca przedmiotowej umowy wraz 
z podwykonawcami, którzy byli odpowiedzialni za produkcję podwozia do sh ,,KRAB”, 
tj. OBRUM sp. z o. o. oraz Zakłady Mechaniczne BUMAR-LABĘDY SA, ponoszą pełną 
odpowiedzialność za jej terminową realizację.

Wobec niemożności dostarczenia przez krajowy przemysł podwozia dla 
155 mm sh „KRAB”, HSW SA złożyła oświadczenie o braku możliwości jego wyko-
nania zgodnie z warunkami obowiązującej umowy. Jednocześnie dążąc do wypeł-
nienia zobowiązań ujętych w umowie zwróciła się do MON z wnioskiem o dalszą re-
alizację programu „REGINA” w oparciu o licencję na produkcję podwozi pozyskaną 
od dostawcy zagranicznego.

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło wnikliwą analizę wszystkich 
aspektów w zakresie kontynuowania pracy wdrożeniowej „REGINA” i biorąc pod na 
uwagę napiętą sytuację polityczną związaną z trwającym konfliktem na Ukrainie, 
a także cele wynikające z zobowiązań sojuszniczych względem NATO wymuszające 
pilną potrzebę osiągnięcia pożądanych zdolności operacyjnych, ostatecznie zaakcep-
towało propozycję wykonawcy. Przy podjęciu decyzji uwzględniono również fakt, że 
w ramach kontynuacji pracy „REGINA” zostanie pozyskana licencja na produkcję 
w kraju nowoczesnych podwozi spełniających najwyższe standardy i wymagania sta-
wiane w tym segmencie uzbrojenia.

Projekt ,,REGINA” realizowany jest od 2008 r. i w dalszym ciągu jest pracą wdro-
żeniową oraz nadal pozostaje zarówno rozwojowy, jak i konkurencyjny w stosunku do 
podobnych systemów artyleryjskich. Potwierdzeniem tego jest chociażby przeprowa-
dzona przez HSW SA adaptacja w samobieżnej armatohaubicy „KRAB” nowego, bar-
dziej nowoczesnego podwozia z hydropneumatycznym zawieszeniem i zespołem napę-
dowym typu „pawerpack”. Umowa licencyjna zawarta pomiędzy HSW SA a Samsung 
Techwin umożliwia produkcję podwozi w Polsce oraz pozwala na ich dalszą sprzedaż 
także na rynki zagraniczne.

Odnosząc się do kosztu jednostkowego AHS Krab w stosunku do innych rodzajów 
haubic, tj. KRYL, ATMOC-2000, ARCHER, pragnę zauważyć, że porównywanie ceny 
jednostkowej haubicy samobieżnej na podwoziu gąsienicowym typu „KRAB” z innymi 
rodzajami haubic, z uwagi na zastosowanie w nich podwozia kołowego, nie znajduje 
większego uzasadnienia. Można z góry przyjąć, że koszt wykonania podwozia kołowe-
go jest dużo niższy niż podwozia gąsienicowego. Jest to jeden z głównych elementów 
haubicy, który ma zasadniczy wpływ na ponoszone koszty związane z jej wyproduko-
waniem. Cenę jednostkową 155 mm sh „KRAB”, którą z racji zastosowanych w niej 
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rozwiązań będzie można uznać za jedną z najnowocześniejszych na świecie w tej ka-
tegorii uzbrojenia, poznamy dokładnie po rozpoczęciu przez HSW SA jej seryjnej pro-
dukcji. Kwota ta powinna być niższa niż koszt jednostkowy sh „KRAB” na etapie pro-
dukcji wdrożeniowej, który wynosi około 32 mln zł.

Z poważaniem 
 
z up. Czesław Mroczek 
Sekretarz Stanu



70. posiedzenie Senatu w dniu 7 lutego 2015 r.50

Oświadczenie senator Izabeli Kloc 
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilku dni w całym kraju protestują rolnicy. Postulaty, które podno-

szą, nie są Panu Ministrowi obce, bowiem dotyczą one spraw, z którymi od 
pewnego czasu rolnicy zwracają się do Pana Ministra bezpośrednio oraz za 
pośrednictwem organów związkowych i które ja wraz z senatorami RP Panu 
Ministrowi przekazujemy.

Niestety wiele spraw nadal wymaga uregulowania. Zatem zwracamy się 
do Pana Ministra o ustosunkowanie się do poniższych postulatów rolników 
przekazanych mi na strajkach w województwie łódzkim:

„My rolnicy, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, między innymi miesz-
kańcy powiatu wieluńskiego i wieruszowskiego, domagamy się:

1. Wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich rolników polskich z rolni-
kami starej Piętnastki.

2. Interwencji na rynku wieprzowiny:
— ustalenia ceny minimalnej na granicy opłacalności;
— natychmiastowego wstrzymania napływającego mięsa w postaci pół-

tusz z krajów Unii do Polski (zakłady mięsne, na przykład Henryk Kania – 
Mokrsko, Meat Experts Zakład Przetwórstwa Mięsnego «Wędlinka» w Wieru-
szowie, Marko Walichnowy, Zakłady Mięsne «Rawa Mazowiecka», nie zaku-
pują półtusz z polskich ubojni, a co się z tym wiąże, od polskich rolników);

— przeznaczenia pieniędzy z funduszu promocji mięsa na dopłaty dla 
producentów, którzy sprzedają poniżej kosztów produkcji.

3. Interwencji na rynku warzyw i owoców, między innymi zaprzestania 
importu ziemniaków oraz innych warzyw (rolnik sprzedaje ziemniaki poni-
żej 10 gr).

4. Zatrzymania spadających cen mleka – poniżej 1 zł za 1 l.
5. Rozwiązania problemu odszkodowań dla rolników, którzy ponieśli 

szkody w uprawach spowodowane przez dziką zwierzynę, i powołania nie-
zależnej komisji do szacowania szkód”.

Prosimy Pana Ministra o szczegółowe merytoryczne odniesienie się do 
postulatów przekazywanych przez rolników za moim pośrednictwem.

Z poważaniem 
Izabela Kloc 
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź

Warszawa, 2015.03.17

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatorów Izabelę Kloc i Wojciecha 

Skurkiewicza podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 r., przekazuję 
poniżej Panu Marszałkowi odpowiedzi na postulaty rolników z województwa łódzkiego 
zawarte w przedmiotowym oświadczeniu.
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1. Wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich rolników polskich z rolnikami starej 
Piętnastki.

Przedstawiając wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie należy podkreślić, że dzięki 
zgłaszanym przez Polskę, jak również inne państwa członkowskie, postulatom, kwe-
stia wyrównania poziomów płatności bezpośrednich została wzięta pod uwagę w Unii 
Europejskiej i stała się jednym z ważniejszych celów niedawno zakończonej reformy 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Już propozycje Komisji Europejskiej dotyczące Wielo-
letnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2014–2020, a także projekt rozporządzenia 
dotyczącego systemu płatności bezpośrednich przedstawiony w roku 2011 zawierały 
rozwiązania zmierzające do zmniejszenia różnic w wysokości tego wsparcia.

Stanowisko Polski prezentowane w debacie europejskiej w odniesieniu do tych 
propozycji oraz podczas negocjacji dotyczących projektów aktów prawnych z zakresu 
m.in. płatności bezpośrednich zakładało przede wszystkim, że jedynym lub podstawo-
wym kryterium określającym wysokość krajowych kopert finansowych powinna być 
powierzchnia użytków rolnych. Kryterium to bowiem dobrze opisuje potencjał kraju 
w zakresie produkcji żywności i ochrony środowiska. Ponadto, w dyskusji podkreślano, 
że zachowanie zróżnicowania stawek płatności w oparciu o historyczną intensywność 
produkcji rolnej zagraża m.in. skuteczności i efektywności WPR zarówno w wymiarze 
ekonomicznym (zakłóca funkcjonowanie jednolitego rynku, hamując rozwój produkcji 
tam, gdzie jest ona konkurencyjna), jak i środowiskowym (premiuje gospodarstwa, re-
giony i państwa członkowskie o największej intensywności produkcji). Dlatego drugim 
istotnym punktem stanowiska Polski było jak najszybsze odejście od systemu płatno-
ści bezpośrednich opartego na wartościach i wielkościach historycznych determinują-
cych wielkość wsparcia dla rolników w poszczególnych państwach członkowskich.

Mechanizm zaproponowany i ostatecznie przyjęty w ramach WPR zakłada, że we 
wszystkich państwach członkowskich z płatnościami bezpośrednimi na hektar po-
niżej 90% średniej unijnej, różnica do poziomu 90% średniej UE zostanie zmniej-
szona o jedną trzecią. Wszystkie państwa członkowskie osiągną poziom co najmniej 
196 euro na hektar w cenach bieżących do 2020 r. Powyższa konwergencja sfinan-
sowana będzie przez te państwa członkowskie, w których płatności bezpośrednie są 
wyższe od średniej UE, proporcjonalnie do wielkości ich średniej stawki w stosunku 
do tej średniej.

Ponadto, państwa ze stawką płatności niższą niż 90% średniej UE mają możliwość 
przesunięcia do 25% koperty krajowej II filaru na I filar. Polska zdecydowała się na ta-
kie rozwiązanie (środki EFRROW z lat 2015-2020 przesuwane są na płatności bezpo-
średnie na lata 2014–2019). Dodatkowo, w latach 2015–2020 nadal będzie stosowane 
w Polsce przejściowe wsparcie krajowe w sektorze tytoniu.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że dzięki ustalonym mechanizmom 
stawka płatności bezpośrednich w Polsce stopniowo zbliża się do średniej stawki płat-
ności bezpośrednich w UE.

2. Interwencja na rynku wieprzowiny:
– ustalenie ceny minimalnej na granicy opłacalności;
– natychmiastowe wstrzymanie napływającego mięsa w postaci półtusz z krajów 

Unii do Polski (zakłady mięsne np. Henryk Kania-Mokrsko, Meat Experts Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego „Wędlinka” w Wieruszowie, Marko Walichnowy, Zakła-
dy Mięsne „Rawa Mazowiecka”, nie kupują półtusz z polskich ubojni, a co się 
z tym wiąże od polskich rolników);

– przeznaczenia pieniędzy z funduszu promocji mięsa na dopłaty dla producentów, 
którzy sprzedają poniżej kosztów produkcji.

Zasady organizacji rynków rolnych, w tym rynku wieprzowiny, obejmujące rów-
nież instrumenty wsparcia, są regulowane na poziomie Unii Europejskiej. Aktual-
nie obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rol-
nych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) 
nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. 
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zm.). Przewiduje ono następujące instrumenty wsparcia rynku wieprzowiny w sytu-
acjach kryzysowych:

∙ dopłaty do prywatnego przechowywania;
∙ środki zarządzania kryzysowego, w tym:

1) mechanizm przeciwdziałający zakłóceniom na rynku,
2) mechanizmy związane ze skutkami zwalczania chorób zwierząt oraz utratą 

zaufania konsumentów,
3) mechanizmy do rozwiązywania problemów szczególnych,
4) zezwolenie organizacjom producentów lub organizacjom międzybranżowym 

na zastosowanie m.in. mechanizmu wycofania z rynku lub prywatnego prze-
chowywania produktów w celu stabilizacji sytuacji w danym sektorze, pod 
określonymi warunkami,

5) ustalenie poziomu refundacji wywozowych na poziomie wyższym niż zero.
Nie przewiduje się możliwości ustalenia ceny minimalnej.
Przedstawiając powyższe, informuję, że mając na uwadze sytuację rynkową od 

początku 2014 r. Polska wielokrotnie wnioskowała o uruchomienie instrumentów 
wsparcia rynku wieprzowiny (zwłaszcza dopłat do prywatnego przechowywania) także 
dla producentów w całej Polsce. Ministerstwo zwracało uwagę na problemy z eks-
portem nie tylko do Federacji Rosyjskiej, ale także do innych krajów trzecich, będą-
cych 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.



70. posiedzenie Senatu w dniu 7 lutego 2015 r. 53

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-
ku. Komisja Europejska podtrzymała jednak stanowisko, że nie ma uzasadnienia dla 
uruchomienia instrumentów zarządzania kryzysowego.

Podczas spotkania Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 
19 lutego 2015 r. Polska po raz kolejny zaapelowała do Komisji Europejskiej o uru-
chomienie wsparcia rynku wieprzowiny, postulując wprowadzenie dopłat do prywat-
nego przechowywania, refundacji wywozowych oraz rekompensat dla producentów 
świń, którzy ponieśli straty w związku z zaistniałą sytuacją rynkową, embargiem ro-
syjskim oraz skutkami afrykańskiego pomoru świń. Komisja Europejska podtrzymała 
dotychczasową ocenę sytuacji rynkowej – jej zdaniem widać oznaki jej poprawy i nie 
ma uzasadnienia do podejmowania działań antykryzysowych. Komisja ponownie za-
pewniła także o bieżącym monitoringu rynku.

Ponadto, pismem z dnia 20 lutego 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystą-
pił do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uruchomienie mechani-
zmów zarządzania kryzysowego na rynku wieprzowiny w formie dopłat do prywatnego 
przechowywania, refundacji wywozowych oraz rekompensat dla producentów świń.

W wyniku wielokrotnych wniosków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Eu-
ropejska przyjęła rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2015/360 z dnia 5 marca 
2015 r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry 
stawkę dopłat (Dz. U. L 62 z 6.03.2015, str. 16). Zgodnie z rozporządzeniem, od dnia 
9 marca 2015 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o udział w mechanizmie dopłat 
do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Jest on realizowany przez Agencję Ryn-
ku Rolnego. Mechanizm ten ma za zadanie przede wszystkim zdjęcie z rynku nadwy-
żek wieprzowiny, aby działać na rzecz zmniejszenia podaży i wzrostu cen rynkowych.

Przedstawiając powyższe, chciałbym podkreślić, że Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, wraz z podległymi służbami, na bieżąco monitoruje rynek wieprzowiny i bę-
dzie kontynuowało wysiłki działania zmierzające do poprawy sytuacji producentów 
oraz uruchomienia szerszego instrumentarium wsparcia tego rynku.

Decyzje o źródle zakupu mięsa są podejmowane przez podmioty gospodarcze. 
Swoboda przepływu towarów jest jedną z podstawowych swobód wspólnego rynku 
unijnego. Zgodnie z przepisami unijnymi administracja nie ma możliwości wprowa-
dzania ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie towarów, z przyczyn innych niż 
zagrożenie rozprzestrzenienia się chorób zakaźnych zwierząt lub zagrożenia zdrowia 
publicznego.

Należy dodać, że analiza danych cenowych w poszczególnych państwach członkow-
skich wskazuje, że w większości krajów Unii Europejskiej, będących źródłem zakupu 
mięsa wieprzowego z Unii Europejskiej ceny żywca wieprzowego są niższe niż w Polsce. 
Wg danych Komisji Europejskiej, średnia cena tusz wieprzowych w masie poubojo-
wej schłodzonej, w klasie E, w lutym 2015 r. wynosiła w Belgii 120,77 EUR/100 kg, 
w Holandii 121,54 EUR/100 kg, a w Danii 122,48 EUR/100 kg, podczas gdy w Polsce 
kształtowała się na poziomie 139,91 EUR/100 kg. Jedynie cena w Niemczech była 
nieco wyższa niż w Polsce i wynosiła 143,73 EUR/100 kg.

Odnosząc się do postulatu dot. przeznaczenia pieniędzy z funduszu promocji mię-
sa na dopłaty dla producentów, którzy sprzedają poniżej kosztów produkcji, uprzej-
mie informuję, że obecne rozwiązanie systemowe (ustawa z dnia 22 maja 2009 r. 
o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, zwanej dalej „ustawą o fundu-
szach promocji”) zapewnia skuteczną promocję branżową na rynku krajowym i ryn-
kach zagranicznych, a także poprawę jakości produkowanych wyrobów oraz integra-
cję branżową.

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożyw-
czych (Dz. U. z 2009 nr 97, poz. 799, z późn. zm.) utworzyła 9 odrębnych fundu-
szy promocji, w tym Fundusz Promocji Mięsa: Wieprzowego, Wołowego, Końskiego, 
Owczego oraz Drobiowego.
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Biorąc pod uwagę, iż celem utworzenia funduszy promocji jest wspieranie marke-
tingu, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych, nie jest możliwym 
przeznaczenie środków funduszu promocji mięsa na dopłaty dla producentów, którzy 
sprzedają poniżej kosztów produkcji.

W ramach realizacji powyższych celów, ustawa wyznacza zakres działań, które 
mogą być finansowane ze środków finansowych funduszy. Są to działania mające 
na celu informowanie o jakości i zaletach produktów oraz działania mające na celu 
promocję spożycia poszczególnych produktów. Wspierany jest udział w wystawach 
i targach, prowadzenie badań rynkowych dotyczących poszczególnych produktów, 
wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu poprawę jakości 
produktów oraz prowadzących do wzrostu ich spożycia. Ponadto, wspieranie szkoleń 
producentów i przetwórców oraz wspieranie udziału krajowych organizacji branżo-
wych, w tym ich przedstawicieli, biorących udział w pracach specjalistycznych sta-
łych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami 
statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku poszcze-
gólnych produktów.

Dodatkowo, należy podkreślić, że środkami funduszy promocji zarządzają wy-
łącznie przedstawiciele organizacji branżowych, reprezentujący producentów rolnych 
oraz przetwórców działających w danym sektorze, którzy tworzą odrębne dla każdego 
funduszu 9-osobowe komisje zarządzające (4 przedstawicieli producentów, 4 przed-
stawicieli przetwórców oraz po 1 przedstawicielu izb rolniczych). To komisje zarządza-
jące decydują o przeznaczeniu dostępnych środków, tworząc roczne plany finanso-
we. Komisje zostały powołane do zarządzania poszczególnymi funduszami promocji, 
a w zasadach gospodarowania oraz corocznym planie finansowym danego funduszu 
promocji, określają zadania mieszczące się w zakresie celów i działań określonych 
w ustawie.

O środki finansowe w ramach poszczególnych funduszy promocji mogą się ubiegać 
ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów rolnych lub przetwórców produk-
tów rolno-spożywczych, mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, którzy produkują lub dokonują obrotu wskazanymi w usta-
wie produktami rolno-spożywczymi, a także inne organizacje branżowe lub między-
branżowe zrzeszające producentów lub przetwórców produktów rolno-spożywczych, 
jeżeli ich cele statutowe są zgodne z celami funduszy promocji.

3. Interwencja na rynku warzyw i owoców, między innymi zaprzestanie importu 
ziemniaków oraz innych warzyw (rolnik sprzedaje ziemniaki poniżej 10 gr).

Zasady organizacji rynków rolnych, obejmujące również instrumenty wsparcia, są 
regulowane na poziomie Unii Europejskiej. Decyzja o zastosowaniu mechanizmów, 
a także zakres, rodzaj działań i wysokość ewentualnego wsparcia (w tym finansowe-
go), jakie mogą być zastosowane, musi być podjęta przez Komisję Europejską. Polska, 
podobnie jak i inne kraje członkowskie UE, nie ma możliwości samodzielnego podej-
mowania działań interwencyjnych na rynkach rolnych czy przyznawania producentom 
pomocy (poza pomocą de minimis, której uruchomienie również podlega ściśle okreś- 
lonym warunkom). Niezgodne z umowami międzynarodowymi, w tym w szczególności 
z umową stowarzyszeniową z UE byłoby, wprowadzenie przez Polskę zakazu importu 
do naszego kraju warzyw lub ziemniaków. Polska stając się członkiem Unii Europej-
skiej zobowiązała się do stosowania unijnego porządku prawnego. W odniesieniu do 
sektora owoców i warzyw, zgodnie z przepisami Wspólnej Organizacji Rynku owoców 
i warzyw wszelkie wsparcie rynkowe może być kierowane do sektora za pośrednic-
twem uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji 
producentów owoców i warzyw. Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z przepisami 
UE, ziemniaki nie są produktem sektora owoców i warzyw. W związku z powyższym 
ustanowione przez Komisję Europejską przepisy wprowadzające nadzwyczajne środki 
wsparcia, jak i inne przepisy w standardowy sposób regulujące funkcjonowanie rynku 
owoców i warzyw nie mają zastosowania w odniesieniu do ziemniaków, a na poziomie 
UE istnieją specyficzne uregulowania tylko dla ziemniaków skrobiowych.
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W związku z wprowadzeniem przez Federację Rosyjską embarga m.in. na pro-
dukty tego sektora, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje liczne starania, aby 
złagodzić negatywne jego skutki dla producentów owoców i warzyw, przede wszystkim 
w oparciu o możliwości jakie dają istniejące przepisy unijne w ramach tzw. wspólnej 
organizacji rynków rolnych. Od momentu wprowadzenia przez służby fitosanitarne 
Federacji Rosyjskiej czasowego zakazu wwozu większości produktów rolno-spożyw-
czych importowanych z UE, w tym z Polski, MRiRW aktywnie zabiegało o wdrożenie 
nadzwyczajnych środków antykryzysowych na poziomie UE, w szczególności w od-
niesieniu do rynku owoców i warzyw. Efektem tych działań jest wprowadzenie w ra-
mach dwóch mechanizmów wdrożonych rozporządzeniami delegowanymi Komisji 
(UE) nr 932/2014 i (UE) nr 1031/2014 tzw. nadzwyczajnych środków wsparcia dla 
producentów niektórych owoców i warzyw.

W ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierp-
nia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producen-
tów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 
nr 913/2014 (Dz. Urz. UE L 259 z 30.08.2014, str. 2) określono zasady i tryb działań 
podejmowanych przez uznane organizacje producentów oraz producentów niebędą-
cych członkami organizacji producentów w zakresie: wycofania z rynku, zielonych 
zbiorów i niezbierania, niektórych owoców i warzyw, w związku z zakazem ich przy-
wozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, zasady kontroli tych działań oraz 
sposób przyznawania wsparcia.

W ramach tego mechanizmu na bezpłatną dystrybucję skierowano ok. 31,5 tys. ton 
jabłek, ponad 4,5 tys. ton marchwi i ok. 3 tys. ton kapusty. Do instytucji charyta-
tywnych trafiło łącznie ponad 40,5 tys. ton różnych owoców i warzyw objętych wspar-
ciem. W tym samym czasie niezbieraniu lub zielonym zbiorom poddano 185,9 tys. ton 
owoców i warzyw z powierzchni 3,5 tys. ha. Ponad 60% tej powierzchni stanowiły 
jabłka (2,1 tys. ha) i kapusta stanowiąca (0,5 tys. ha).

W celu dalszego stabilizowania sytuacji na rynku owoców i warzyw, w dniu 
30 września 2014 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe 
nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. 
UE L 284 z 30.09.2014). Powyższe rozporządzenie zostało wdrożone przepisami roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez 
Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych 
nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw 
w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. 
poz. 1468). Zgodnie z nowymi uregulowaniami, dodatkowa pomoc finansowa Unii 
została rozdysponowana na poszczególne państwa członkowskie w oparciu o ilości 
produktów eksportowanych w danym okresie do Federacji Rosyjskiej pomniejszone 
o ilości, które zostały już zgłoszone na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 932/2014. W przypadku Polski, wsparcie przysługiwało dla 18750 ton jabłek 
i gruszek łącznie. Dodatkowo, każde państwo członkowskie miało możliwość wycofa-
nia z rynku, dokonania zielonych zbiorów lub niezbierania w ilości 3000 ton dowol-
nych produktów objętych wsparciem.

Na wniosek Polski, Komisja Europejska w dniu 20 grudnia 2014 r. uruchomiła 
trzecią transzę pomocy. Znowelizowane przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 1031/2014 umożliwią przeprowadzanie w pierwszym półroczu 2015 r. kolej-
nych operacji wycofania z rynku m.in. jabłek, gruszek, pomidorów, marchwi, papryki 
słodkiej oraz ogórków. Przydzielone Polsce ilości produktów, które będą mogły zostać 
objęte ww. operacjami to 155 700 ton w przypadku jabłek i gruszek oraz 18 650 ton 
w przypadku pomidorów, ogórków, papryki słodkiej i marchwi. Podobnie jak w przy-
padku poprzednio uruchomionych przez Komisję Europejską mechanizmów, bene-
ficjentami pomocy będą mogli zostać zarówno producenci zrzeszeni w organizacjach 
producentów owoców i warzyw jak i producenci indywidualni. Pomoc finansowa będzie 
mogła zostać przyznana w odniesieniu do tych powierzchni upraw, które nie zostały 
objęte poprzednimi mechanizmami uruchomionymi przez Komisję Europejską na pod-
stawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 oraz nr 1031/2014 r.
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W dniu 12 lutego 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję 
Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwy-
czajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku 
z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 209). 
Od dnia 16 lutego br. producenci owoców i warzyw mogli składać w Agencji powia-
domienia o zamiarze przeprowadzania operacji wycofania z rynku. Z uwagi na prze-
kroczenie w złożonych powiadomieniach przyznanych Polsce ilości zarówno jabłek 
i gruszek, jak i warzyw już w pierwszym dniu przyjmowania powiadomień, Agencja 
zakończyła przyjmowanie powiadomień i określiła tzw. wskaźniki przydziału:

– dla jabłek i gruszek współczynnik przydziału wynosi 0,34;
– dla warzyw objętych ilością 18 650 ton współczynnik przydziału wynosi 0,50.
Oznacza to, że producenci, którzy złożyli powiadomienia będą mogli przeprowadzić 

operacje wycofania z rynku w odniesieniu do ilości zgłoszonych produktów pomnożo-
nych przez ww. współczynniki.

Jeżeli do dnia 11 maja 2015 r. ilość produktów objęta przeprowadzonymi opera-
cjami okaże się mniejsza niż ilość tych produktów kwalifikująca się do objęcia opera-
cjami zaplanowanymi do przeprowadzenia, Prezes ARR w dniu 15 maja 2015 r. poda 
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o ilości tych 
produktów, jaka pozostała do wykorzystania w ramach limitu określonego przez KE 
dla Polski (stanowiącej różnicę między ilością produktów kwalifikującą się do objęcia 
operacjami zaplanowanymi do przeprowadzenia do dnia 11 maja 2015 r. a ilością 
objętą operacjami przeprowadzonymi do tego dnia), a co za tym idzie o możliwości 
złożenia przez uprawnione podmioty dodatkowych powiadomień dotyczących opera-
cji obejmujących te produkty. Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana w od-
niesieniu do tych powierzchni upraw, które nie zostały objęte poprzednimi mechani-
zmami uruchomionymi na podstawie rozporządzeń nr 932/2014 i nr 1031/2014 r. 
Zgodnie z przepisami UE wypłata pomocy w ramach tego mechanizmu nastąpi do-
piero od lipca br.

Odnosząc się do sytuacji na rynku ziemniaków, w ostatnich trzech latach ceny 
ziemniaków były zróżnicowane.  Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej 
Informacji Rynkowej (MRiRW) oraz GUS ceny hurtowe ziemniaków krajowych kształ-
towały się następująco (zł/kg):

Rok V VI VII VIII IX X XI XII

2012 9,04* 1,07* 0,39 0,38 0,36 0,39 0,47 0,64

2013 5,90* 2,96* 1,10 1,06 0,94 0,98 1,02 1,04

2014 4,85* 1,14* 0,57 0,52 0,41 0,38 0,58 0,59

* w tym ziemniaki młode

W pierwszych dwóch miesiącach 2015 roku średnia cena hurtowa ziemniaków 
wyniosła 0,38 zł/kg.

Analizując dane dotyczące cen ziemniaków, w 2013 roku z powodu dużego spad-
ku produkcji, poziom cen był wyższy w porównaniu do sezonu w 2012 i w 2014 
roku. W pierwszych miesiącach ubiegłego sezonu ceny ziemniaków (w tym ziemnia-
ków młodych) w obrocie targowiskowym były prawie dwukrotnie wyższe niż w 2012 
roku, a w obrocie hurtowym ich dynamika była jeszcze wyższa. Jednakże należy 
zauważyć, że chociaż poziom cen w poszczególnych latach jest zróżnicowany, to 
tendencje do ich zmian są stałe i przebiegają wg podobnego schematu. Pierwsze, 
liczące się krajowe dostawy mają miejsce w maju. W tym też okresie ziemniaki są 
najdroższe. Wraz z pojawianiem się większej ilości ziemniaków na rynku, a szczegól-
nie w okresie ich zbioru, ich cena spada. Podobne tendencje można zaobserwować 
również w odniesieniu do cen na targowiskach. W miesiącach zimowych cena ziem-
niaków zaczyna wzrastać.
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Ceny targowiskowe ziemniaków (zł/kg) w latach 2012–2014 kształtowały się nastę-
pująco:

Rok V VI VII VIII IX X XI XII

2012 0,48 0,46 0,50 0,50 0,50 0,50 0,53 0,63

2013 0,82 0,83 0,89 1,07 1,09 1,10 1,13 1,16

2014 1,10 1,04 0,91 0,71 0,69 0,59 0,36 0,38

W pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. średnia cena ziemniaków na targowisku 
kształtowała się na poziomie 0,59 zł/kg.

Udział Polski w obrotach Unii ziemniakami jest znikomy i w sezonie 2013/14 
w przypadku eksportu wyniósł 0,5%, natomiast w imporcie 2,6%. W 2014 roku spro-
wadzono do Polski 191 tys. ton ziemniaków o wartości ponad 44 mln EUR, co w po-
równaniu do dwóch poprzednich sezonów stanowi wzrost, kiedy do Polski w roku 
2012 zaimportowano 126 tys. ton ziemniaków o wartości 30 mln EUR oraz do roku 
2013, kiedy do Polski zaimportowano 106 tys. ton o wartości ponad 40 mln EUR. Im-
portowane do Polski ziemniaki pochodziły przede wszystkim z Niemiec (45 tys. ton), 
Holandii (36 tys. ton), Hiszpanii (16 tys. ton), Wielkiej Brytanii (21 tys. ton), oraz 
Francji (22 tys. ton).

Warto podkreślić, że pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej możli-
wy jest swobodny przepływ towarów, a więc wprowadzanie np. ziemniaków na teryto-
rium Polski z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie podlega ogranicze-
niom ilościowym i czasowym. Ponadto wg analityków import nie ma istotnego wpływu 
na kształtowanie się cen ziemniaków. Ziemniaki sprowadzane są do Polski w miesią-
cach, gdy nie ma ich jeszcze na rynku krajowym, import kończy się zaś w momencie, 
gdy na rynku pojawia się ziemniak pochodzący z krajowych upraw. W lipcu i sierpniu 
praktycznie nie odnotowuje się sprzedaży ziemniaków z importu.

Producenci ziemniaka mogą organizować się w grupy producentów rolnych zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych 
i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.). Pod-
stawowym celem założenia grupy jest podejmowanie wspólnych działań, związanych 
między innymi ze zbytem płodów rolnych. Odpowiednie zorganizowanie i dostoso-
wanie produkcji do wymagań odbiorcy pod względem jakości, ilości i asortymen-
tu z jednoczesnym stosowaniem zasad ochrony środowiska na wszystkich etapach 
produkcji, przechowywania i dystrybucji produktów rolnych, pozwoli rolnikom uzy-
skać możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych 
i stabilniejszych dochodów. W szczególności grupy mogą być równorzędną stroną 
w kontraktacji surowca z zakładami przetwórczymi i negocjować między innymi cenę 
za dostarczony surowiec.

W Polsce funkcjonują 32 grupy producentów ziemniaka. Najwięcej grup funkcjo-
nuje w województwie dolnośląskim (13) oraz w wielkopolskim (6). W województwie 
łódzkim nie zorganizowała się dotychczas żadna grupa producentów.

Rynek ziemniaka wspierany jest ponadto dopłatami bezpośrednimi, przy czym 
producenci ziemniaków otrzymują jednolitą płatność obszarową, która w sezonie 
2012/2013 oraz 2013/2014 wyniosła odpowiednio: 732 zł/ha i 830,30 zł/ha. W sezo-
nie 2014/2015 stawka wyniesie 910,87 zł/ha.

4. Zatrzymanie spadających cen mleka – poniżej 1 zł za 1 l.

Mając na uwadze trudną sytuację na rynku mleka, związaną m.in. z wprowadze-
niem przez Federację Rosyjską embarga, Polska już w sierpniu 2014 r. wnioskowa-
ła do Komisji Europejskiej o wprowadzenie działań osłonowych. W dniu 4 września 
2014 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet czterech rozporządzeń umożliwiających 
czasowe wycofanie z rynku powstałej na skutek zmniejszonego popytu nadwyżki prze-
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tworów mlecznych. Uruchomiono mechanizmy dopłat do prywatnego przechowywania 
masła, odtłuszczonego mleka w proszku i niektórych serów oraz przedłużono okres 
interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku do 
dnia 31 grudnia 2014 r.

Pod koniec 2014 r. Komisja Europejska podjęła dalsze kroki zmierzające do kon-
tynuacji realizacji powyższych mechanizmów. Na mocy rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) nr 1337/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie 
wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia 
składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego 
mleka w proszku (Dz. Urz. UE L 360 z 17.12.2014, str. 15), możliwość ubiegania się 
o uzyskanie dopłat do przechowywania ww. produktów została przedłużona do 28 lu-
tego 2015 r., a następnie zgodnie z rozporządzeniem nr 2015/303 do 30 września 
2015 r. (Dz. Urz. UE L 55 z 26.02.2015, str. 4). Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem 
delegowanym Komisji (UE) nr 1336/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. ustanawiającym 
tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych w formie 
przyspieszenia terminu rozpoczęcia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do 
masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2015 r. (Dz. Urz. UE L 360 z 17.12.2014, 
str. 13), mechanizm skupu interwencyjnego został otwarty od 1 stycznia 2015 r., 
tj. o dwa miesiące przed standardowym terminem. Uwzględniwszy powyższe, jak rów-
nież mając na uwadze zeszłoroczne przepisy, na mocy których interwencja publiczna 
była dostępna do 31 grudnia 2014 r., mechanizm zakupów interwencyjnych masła 
i odtłuszczonego mleka w proszku będzie otwarty nieprzerwanie do końca września 
2015 r. Należy przy tym zauważyć, że poziomy cen interwencyjnych nie uległy zmia-
nie i wynoszą dla masła 221,75 EUR/100 kg, a dla odtłuszczonego mleka w proszku 
169,80 EUR/100 kg.

Ustosunkowując się do problemów na rynku mleka Polska stoi na stanowisku, że 
istnieje znacząca rozbieżność pomiędzy tym, co Unia Europejska mogłaby realizować 
w ramach dostępnego instrumentarium w reakcji na zaistniałą sytuację, a tym co 
jest w rzeczywistości dotychczas realizowane poprzez uruchomienie interwencyjnego 
skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku oraz dopłat do prywatnego prze-
chowywania produktów mleczarskich. W opinii Polski powyższe mechanizmy trudno 
uznać za wystarczające, gdyż nie doprowadziły one do wyraźnej poprawy sytuacji 
popytowo-podażowej, mającej wpływ na ceny otrzymywane przez producentów i prze-
twórców mleka.

Po bardzo dobrej koniunkturze obserwowanej w 2013 r. rynek mleka wszedł w fazę 
spadków cen, spowodowaną w dużej mierze wzrastającą podażą mleka na rynkach 
światowych oraz powiększającymi się zapasami produktów mleczarskich na rynku 
Unii Europejskiej. Te niekorzystne tendencje cenowe pogłębione zostały dodatkowo 
wskutek wprowadzonego na początku sierpnia 2014 roku przez Federację Rosyjską 
embarga na produkty rolno-spożywcze, w tym produkty mleczarskie.

Od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r. krajowe ceny podstawowych przetworów 
mleczarskich spadły od 18–24% w przypadku masła w blokach i konfekcjonowanego, 
poprzez 28–31% w przypadku serów, aż do 39–44% w przypadku odtłuszczonego i peł-
nego mleka w proszku. Cena skupu mleka natomiast obniżyła się o ok. 19%. Należy 
zauważyć, że w lutym 2015 r. utrzymująca się od wielu miesięcy spadkowa tendencja 
uległa wyhamowaniu, a ceny niektórych przetworów mlecznych zaczęły wykazywać 
wzrosty. Komisja Europejska upatruje w tym sygnału do stopniowego odbudowania 
i wzmocnienia rynku mleczarskiego. Zdaniem Komisji Europejskiej brak oczekiwane-
go przez handlowców spadku cen przetworów mlecznych na początku 2015 r. zmusił 
ich do realizacji odkładanych od pewnego czasu zakupów przetworów mlecznych, co 
w konsekwencji pociągnie za sobą dalszy wzrost cen. Ponadto, z informacji przeka-
zanych przez Komisję Europejską wynika, że na skutek niekorzystnych warunków 
pogodowych na południowej półkuli prognozy światowej produkcji mleka zostały sko-
rygowane w dół, co również może wpływać na stopniowy wzrost cen w trakcie 2015 r. 
Te umiarkowanie optymistyczne prognozy dla rynku światowego, które mają w konse-
kwencji przełożenie na sytuację polskiego mleczarstwa, wydają się potwierdzać ostat-
nie sesje nowozelandzkiej Fonterry na platformie www.globaldairytrade.info, które 



70. posiedzenie Senatu w dniu 7 lutego 2015 r. 59

wykazują w ostatnim czasie wzrost notowań terminowych dla przetworów mlecznych. 
Także w opinii Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwo-
wego Instytutu Badawczego, po spadku cen detalicznych nabiału w 2014 r. należy 
w 2015 r. spodziewać się słabego wzrostu cen detalicznych artykułów mleczarskich, 
głównie w drugiej połowie bieżącego roku. Dynamika wzrostu cen poszczególnych 
grup produktów może być słabo zróżnicowana.

5. Rozwiązanie problemu odszkodowań dla rolników, którzy ponieśli szkody 
w uprawach spowodowane przez dziką zwierzynę i powołania niezależnej ko-
misji do szacowania szkód.

Dla producentów rolnych, którzy w 2014 roku ponieśli szkody wyrządzone przez 
dziki w uprawach rolnych położonych na obszarach ochronnych lub obszarach obję-
tych ograniczeniami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystą-
pieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 420, 1205 i 1394) urucho-
miona została:

1) w 2014 r. pomoc na podstawie §14f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.);

2) W 2015 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 
2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i spo-
sobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa (Dz. U. poz. 230). Powyższa pomoc jest udzielana do wysokości szkód 
oszacowanych przez Zespół do oceny rozmiaru szkód wyrządzonych przez dziki 
w uprawach rolniczych na obszarze województwa podlaskiego, powołany przez 
Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, jednak 
nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 15 000 euro. Jednakże pomoc ta 
będzie pomniejszana o wysokość odszkodowania za szkody, uzyskanego przez 
producenta rolnego na podstawie przepisów prawa łowieckiego oraz o wysokość 
pomocy otrzymanej na podstawie §14f ww. rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na realizację tej pomocy uwzględniając 
szacunki ww. Zespołu zaplanowano środki w wysokości 6,1 mln zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła na podstawie §14f roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych 
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy w łącznej wysokości 
1.034.430,05 zł, 440 producentom rolnym, którzy w 2014 r. ponieśli szkody wyrzą-
dzone przez dziki w uprawach rolnych położonych na obszarach ochronnych objętych 
ograniczeniami w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.

Przedstawiając powyższe należy podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. u. z 2013 r. poz. 1226 z późn. zm.) do 
wynagradzania szkód wyrządzonych m.in. w uprawach i płodach rolnych przez dzi-
ki, łosie, jelenie, daniele i sarny obowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu 
łowieckiego.

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

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Ustawa – Prawo o ruchu drogowym w art. 84 ust. 3 i 4 przewiduje po 
stronie starosty bezwzględny obowiązek cofnięcia diagnoście uprawnienia 
do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej 
kontroli stwierdzono przeprowadzenie przez diagnostę badania technicz-
nego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania lub wyda-
nie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu reje-
stracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. Co 
więcej, w przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania 
badań technicznych, ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześ- 
niej niż po upływie pięciu lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała 
się ostateczna.

Zauważyć wypada, że regulacje prawne w opisanym kształcie nie 
uwzględniają możliwości ukarania diagnosty proporcjonalnie do popełnio-
nego naruszenia, nie zawsze bowiem formalne uchybienie diagnosty będzie 
na tyle poważne, aby uzasadniało zastosowanie wobec niego aż tak daleko 
idącej sankcji. Wydaje się zatem, że zmiana prawa w tym zakresie powin-
na zdążać w kierunku wprowadzenia stopniowalności kary w zależności od 
wagi popełnionego naruszenia. Ze względu na to zwracam się do Pani Mi-
nister z uprzejmą prośbą o rozważanie opracowania odpowiednich zmian 
legislacyjnych w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 5 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatora Ryszarda Knosalę podczas 

70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 r., przekazanego przy piśmie z dnia 
10 lutego 2015 r., nr BPS/043-70-2989/15, przedstawiam następujące stanowisko.

W celu wypracowania „Strategii działań w kierunku usprawnienia systemu ba-
dań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości”, powołana została grupa 
robocza, która skupiła w swoim zakresie przedstawicieli różnych organizacji mają-
cych wiedzę i doświadczenie w obszarze dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego 
(np. Instytut Transportu Samochodowego, Transportowy Dozór Techniczny, Polska 
Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego). Wynikiem 
prac tej grupy są określone tezy, których realizacja ma usprawnić system badań tech-
nicznych pojazdów.

Aktualnie resort infrastruktury i rozwoju rozpoczął prace nad gruntowną noweliza-
cją ustawy – Prawo o ruchu drogowym, m.in. odnośnie do regulacji dotyczących badań 
technicznych pojazdów, uwzględniając ww. tezy, jak również konieczność wdrożenia 
do prawa polskiego nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE 
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w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych 
i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE, która w znacznej mierze wy-
chodzi naprzeciw tezom grupy roboczej.

W trakcie przygotowywania konkretnych propozycji przepisów określony zostanie 
niezbędny zakres zmian dotyczących badań technicznych pojazdów, w tym w kon-
tekście problematyki przedstawionej przez senatora Ryszarda Knosalę odnośnie do 
regulacji odnoszących się do diagnostów.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Jak wynika z §2 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki spo-
łecznej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania 
i zwrotu kart parkingowych, wniosek o wydanie karty parkingowej osoba 
niepełnosprawna winna złożyć do przewodniczącego powiatowego zespo-
łu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na 
miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów 
o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W praktyce zdarzają się jednak 
przypadki osób niepełnosprawnych, które nie mają stałego miejsca pobytu. 
Osoby takie legitymują się jedynie miejscem pobytu czasowego. Wówczas, 
opierając się na przepisach cytowanego na wstępie rozporządzenia, nie jest 
możliwe ustalenie organu właściwego do złożenia wniosku o wydanie karty 
parkingowej.

Jednocześnie wypada zauważyć, że art. 8 ust. 3a ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym nie uzależnia prawa do uzyskania karty parkingowej od tego, 
czy dana osoba posiada stałe czy tylko czasowe miejsce pobytu. Ze względu 
na to proszę o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów rozpo-
rządzenia w taki sposób, aby umożliwiły one ustalenie właściwego organu 
także w opisanym przypadku.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 2015.03.19

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 10 lutego br., znak: BPS/043-70-2990/15, 

przy którym przekazano oświadczenie senatora Ryszarda Knosali w sprawie trybu 
wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, proszę o przyjęcie poniż-
szych wyjaśnień.

Nowe zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placó-
wek określają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 paź-
dziernika 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1446, z późn. zm.).

Tryb wydawania i zwrotu karty parkingowej został określony w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz 
trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. poz. 870). Zgodnie z §2 ust. 2 
ww. rozporządzenia wniosek o wydanie karty parkingowej składa się do przewodni-
czącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego 
ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepi-
sów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.
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W chwili obecnej, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, trwają prace legisla-
cyjne mające na celu zmianę ww. rozporządzenia w zakresie właściwości miejscowej 
organu uprawnionego do wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
Nowe brzmienie przepisu §2 rozporządzenia umożliwi osobom niepełnosprawnym 
składanie wniosku o wydanie karty parkingowej do dowolnie wybranego przewodni-
czącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, niezależnie 
od miejsca stałego pobytu. Niniejszy projekt został przekazany do uzgodnień między-
resortowych i konsultacji publicznych.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa przewidują zróżnicowane procentowo 
wysokości zasiłku macierzyńskiego w zależności od tego, w jaki sposób ro-
dzic korzysta z przysługujących mu uprawnień urlopowych (m.in. urlopu ma-
cierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego). 
Mówiąc w skrócie, można albo od razu zdecydować się na wykorzystanie 
następujących po sobie urlopów w pełnym wymiarze i na comiesięczne 
świadczenie w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, albo na pobie-
ranie przez pierwsze 26 tygodni comiesięcznego świadczenia w wysokości 
100% podstawy wymiaru zasiłku, a w konsekwencji, przez okres urlopu ro-
dzicielskiego (kolejne 26 tygodni) comiesięcznego świadczenia w wysokości 
60% podstawy wymiaru zasiłku.

Przepisy prawa pracy są jednak na tyle elastyczne, że dopuszczają wie-
le możliwości w zakresie skracania lub wydłużania okresu urlopów zwią-
zanych z macierzyństwem, stąd też możliwa jest sytuacja, kiedy rodzic po-
czątkowo zdecyduje się na pełnowymiarowy roczny urlop ze świadczeniem 
w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, a następnie z różnych wzglę-
dów zdecyduje o skróceniu tego urlopu i powrocie do pracy. Obowiązujące 
przepisy dopuszczają wówczas jednorazowe wyrównanie zasiłku do kwo-
ty odpowiadającej 100% podstawy wymiaru zasiłku, ale pod warunkiem, 
że rezygnacja dotyczyć będzie danego rodzaju urlopu w pełnym wymiarze 
(np. całego rodzicielskiego).

Warto rozważyć takie uregulowanie, które w przypadku rezygnacji jedy-
nie z części danego urlopu dawałoby możliwość proporcjonalnego wyrówna-
nia zasiłku. Proponowane rozwiązanie wydaje się sprawiedliwe, dałoby też 
rodzicom większą swobodę w godzeniu rodzicielstwa i planów zawodowych, 
proszę zatem Pana Ministra o przeanalizowanie celowości wprowadzenia 
zaproponowanych zmian.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 10 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przy piśmie z dnia 10 lutego 2015 r., znak: BPS/043- 

-70-2991/15, oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę podczas 70. po-
siedzenia Senatu RP, w sprawie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, 
uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 31 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia cho-
robowego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) miesięczny 
zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu 
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macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na wa-
runkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasił-
ku. Natomiast miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu 
pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlo-
pu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego 
w trybie art. 1791 Kodeksu pracy – wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały 
okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

W przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okre-
sowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo 
okresowi dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wy-
miarze lub jego części lub w przypadku rezygnacji z zasiłku za okres odpowiadający 
okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, przysługuje jednorazowe wyrów-
nanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Obowiązujące przepisy wynikają z przyjętej konstrukcji urlopów związanych z ro-
dzicielstwem określonych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502).

Zgodnie z przepisami powołanej wyżej ustawy, matka dziecka podejmuje po poro-
dzie decyzję o czasie trwania opieki, mając do wyboru albo zgłoszenie wniosku o wy-
korzystanie w pełni urlopu macierzyńskiego, dodatkowego i rodzicielskiego albo zgło-
szenie wniosku np. jedynie o urlop macierzyński, wiedząc, że proponowane regulacje 
umożliwiają jej zgłaszanie kolejnych wniosków o urlop dodatkowy i rodzicielski lub 
o ich części.

Obowiązujące regulacje, umożliwiając branie urlopów w częściach oraz dzielenie 
się przez matkę i ojca dziecka prawem do urlopów, elastycznie dostosowują się do po-
trzeb rodziców umożliwiając im opiekę nad dzieckiem, zgodnie z ich oczekiwaniami.

Stąd też ustawodawca uwzględnił również możliwość zmiany decyzji o czasie trwa-
nia opieki przez matkę dziecka, która zgłosiła po porodzie wniosek o pełne wykorzy-
stanie przez nią przysługujących urlopów związanych z opieką nad dzieckiem.

Jeśli więc matka dziecka zrezygnuje z urlopu rodzicielskiego, wówczas wypłacony 
zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy jego wymiaru zostanie wyrówna-
ny poprzez jednorazową wypłatę do 100%, pod warunkiem nieskorzystania z tego 
urlopu przez drugiego z rodziców. Osoba ta będzie więc w analogicznej sytuacji jak 
matka, która sukcesywnie zgłasza wnioski o urlop macierzyński i dodatkowy lub 
jego części i otrzymuje w tym czasie zasiłek macierzyński w wysokości 100% pod-
stawy jego wymiaru. Zasada ta jest stosowana również w przypadku dzielenia się 
opieką nad małym dzieckiem przez obydwoje rodziców. Rezygnacja z ww. urlopów 
przez ojca dziecka, kontynuującego sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po 
wykorzystaniu pewnej części urlopu przez matkę dziecka skutkuje wypłatą wyrówna-
nia proporcjonalnie do części wykorzystanych przez nich urlopów (macierzyńskiego 
i dodatkowego).

Biorąc pod uwagę możliwość korzystania z opieki nad małym dzieckiem przez 
obydwoje rodziców oraz możliwość brania urlopu rodzicielskiego w trzech częściach, 
wprowadzenie wypłaty jednorazowego wyrównania za część urlopu rodzicielskiego 
wiązałoby się z koniecznością uwzględnienia przy jej obliczaniu wszystkich możliwych 
sytuacji w zakresie kto, w jakim czasie pobierał zasiłek macierzyński (matka/ojciec) 
oraz w którym momencie został przerwany urlop rodzicielski. Im dłużej opiekunowie 
dziecka pobieraliby zasiłek macierzyński, tym wyrównanie stawałoby się proporcjo-
nalnie do okresu wykorzystania urlopu rodzicielskiego coraz niższe a nawet miało 
charakter symboliczny. Dodatkowo musiałoby zostać wprowadzone wiele stawek wy-
równania, uwzględniających wykorzystany urlop rodzicielski zarówno przez matkę jak 
i ojca dziecka, przykładowo 8, 9, 10, 11 itd. do 25 tygodni, których wysokość, po pierw-
szej części urlopu rodzicielskiego (minimum 8 tygodni) wynosiłaby ok. 10% i zmniej-
szałaby się sukcesywnie do 0%. Prowadziłoby to do niejasności w sytuacji płatników 
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zasiłków, jak również samych ubezpieczonych, szczególnie w przypadku dzielenia się 
urlopami przez obydwoje rodziców lub w przypadku wykorzystania w tym samym cza-
sie części urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym nie jest zasadne wprowadzenie zmian w przepisach usta-
wy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa w zakresie jednorazowego wyrównania zasiłku macierzyńskiego.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Podsekretarz Stanu 
Marek Bucior
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Oświadczenie senatorów Marii Koc, Krzysztofa Słonia, 
Jana Marii Jackowskiego oraz Doroty Czudowskiej

skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie opinię publiczną obiegły informacje o bardzo złym 

stanie technicznym bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Bazylika Mariacka jest 
największą budowlą ceglaną na świecie i jednym z najwybitniejszych za-
bytków gotyckich w Polsce. Obiekt wymaga przeprowadzenia natychmiasto-
wych prac remontowych, na które według konserwatorów i budowlańców 
potrzeba około 9 milionów zł. Jak słyszymy, Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego przeznaczyło na ten cel tylko 200 tysięcy zł.

W związku z powagą sytuacji prosimy o odpowiedź na pytanie: czy 
znana jest Pani Minister tragiczna sytuacja bazyliki Mariackiej w Gdańsku, 
której grozi katastrofa budowlana, i czy MKiDN przewiduje większą pomoc 
dla parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Gdańsku na ratowanie 
bezcennego zabytku?

Z poważaniem 
Maria Koc 
Krzysztof Słoń 
Jan Maria Jackowski 
Dorota Czudowska

Odpowiedź

Warszawa, 27 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Marię Koc wspólnie 

z innymi senatorami podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 r. 
(BPS-043-70-2992/15), w sprawie koniecznych prac remontowych dachu Bazyliki 
Mariackiej w Gdańsku, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku – gospodarz Bazyliki 
Mariackiej, złożyła w ramach naboru do Programu Dziedzictwa Kulturowego Priorytet 
Ochrona zabytków, dwa wnioski o udzielenie dotacji.

Pierwszy z nich – na kwotę 322 tys. zł – dotyczył kontynuacji prac konserwator-
skich przy wyposażeniu kościoła: ołtarz św. Marcina (ok. 1430 r.), Grupa św. Je-
rzego (ok. 1400 r.), Predella Ostatnia Wieczerza, Maria z Dzieciątkiem, Św. Hieronim 
(ok. 1435–1440 r.), Epitafium Jakuba Schadiusa (1588 r.) – III etap, ołtarz św. Jaku-
ba (ok. 1430 r.). Wniosek ten został wysoko oceniony przez ekspertów i na podsta-
wie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego objęty dotacją w wysokości 
200 tys. zł.

Drugi wniosek – na kwotę 9,882 mln zł – dotyczył przeprowadzenia interwencyj-
nych prac remontowych dachu korpusu kościoła (na kwotę 9,234 mln zł) oraz kon-
serwacji dwóch gotyckich okien nawy północnej z oszkleniem z lat 50. XX wieku. 
Wniosek ten również uzyskał wysoką ocenę – 69,67 pkt – nieuprawniającą go jednak 
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do rekomendowania do objęcia dotacją. Wątpliwości ekspertów wzbudziła kwestia 
„interwencyjnego remontu dachu kościoła”. Z treści wniosku wynikało bowiem, że 
„[…] dochodzi do bardzo dużej ilości nowych miejsc przecieku wody opadowej nisz-
czącej mury i stalową więźbę dachową. Realizowana od trzech lat seria badań na-
ukowców z Politechniki Gdańskiej wykazała duże zagrożenie związane ze znacznym 
stopniem korozji podstawy więźby dachowej. W niektórych przypadkach konstrukcja 
uległa korozji w około połowy swojej grubości. W związku z tym konieczne jest pilne 
wykluczenie penetracji wody opadowej do wnętrza budowli. Można to osiągnąć jedynie 
poprzez wymianę pokrycia dachu. […]

Wątpliwości wzbudziły stwierdzenia o złym stanie (korozji) stalowej więźby dacho-
wej, brak jakichkolwiek działań ją zabezpieczających i ograniczenie planowanych prac 
wyłącznie do wykonania nowego poszycia dachu z dachówki ceramicznej wraz z in-
stalacją odgromową i obróbkami blacharskimi. Tak przygotowany wniosek uzasadniał 
wątpliwości co do faktycznego stanu technicznego więźby dachowej.

W związku z zaistniała sytuacją, a także doniesieniami medialnymi co do „tragicz-
nej sytuacji Bazyliki Mariackiej”, w dniu 20 lutego Pomorski Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków przeprowadził (wraz z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlane-
go) kontrolę stanu technicznego świątyni. W jej wyniku stwierdzono, że Parafia nie 
dysponuje żadnymi dokumentami potwierdzającymi „tę tragiczną sytuację Bazyliki” 
– brak ekspertyzy stanu technicznego, brak projektu budowlanego na remont dachu, 
brak kosztorysu prac zabezpieczających lub remontowych. Stwierdzono także, że owe 
przywołane we wniosku trzyletnie badania naukowców PG są w istocie badaniami 
prowadzonymi przez studentów PG w ramach ich prac dyplomowych, które nawet nie 
zostały zebrane w jednolite podsumowanie.

Wspomniana kontrola potwierdziła wcześniejsze przypuszczenia ekspertów 
MKiDN, że pomimo informacji o bardzo złym stanie stalowej więźby dachowej nie 
zakładano jakichkolwiek prac ją zabezpieczających, nie potwierdziła przy tym zagro-
żenia „katastrofą budowlaną” świątyni.

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał opracowanie w ciągu 14 dni 
ekspertyzy technicznej ze wskazaniem najpilniejszych prac zabezpieczających wraz 
z technologią ich przeprowadzenia. W zależności od wyników ekspertyzy Pomorski 
WKZ podejmować będzie dalsze działania zgodnie ze swoją właściwością.

Uprzejmie informuję, że właściwy departament MKiDN jest w stałym kontakcie 
z Pomorskim WKZ oraz proboszczem Parafii Wniebowzięcia NMP w Gdańsku i na bie-
żąco kontroluje przedstawianą sprawę.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Sekretarz Stanu 
Generalny Konserwator Zabytków 
Piotr Żuchowski
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Oświadczenie senatorów Marii Koc, Krzysztofa Słonia, 
Jana Marii Jackowskiego oraz Doroty Czudowskiej

skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
W styczniu 2015 r. do Polski przyjechało 178 osób polskiego pochodze-

nia z objętego wojną Donbasu na wschodniej Ukrainie. Obecnie do naszego 
kraju docierają kolejne apele zrozpaczonych Polaków, tym razem ze znajdu-
jącego się w rejonie walk Mariupola. Przed kilkoma dniami w czasie ostrzału 
miasta zginęło tam 30 osób, a wiele zostało rannych.

Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie w Mariupolu skierowało do pani pre-
mier Ewy Kopacz oraz rodaków w kraju apel o kontynuację ewakuacji. Goto-
wych do natychmiastowego opuszczenia Mariupola i Ukrainy jest 100 Pola-
ków, których życie i zdrowie pozostają w niebezpieczeństwie.

W związku z powagą sytuacji mamy pytania do Pana Ministra.
Czy planowana jest dalsza ewakuacja Polaków z objętych działaniami 

wojennymi terenów Ukrainy? 
Czy Polacy z Mariupola mogą liczyć na pomoc polskiego rządu w zor-

ganizowaniu ich przyjazdu do Polski? Jeśli tak, to kiedy osoby polskiego 
pochodzenia z Mariupola zostaną ewakuowane?

Czy trwają przygotowania do ich przyjazdu do kraju?
Ilu jeszcze naszych rodaków z Ukrainy pragnie powrócić do Polski w oba-

wie przed trwającą tam wojną?

Z poważaniem 
Maria Koc 
Krzysztof Słoń 
Jan Maria Jackowski 
Dorota Czudowska

Odpowiedź

Warszawa, 9 marca 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem, złożonym przez Panią senator Marię Koc wspólnie 

z innymi senatorami podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 r. 
w sprawie ewentualnej ewakuacji oraz zapewnienia pomocy Polakom i osobom pol-
skiego pochodzenia zamieszkałym we wschodnich obwodach Ukrainy, a zwłaszcza 
w Mariupolu, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych na bieżą-
co monitoruje i analizuje sytuację w tym regionie oraz podejmuje poprzez Konsu-
lat Generalny RP w Charkowie działania mające na celu wspieranie osób polskiego 
pochodzenia. W pełni podzielamy opinię, że osoby, które nie zostały ewakuowane 
do Polski i z różnych powodów nadal przebywają w tym regionie, nie mogą być po-
zostawione bez pomocy.

Liczba osób polskiego pochodzenia, pozostających w chwili obecnej na terenach 
kontrolowanych przez separatystów w obwodach ługańskim i donieckim Ukrainy, jest 
jednak trudna do oszacowania. Pomimo trwającego od kilku dni względnego spokoju 
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i zawieszenia broni w strefie operacji antyterrorystycznej (ATO), przedstawiciele kon-
sulatu mają utrudniony kontakt z tą grupą. Szacuje się, że w strefie objętej konflik-
tem pozostało jeszcze ok. 130–160 osób polskiego pochodzenia. Wszyscy, którzy są 
w stanie opuścić te tereny i wyjechać poza obszar ATO oraz dotrzeć do polskiego kon-
sulatu, mogą nie tylko liczyć na natychmiastową pomoc urzędu w zakresie zapomóg 
finansowych czy pomocy żywnościowej, ale także posiadają absolutne pierwszeństwo 
w kontaktach z konsulem oraz w kwestiach związanych ze złożeniem i procedowa-
niem wniosków o wydanie wizy oraz Karty Polaka.

Wobec napiętej sytuacji wokół Mariupola Konsulat Generalny RP w Charkowie 
dwukrotnie delegował konsula na spotkanie z zamieszkującymi w tym mieście oso-
bami polskiego pochodzenia (w dn. 29.01.2015 r. oraz 12.02.2015 r.). Podczas tych 
wizyt konsul przekazywał leki, środki czystości i żywność na ręce prezesa miejsco-
wej organizacji polonijnej p. Andrzeja Iwaszki, który obecnie zajmuje się koordy-
nowaniem pomocy dla miejscowych Polaków i rozdzielaniem przekazanej pomocy 
humanitarnej. W ostatnim spotkaniu uczestniczył również ksiądz Leonard Adusz-
kiewicz z Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mariupolu, który potwierdził, 
że kilka rodzin polskiego pochodzenia samodzielnie opuściło już rejon Mariupola. 
Podczas ww. spotkania wyjaśniono także, że niektóre osoby pochodzenia polskiego 
(około 25–30 osób), które nie planują opuszczenia Mariupola, potrzebują pomocy 
finansowej. Lista takich osób będzie na bieżąco aktualizowana, a pomoc dla nich 
zostanie przekazana w terminie późniejszym. Konsul przyjmuje również wnioski od 
osób ubiegających się o Kartę Polaka, a jego następna wizyta w Mariupolu odbędzie 
się w ciągu najbliższych kilku dni.

Również po wejściu w życie od dn. 15 lutego br. rozejmu w działaniach zbrojnych 
na wschodniej Ukrainie, zmierzającego do osiągnięcia stabilizacji i bezpieczeństwa, 
polska służba konsularna kontynuuje aktywne monitorowanie sytuacji i wspieranie 
osób polskiego pochodzenia w regionie. MSZ nadal udzielać będzie regularnej pomocy 
rzeczowej w postaci lekarstw, środków żywności i higieny, uzupełnianą zapomogami 
finansowymi. Mając na względzie, że sytuacja jest dynamiczna, MSZ i polskie placów-
ki przygotowane są również na różne scenariusze wydarzeń na wschodniej Ukrainie. 
Pragnę jednak zapewnić, że osoby polskiego pochodzenia na wschodniej Ukrainie nie 
zostaną pozostawione bez pomocy.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie sprawy dotyczącej udziału pracowni-

ków w prywatyzacji PLL „Lot” SA. Zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami 
pracownicy spółki otrzymali akcje o wartości uzależnionej od ich stażu pra-
cy. Zdarzało się, że emeryci „Lot” SA skupowali akcje od kolegów, traktując 
je jako formę zabezpieczenia na przyszłość. 

W wyniku udzielenia spółce pomocy publicznej udział akcji pracowni-
czych w kapitale znacznie spadł, po czym znacznie została obniżona ich 
wartość początkowa. Obecnie akcje pracownicze podlegają przymusowemu 
wykupowi za bardzo niską wartość, w istocie udział pracowników w prywa-
tyzacji spółki został więc sprowadzony do postaci symbolicznej. 

Rozumiem uwarunkowania gospodarcze, z którymi musi się zmierzyć 
państwowy właściciel, lecz przypominam, że to parlament tego samego, na-
szego, polskiego państwa ustalił zasadę partycypacji załogi w prywatyza-
cji państwowego przedsiębiorstwa. Wychodzi zatem na to, że administracja 
realizuje decyzje ustawodawcy tak, by sprowadzić je do absurdu, to jest 
zminimalizować ich gospodarczą wagę.

Stanisław Kogut

Stanowisko 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 20 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka z dnia 10 lutego 2015 r. (znak: BPS/043- 

-70-2994/15), w sprawie oświadczenia Senatora Stanisława Koguta złożonego podczas 
70. posiedzenia Senatu RP w dn. 7 lutego 2015 r. dotyczącego udziału pracowników 
w prywatyzacji PLL LOT SA, uprzejmie informuję, że udzielenie odpowiedzi wymaga 
dokonania dogłębnej analizy w podniesionych przez Pana Senatora kwestiach.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu 
udzielenia odpowiedzi na powyższe oświadczenie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona bez zbędnej 
zwłoki.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Rafał Baniak
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Odpowiedź 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 10 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-70-2994/15 z dnia 10.02.2015 r. dotyczą-

ce oświadczenia senatora Stanisława Koguta w sprawie Polskich Linii Lotniczych 
„LOT” SA uprzejmie informuję co następuje.

Przeprowadzone procesy podwyższenia kapitału zakładowego PLL LOT SA, na które 
zwraca Pan Senator uwagę, w wyniku których została ukształtowana aktualna struk-
tura kapitałowa Spółki, przeprowadzono w ramach pomocy publicznej na restruktury-
zację zatwierdzonej przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 29 lipca 2014 r.

Natomiast realizowana przez PLL LOT SA, zgodnie z art. 418 Kodeksu spółek han-
dlowych, procedura przymusowego wykupu akcji (squeeze out) jest jednym z elemen-
tów przygotowania Spółki do pozyskania inwestora i ukierunkowana na konsolidację 
akcji w ramach Skarbu Państwa. W wyniku jej przeprowadzenia zakłada się, że Spół-
ka będzie posiadała jednolitą strukturę kapitałową w postaci Skarbu Państwa i spółek 
Skarbu Państwa. Wykupu akcji dokonuje się według stawek wyceny dokonanej przez 
niezależnego biegłego, powołanego przez walne zgromadzenie. Wycena została złożo-
na do sądu rejestrowego. Jednocześnie pragnę zauważyć, że wycenie podlegał pakiet 
mniejszościowy (0,07% udziału w kapitale zakładowym).

Procedura squeeze out wpisuje się we wcześniej podejmowane przez Ministerstwo 
Skarbu Państwa inicjatywy przygotowania PLL LOT SA do procesu pozyskania inwesto-
ra w postaci uchylenia ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościo-
wym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT”, która przewidywała, 
że Skarb Państwa zachowuje co najmniej 51% sumy głosów służących całemu kapita-
łowi. Wymogi odnoszące się do struktury własności i kontroli unijnych przewoźników 
lotniczych uregulowane zostały na poziomie Unii Europejskiej w drodze rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie 
wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty.

Zarząd PLL LOT SA przy wsparciu renomowanego doradcy prowadzi już proces poszu-
kiwania inwestora dla Spółki. Odbywa się to przy pełnej współpracy z MSP. Proces deter-
minowany jest obiektywnymi okolicznościami, tj.: sytuacją na rynku linii lotniczych, kry-
zysem gospodarczym, sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki oraz stale rosnącą konku-
rencją ze strony linii niskokosztowych. Ponadto należy pamiętać, że procesy przekształceń 
własnościowych linii lotniczych charakteryzują się wysoką złożonością i są długotrwałe.

Nadto zauważyć należy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i prywatyzacji uprawnieni pracownicy nabyli akcje Spółki, które mogą 
być przedmiotem obrotu przez nich po upływie dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb 
Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Takie zaś zbycie akcji odbyło się w li-
stopadzie 1999 r., gdy pomiędzy Skarbem Państwa oraz SAirLines Europe BV i SAir-
Group (linie lotnicze SwissAir) została zawarta umowa sprzedaży akcji PLL LOT SA.

Wyrażam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia zostaną przez Pana Se-
natora uznane za satysfakcjonujące.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Rafał Baniak
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację na temat rezultatów pierw-

szych tygodni eksploatacji pociągów Pendolino.
Proszę o informację o średnim wykorzystaniu miejsc w uruchomionych 

pociągach EIC Premium z uwzględnieniem faktu, że w przypadku pociągów 
na trasach tranzytowych przez Warszawę część miejsc może być w ramach 
jednego kursu wykorzystana co najmniej dwa razy. 

Proszę również o informację, czy przychody ze sprzedaży biletów na 
pociągi EIC Premium wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów (łącznie 
z finansowymi – kredyt).

Stanisław Kogut

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 20 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przez Pana Marszałka Bogdana Borusewicza przy 

piśmie z dnia 10 lutego 2015 r. (znak: BPS/043-70-2995/15) oświadczenie Pana 
Senatora Stanisława Koguta złożone podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 
7 lutego 2015 r. w sprawie rezultatów pierwszych tygodni eksploatacji pociągów 
kategorii Express InterCity Premium (EIP), tzw. Pendolino przedstawiam poniższe 
informacje.

PKP Intercity SA realizuje największy w swojej historii program inwestycji tabo-
rowych. Przewoźnik przeznaczył na zakup i modernizację taboru 5,6 mld zł. Dzięki 
temu do końca 2015 roku ok. 70% zasobów taborowych przewoźnika będzie nowa lub 
zmodernizowana. W praktyce, dla pasażerów oznaczać to będzie nową jakość podró-
żowania. Standardem staną się pociągi klimatyzowane, wyposażone w nowoczesne 
rozwiązania – automatyczne drzwi, elektroniczne systemy informacji, ergonomiczne 
fotele, nowoczesne toalety oraz gniazdka. Oferta PKP Intercity będzie dostępna dla 
każdego podróżnego, także dla osób o ograniczonej mobilności, dla których w nowych 
pociągach przewidziano udogodnienia. Składy wyposażane są w rampy wjazdowe do 
wagonów, szersze drzwi, miejsca na wózki inwalidzkie oraz dostosowane toalety.

Częścią tego programu inwestycyjnego są pociągi EIP oznaczające na polskich 
torach nową jakość i komfort podróży dla pasażera, stanowiąc znak rozpoznawczy 
technologicznego przełomu jaki następuje na polskiej kolei. Pociągi te pod względem 
funkcjonalności i bezpieczeństwa zachowują najwyższe, europejskie standardy.

Pierwszych 9 pociągów EIP pojawiło się na torach w grudniu 2014 r. wraz z wej-
ściem w życie nowego rozkładu jazdy obowiązującego w sezonie 2014/2015, wyko-
rzystując efekty programu modernizacji polskiej sieci kolejowej. Atrakcyjne czasy 
przejazdu, komfort podróży oraz możliwość zakupu biletów w atrakcyjnych cenach 
sprawiają, że pociągi stanowią ważną część oferty spółki PKP Intercity.
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Pierwsze wyniki przewozowe 2015 roku pokazują, że połączenie komfortu oraz 
atrakcyjnych czasów przejazdu mogą przyciągnąć pasażerów. W styczniu 2015 r. 
z usług PKP Intercity w komunikacji krajowej skorzystało blisko 100 tys. podróżnych 
więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Oznacza to 3,5% wzrost i jest to najlepszy 
wynik od 2008 r. Natomiast w lutym br. wzrost pasażerów, na trasach krajowych, 
wyniósł blisko 8%. Pasażerowie najchętniej podróżowali w relacjach bezpośrednich 
obsługiwanych m.in. przez pociągi kategorii EIP, na trasach łączących Kraków z War-
szawą oraz Warszawę z Trójmiastem.

Frekwencja w pociągach EIP uzależniona jest od wielu czynników – daty, godzi-
ny czy wydarzeń towarzyszących. Pociągi kursują regularnie, co godzinę w szczycie, 
a poza nim, co dwie. Średnia frekwencja wynosi 50–60%, jednak w części pociągów jest 
bliska 100%. Przykładem zapotrzebowania na rozbudowaną ofertę przewozową PKP 
Intercity może być konieczność uruchomienia dodatkowego pociągu EIP z Krakowa 
do Warszawy w niedzielne popołudnie. Od połowy marca kursuje on regularnie i tym 
samym aktualnie kursuje 13 jednostek EIP z czterema jednostkami w rezerwie.

Z uwagi na fakt, że włączenie do ruchu pociągów EIP od początku wiązało się 
z etapowym ich wprowadzeniem na tory oraz, że koszty obsługi taboru, niezależnie 
od liczby realizowanych połączeń, dotyczą wszystkich 20 składów. Obecnie nie jest 
jeszcze możliwe przedstawienie miarodajnego wyniku dla całej oferty przewozowej 
wykonywanej składami ED250. W ocenie Spółki PKP Intercity wiarygodne wyniki fi-
nansowe dostępne będą najwcześniej dla okresu z wykorzystaniem 15 jednostek EIP, 
tj. po 26 kwietnia br.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Sławomir Żałobka 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zlecenie sprawdzenia postępowania 

jednostek odpowiedzialnych za nadzór właścicielski nad PKP Cargo SA. 
Spółka pozostaje jeszcze w znacznej części własnością Skarbu Państwa. 
PKP Cargo było „perłą w koronie” grupy PKP; przewozy towarowe zawsze 
charakteryzowały się większą rentownością niż przewozy pasażerskie, co 
przez lata było przesłanką do stosowania tak zwanego skośnego finanso-
wania.

Z niepokojem i troską przyjmuję napływające do mnie ze wspomnianej 
spółki informacje o zmianach organizacyjnych i sposobie traktowania naj-
większego kapitału firmy, jakim są pracownicy. Niektóre działania władz 
PKP Cargo są w środowisku oceniane jako podejmowane na szkodę spółki 
i jej załogi. Znaczenie PKP Cargo dla gospodarki kraju uzasadnia moim zda-
niem to, aby Pani Premier poświęciła wspomnianej firmie więcej uwagi.

Z poważaniem 
Stanisław Kogut

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 6 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na skierowane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oświadczenie 

złożone przez senatora Stanisława Koguta podczas 70. posiedzenia Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej w dniu 7 lutego 2015 r. w sprawie zlecenia sprawdzenia postępowania 
jednostek odpowiedzialnych za nadzór właścicielski nad PKP CARGO SA, przekazane 
pismem z dnia 10 lutego 2015 r., znak BPS/043-70-2996/15, poniżej przedstawiam 
stanowisko w przedmiotowym zakresie.

PKP CARGO SA jest spółką prawa handlowego działającą jako samodzielny pod-
miot gospodarczy, w którym wszelkie decyzje w zakresie bieżącego zarządzania, w tym 
ustalania docelowej struktury organizacyjnej oraz utrzymania określonego poziomu 
zatrudnienia, leżą w kompetencjach jej organów statutowych. Minister Infrastruktury 
i Rozwoju nie posiada instrumentów prawnych, które umożliwiałyby mu wykonywa-
nie indywidualnych działań nadzorczych wobec PKP CARGO SA lub wydawanie wią-
żących poleceń dotyczących bieżącego zarządzania tym podmiotem. Z faktu sprawo-
wania nadzoru nad jednym z akcjonariuszy PKP CARGO SA, tj. PKP SA posiadającej 
33,01% akcji tej Spółki, nie wynikają szczególne uprawnienia ministra właściwego do 
spraw transportu wobec PKP CARGO SA. Stosownie do postanowień art. 382 §1 Ko-
deksu spółek handlowych, organem PKP CARGO SA sprawującym stały nadzór nad 
działalnością Spółki jest jej Rada Nadzorcza.
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Nadzór ministra właściwego do spraw transportu nad PKP SA i podmiotami, w któ-
rych Spółka ta posiada akcje lub udziały wynika z przepisów:

1) Kodeksu spółek handlowych, który przyznaje Walnym Zgromadzeniom oraz ak-
cjonariuszom spółek określone w nim uprawnienia,

2) ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyza-
cji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1160), która przyznaje ministrowi właściwemu do spraw transportu upraw-
nienia określone w art. 10, art. 15 ust. 6, art. 18 ust. 2, art. 20 ust. 1 i 4,

3) Statutu PKP SA, określającego kompetencje Walnego Zgromadzenia PKP SA 
m.in. w zakresie podejmowania uchwał dotyczących określania sposobów gło-
sowania przedstawicieli PKP SA na Walnych Zgromadzeniach lub Zgromadze-
niach Wspólników spółek powstałych na podstawie ustawy z dnia 8 września 
2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa pań-
stwowego „Polskie Koleje Państwowe”, w których PKP SA dysponuje bezpośred-
nio lub pośrednio większością głosów.

Przepisy powyższych aktów nie nadają ministrowi właściwemu do spraw transpor-
tu, wykonującemu w imieniu Skarbu Państwa prawa z akcji w PKP SA, szczególnych 
uprawnień do ingerowania w kompetencje, które zgodnie z Kodeksem spółek handlo-
wych przypisane są właściwym organom spółek prawa handlowego.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Sławomir Żałobka 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zbadanie procesów inwestycyjnych 

na kolei. Program modernizacji sieci kolejowej, realizowany obecnie przez 
PKP PLK, jest w tej chwili jednym z większych przedsięwzięć wspomnianego 
typu w kraju. Niestety, otrzymuję informacje, że powtarzają się tu zjawi-
ska, które zaciążyły na inwestycjach drogowych realizowanych w związku 
z Euro 2012 i później.

Podobno pojawiają się zagrożenia dla stabilności finansowej, a nawet 
istnienia, niektórych firm wykonujących roboty budowlane w charakterze 
podwykonawców. Namawiam Panią do podjęcia działań prewencyjnych, by 
odpowiednim ukształtowaniem uwarunkowań formalnych i procedur znieść 
takie zagrożenie.

Proszę o informację o wynikach postulowanego badania.

Z poważaniem 
Stanisław Kogut

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 18 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Stanisława Koguta w sprawie procesów 

inwestycyjnych na kolei (znak: BPS/043-70-2997/15), przekazane przez Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 19 lutego 2015 roku (znak: SPRM-4813-123- 
-(1)/15), przedstawiam poniższe informacje.

Prowadzone przez PKP PLK SA prace modernizacyjne i rewitalizacyjne na liniach 
kolejowych realizowane są w ramach Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych 
do roku 2015 przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2013 roku. WPIK 
określa rzeczowy i finansowy zakres planowanych do realizacji inwestycji na okres nie 
krótszy niż trzy lata. Realizatorem programu jest PKP Polskie Linie Kolejowe SA, nato-
miast nadzór nad jego realizacją sprawuje minister właściwy do spraw transportu.

Wychodząc naprzeciw Wykonawcom realizującym roboty budowlane w ramach 
projektów modernizacji linii kolejowych, PKP PLK SA przyjęła w marcu ubiegłego roku 
wzory dokumentów, zawierających szereg uregulowań prawnych, które mają pomóc 
Wykonawcy. Są to między innymi:

∙ możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki w wysokości 10% wartości wynagro-
dzenia Wykonawcy należnego na mocy postanowień umowy,

∙ możliwość udzielenia Wykonawcy (odnawialnej) zaliczki materiałowej (na pokry-
cie kosztów zakupu i transportu urządzeń i materiałów),

∙ możliwość płatności częściowych,
∙ zwiększenie do dwóch razy w miesiącu możliwości występowania przez Wyko-

nawcę o płatności (Przejściowe Świadectwo Płatności),
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∙ wprowadzenie zapisów dopuszczających zmiany w sposobie wykonania robót 
budowlanych,

∙ kary umowne wprowadzone w wyżej wymienionych umowach naliczane są jedy-
nie w przypadkach, gdy okoliczność, za którą zostaje naliczona kara, powstała 
z winy Wykonawcy (zwłoka),

∙ dla naliczanych kar wprowadzono maksymalną granicę, jaką jest 30% wysoko-
ści wynagrodzenia Wykonawcy, należnego mu na mocy postanowień umowy.

W wyniku wieloletnich doświadczeń PKP Polskie Linie Kolejowe SA wprowadziła 
również dokumenty bazowe dedykowane realizacji inwestycji, które zostały udostęp-
nione na stronie internetowej Spółki (platforma zakupowa). Ponadto, w celu dokona-
nia wyboru najkorzystniejszej oferty przy udzielaniu zamówień wprowadzono kilka 
kluczowych zmian. Dla dużych zamówień na roboty budowlane PKP PLK SA stosuje 
tryb przetargu ograniczonego. Do etapu składania ofert cenowych kwalifikowani są 
Wykonawcy posiadający największe doświadczenie własne przy realizacji podobnego 
typu zamówień. Kolejnym przykładem jest stosowanie kryteriów oceny ofert innych 
niż najniższa cena. Wśród stosowanych w PKP PLK SA kryteriów oceny ofert innych 
niż cena są: termin realizacji (w tym termin opracowania projektu), doświadczenie 
wykonawcy, długość okresu gwarancyjnego, metodologia, utrzymanie, okres rękojmi 
za wady, czas zamknięć torowych, jakość, potencjał kadrowy Wykonawcy, koncepcja 
realizacji zamówienia.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA powołała Forum Inwestycyjne, w ramach które-
go funkcjonuje Grupa Robocza „wykonawca + producent”. W ramach prac Forum 
przyjmowane są i analizowane postulaty Wykonawców dotyczące m.in. zapisów umów 
obowiązujących w PKP PLK SA (w tym propozycje zmian) oraz innych aspektów pro-
wadzenia procesu inwestycyjnego. Osoby zajmujące się dokumentacją przetargową 
uczestniczą w posiedzeniach Forum Inwestycyjnego, będącego platformą komunika-
cyjną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami.

Uczestnicy Forum podkreślają, że uruchomienie inicjatywy, jaką jest Forum Inwe-
stycyjne przynosi wymierne efekty poprzez zmianę zarówno zapisów umownych, jak 
również dokumentacji ogłaszanych postępowań przetargowych. W ramach prac forum 
inwestycyjnego wypracowano ponad 60 postulatów. Wszystkie postulaty opracowa-
ne w grupach roboczych zostały opublikowane na stronie internetowej PKP PLK SA: 
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/forum-inwestycyjne/gru-
py-robocze/. Dodatkowo w każdej prezentacji wskazany jest skład Grupy Roboczej. 
Wśród wdrożonych w życie do chwili obecnej postulatów można wskazać poniższe:

∙ skrócenie terminów związania ofertą,
∙ stosowanie przetargu ograniczonego,
∙ ograniczenie podwykonawstwa poprzez wprowadzenie zapisów jakich prac nie 

można podzlecać,
∙ wprowadzenie kamieni milowych,
∙ bezwzględne włączenie do umowy obowiązku sprawowania przez projektanta 

nadzoru autorskiego.
W ramach planowania i monitorowania inwestycji PKP PLK SA wdrożyła również 

szereg działań optymalizujących proces inwestycyjny. Między innymi wdrożono nie-
istniejącą dotychczas politykę zarządzania ryzykiem inwestycji, czego efektem było 
powstanie Biura Zarządzania Projektami mającego na celu stały monitoring projektów 
oraz dokonano reorganizacji kadrowej i wdrożenia zoptymalizowanej struktury funk-
cjonowania Centrum Realizacji Inwestycji.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Sławomir Żałobka 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Laseckiego

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Wojciecha Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Na posiedzeniu Senatu zadałem Panu następujące pytania.
1. Jaka jest średnia pensja (średnie wynagrodzenie miesięczne) górnika 

w Kompanii Węglowej?
2. Jaka jest średnia pensja (średnie wynagrodzenie miesięczne) członka 

zarządu w Kompanii Węglowej?
3. Jaka jest średnia pensja (średnie wynagrodzenie miesięczne) szefa 

związku zawodowego w tej samej spółce, to znaczy w Kompanii Węglowej?
4. Jaka jest średnia pensja (średnie wynagrodzenie miesięczne) sekreta-

rza stanu w Ministerstwie Gospodarki, który z ramienia nas wszystkich jest 
nadzorcą gałęzi gospodarki, którą jest górnictwo?

Najwyraźniej Pan Minister raczył był nie zrozumieć tych pytań lub 
udaje, że ich nie zrozumiał, gdyż odpowiedź pisemna z dnia 31 stycznia 
2015 r. ma się nijak do zadanych pytań i jest klasycznym przykładem 
prawniczego bełkotu.

Ponawiam zatem powyższe pytania z uprzejmą prośbą o podanie śred-
nich kwot wynagrodzeń w złotych polskich (PLN) oraz uśrednionej wartości 
odpowiednich wynagrodzeń za okres ostatnich trzech miesięcy, tj. za paź-
dziernik, listopad i grudzień 2014 r.

Jeszcze raz precyzuję, że nie pytam o wynagrodzenia poszczególnych 
osób, jako że takie informacje mogą być objęte różnego rodzaju tajemnicami, 
lecz o średnią pensję, nieprzyporządkowaną do żadnej konkretnej osoby.

Nadmieniam, iż o zaistniałym fakcie nieudzielenia senatorowi RP odpo-
wiedzi w sprawach, które leżą w kompetencji Pana Ministra, poinformuję 
marszałka Senatu RP.

Z odpowiednimi  
wyrazami poważania 
Jarosław Lasecki

Odpowiedź 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 10 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jarosława Laseckiego z dnia 7 lu-

tego 2015 r. w sprawie wysokości średnich miesięcznych wynagrodzeń w Kompanii 
Węglowej, proszę o  przyjęcie poniższych informacji.

1) Jaka jest średnia pensja (miesięczne wynagrodzenie) górnika w Kompanii Wę-
glowej?
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Przeciętne wynagrodzenie górnika w Kompanii Węglowej SA w 2013 roku przy 
zatrudnieniu 58,18 tys. osób wynosiło 6793,63 zł/mies. Było to o 1,1% więcej niż 
w roku poprzednim 2012 (6719,83 zł/mies. przy zatrudnieniu 60,122 tys. osób).

Przeciętne wynagrodzenie górnika w 2014 r. wyniosło 6743,60 zt/mies.
2) Jaka jest średnia pensja (miesięczne wynagrodzenie) członka Zarządu w Kom-

panii Węglowej?

Wynagrodzenie członków zarządu jest objęte tajemnicą handlową i nie może zostać 
udostępnione bez zgody stron. Wynagrodzenie miesięczne obecnego Prezesa Zarządu 
Spółki, zgodnie z jego oświadczeniem, zostało obniżone w stosunku do wynagrodzeń 
otrzymywanych przez osoby pełniące uprzednio funkcję Prezesa Zarządu i świadczące 
usługi w zakresie zarządzania.

3) Jaka jest średnia pensja (miesięczne wynagrodzenie) szefa związku zawodowe-
go w Kompanii Węglowej?

Funkcje związkową pełnią pracownicy wskazani przez organizację związkową. 
Mogą to być osoby z każdej grupy zawodowej – robotnicy, dozór, administracja. Za-
sady wynagradzania pracowników pełniących funkcje związkowe reguluje ustawa 
o związkach zawodowych oraz rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy. Zgodnie 
z tymi przepisami związkowcy otrzymują wynagrodzenie wynikające z ich zarobków 
na dotychczasowym stanowisku pracy, obliczone wg zasad urlopowych.

W 2014 r. kwota średniej pensji pracowników w tej grupie z uwzględnieniem na-
grody z okazji Dnia Górnika (Barbórkowej) i nagrody rocznej (14-tej pensji) wyniosła 
9 682 zł/mies.

4) Jaka jest średnia pensja (miesięczne wynagrodzenie) sekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Gospodarki, który z ramienia nas wszystkich jest nadzorcą gałęzi 
gospodarki, którą jest górnictwo?

Wysokość wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwo-
we, w tym również stanowiska sekretarza stanu, jest zgodna z ustawą z dnia 31 lip-
ca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
oraz rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. 
w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stano-
wiska państwowe. Składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego 
oraz dodatku za wysługę lat, który jest naliczany indywidualnie w zależności od liczby 
przepracowanych lat. Dodatek ten może wynosić maksymalnie 20%.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia wyrażam przekonanie, iż stanowią one wy-
czerpującą odpowiedź na kwestie poruszone w oświadczeniu Pana Senatora.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Wojciech Kowalczyk 
Pełnomocnik Rządu do spraw 
Restrukturyzacji Górnictwa 
Węgla Kamiennego 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, 
Jana Marii Jackowskiego oraz Krzysztofa Słonia

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, 
do ministra środowiska Macieja Grabowskiego, 

do głównego inspektora ochrony środowiska Jerzego Kulińskiego, 
do generalnego dyrektora ochrony środowiska Michała Kiełszni, 

do pełniącego obowiązki głównego inspektora sanitarnego Marka Posobkiewicza, 
do głównego lekarza weterynarii Marka Pirsztuka, 

do marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, 
do starosty rawskiego Józefa Matysiaka oraz do wójta gminy Cielądz Pawła Królaka

Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatorów W. Skurkie-

wicza, G. Wojciechowskiego, J.M. Jackowskiego i Z. Pupę na 55. posiedzeniu 
Senatu w dniu 6.06.2014 r., dotyczącego wysypiska śmieci usytuowanego 
na terenie byłej cegielni w Ossowicach (gmina Cielądz, powiat rawski), prag- 
nę nadmienić, iż z informacji, jakie otrzymuję od mieszkańców, wynika, że 
problem składowania niebezpiecznych odpadów w dołach powyrobiskowych 
występuje nadal.

W związku z tymi przypuszczeniami prosimy o wskazanie wyników po-
kontrolnych przeprowadzonych przez podległe Państwu instytucje w owym 
przedsiębiorstwie. W szczególności prosimy o wskazanie, czy działalność 
wysypiska jest w pełnym zakresie legalna oraz jakie inne działania zamie-
rzają Państwo podjąć w celu zapobieżenia składowaniu przez to przedsię-
biorstwo odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego.

Z poważaniem 
Marek Martynowski 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń

Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 16.03.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 10 lutego 2015 r., dotyczącego 

oświadczenia, złożonego przez Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej – Panów Marka 
Martynowskiego, Jana Marię Jackowskiego i Krzysztofa Słonia podczas 70. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 r., dotyczącego składowania niebezpiecznych 
odpadów w dołach powyrobiskowych wysypiska śmieci usytuowanego na terenie byłej 
cegielni w Ossowicach, uprzejmie informuję, że Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazo-
wieckiej w dniu 16 czerwca 2014 r. wszczęła w tej sprawie śledztwo, które zainicjowało 
zawiadomienie pełnomocnika mieszkańców wyżej wymienionej miejscowości.

Zakresem tego postępowania objęto czyn spenalizowany w art. 183 §1 k.k., a pole-
gający na składaniu wbrew przepisom ustawy w okresie od 2011 r. na terenie nieru-
chomości Nr 87/1 i 88/1 położonych w Ossowicach, odpadów oraz innych substancji 
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w sposób zagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz mogący spowodować znaczne obni-
żenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, a także zniszczenie w świecie 
roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

W toku opisywanego śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy, po-
zostający w dyspozycji Urzędu Gminy w Cielądzu, Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi – Delegatura w Skierniewicach, m.in. 
w postaci dokumentacji, dotyczącej gospodarowania odpadami, decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach gospodarowania odpadami na przedmiotowych nierucho-
mościach, a także dokumentacji dotyczącej decyzji wydanych dla podmiotów prowa-
dzących tę działalność w zakresie zbierania, wytwarzania, odzysku oraz transportu. 
Gromadząc dowody przesłuchano również szereg świadków.

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2014 r. powołano biegłego z zakresu ochrony 
i inżynierii środowiska, następnie z uwagi na prognozowany przez biegłego termin 
opracowania opinii [4–5 miesięcy] tego samego dnia śledztwo zawieszono.

W dniu 27 lutego 2015 r. przeprowadzono oględziny miejsca składowania odpa-
dów na nieruchomości w Ossowicach z udziałem biegłego oraz wskazanych przez peł-
nomocnika mieszkańców. W wyniku tej czynności stwierdzono, że z wyrobiska na 
działce Nr 88/1 wywieziono bardzo dużą ilość tzw. wypełniacza makroniwelacyjnego, 
który zgodnie z decyzjami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi – 
Delegatura w Skierniewicach, a także decyzją Wójta Gminy Cielądz, miał być usunięty 
z tego terenu do końca października 2014 r. Obecny na miejscu zdarzenia właściciel 
terenu oświadczył, że ww. materiał został przez niego usunięty z wyrobiska działki 
Nr 11, znajdującej się po przeciwnej stronie drogi do aktualnego wyrobiska. Jednocześ- 
nie okazał wydaną w tym zakresie decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 
12 stycznia 2015 r., zezwalającą na przetwarzanie odpadów w procesie rekultywacji 
terenu na działce Nr 11. W związku z tymi ustaleniami przeprowadzono również oglę-
dziny tej ostatniej z wymienionych nieruchomości.

Po przeprowadzeniu oględzin postanowieniem z dnia 4 marca 2015 r. rozszerzono 
zakres zleconej biegłemu opinii o dodatkowe zagadnienia. Biegły zobowiązał się do 
sporządzenia opinii w terminie około 2 miesięcy od przeprowadzenia oględzin.

Uprzejmie informuję, że wnioski wynikające z opinii biegłego zdeterminują dalsze 
czynności procesowe niezbędne do przeprowadzenia w toku przedmiotowego śledztwa.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet

Odpowiedź 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 19 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do pisma z dnia 10 lutego 2015 r., znak: BPS/043-70-2999-MŚ/15, 

przekazującego oświadczenie złożone przez senatora Marka Martynowskiego wspólnie 
z innymi senatorami podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 r., doty-



70. posiedzenie Senatu w dniu 7 lutego 2015 r. 83

czące deponowania odpadów na terenie byłej cegielni w Ossowicach, poniżej przedsta-
wiam informacje w przedmiotowej sprawie przygotowane w porozumieniu z Głównym 
Inspektorem Ochrony Środowiska i Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że wypełnianie wyrobiska poeksploatacyj-
nego po byłej cegielni w Ossowicach, gmina Cielądz, na terenie działki nr ewid. 88/1 
i części działki nr ewid. 87/1, w wyniku odzysku odpadów metodą R11 (wcześniej Rl4) 
było nielegalne. Podmiotem odpowiedzialnym za powyższe była CPO Sp. z o.o., która 
posiadała decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2011 r. ze 
zmianami – pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewi-
dzianych dla odzysku, zbierania i transportu odpadów. CPO Sp. z o.o. dysponowała 
tytułem prawnym do terenu na podstawie umowy zawartej w dniu 1 października 
2011 r. z właścicielami terenu. Z akt sprawy wynika, że właściciele terenu wypowie-
dzieli CPO Sp. z o.o. umowę dzierżawy uprawniającą do użytkowania działek nr ewid. 
88/1 i nr ewid. 87/1 w Ossowicach z dniem 1 listopada 2014 r., z 3-miesięcznym 
okresem wypowiedzenia.

Kontrole przeprowadzone przez Łódzkiego WIOŚ w latach 2013–2014 wykazały, że 
CPO Sp. z o.o. niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na odzysk odpadów, wykorzystała 
do wypełnienia wyrobiska poeksploatacyjnego ok. 300 Mg odpadów o kodzie 19 12 09 
– Minerały oraz ok. 1700 Mg wypełniacza makroniwelacyjnego, który został wytworzony 
przez CPO Sp. z o.o. w wyniku odzysku odpadów i zgodnie z ww. decyzją Marszałka Wo-
jewództwa Łódzkiego nie był kwalifikowany jako odpady. W wyrobisku zostało umiesz-
czone również przez właściciela terenu ok. 1680 Mg ziemi z wykopu pod wykonaną płytę 
betonową, zanieczyszczonej odpadami przerabianymi w CPO Sp. z o.o.

Wójt Gminy Cielądz decyzją z dnia 19 marca 2014 r. nakazał CPO Sp. z o.o. usunię-
cie odpadów i wypełniacza makroniwelacyjnego z terenu działki nr ewid. 88/1 i części 
działki nr ewid. 87/1 w Ossowicach oraz przekazanie ich uprawnionym odbiorcom, 
w terminie do dnia 31 października 2014 r. CPO Sp. z o.o. w dniu 3 października 
2014 r. złożyła wniosek do Wójta Gminy Cielądz o uchylenie powyższej decyzji z dnia 
19 marca 2014 r. Wójt Gminy Cielądz decyzją z dnia 24 listopada 2014 r. odmówił 
uchylenia swojej decyzji. W związku z nieusunięciem przez CPO Sp. z o.o. odpadów 
i wypełniacza makroniwelacyjnego z terenu działki nr ewid. 88/1 i części działki nr 
ewid. 87/1, Wójt Gminy Cielądz przystąpił do egzekucji swojej decyzji z dnia 19 mar-
ca 2014 r., wysyłając w dniu 9 lutego 2015 r. do KOMSORT Sp. z o.o. (dawniej CPO 
Sp. z o.o.) upomnienie.

Marszałek Województwa Łódzkiego decyzją z dnia 7 lipca 2014 r. cofnął CPO 
Sp. z o.o. bez odszkodowania pozwolenie i zezwolenia udzielone swoją decyzją z dnia 
30 grudnia 2011 r. z późn. zm. Strona wniosła odwołanie od tej decyzji do Ministra 
Środowiska, który decyzją z dnia 24 listopada 2014 r. utrzymał w mocy zaskarżoną 
decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 lipca 2014 r. Decyzja Ministra 
Środowiska została zaskarżona przez stronę do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie.

Przeprowadzone przez Łódzkiego WIOŚ dwie kontrole interwencyjne: w dniach 
11 czerwca 2014 r. – 28 lipca 2014 r. w CPO Sp. z o.o. w zakładzie w Ossowicach 13 
oraz w dniach 16 czerwca 2014 r. – 28 lipca 2014 r. u właścicieli posesji w Ossowi-
cach 13, nie wykazały zakopywania odpadów medycznych i chemicznych. W wyniku 
wykonanych w trakcie kontroli wykopów i odwiertu na terenie działek w Ossowicach 
oraz wyników badań na zawartość metali ciężkich nie stwierdzono wykorzystywania 
do wypełniania wyrobiska poeksploatacyjnego odpadów niebezpiecznych.

Ponadto uprzejmie informuję, że w związku z oświadczeniem Senatorów RP złożo-
nym podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 r. o problemie związanym 
z odpadami znajdującymi się w wyrobiskach po byłej cegielni w Ossowicach, Łódzki 
WIOŚ rozpoczął w dniu 26 lutego 2015 r. kontrolę interwencyjną w PPHU DREWBUD 
Kazimierz Budek z siedzibą w miejscowości Komorów 15, gmina Cielądz. Powyższa kon-
trola jest w toku, termin jej zakończenia planowany jest na dzień 26 marca 2015 r.

Ze wstępnych ustaleń kontroli wynika, że PPHU DREWBUD Kazimierz Budek po-
siada decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2015 r. zezwala-
jącą na przetwarzanie odpadów w procesie rekultywacji terenu poeksploatacyjnego 
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wyrobiska kruszywa naturalnego w Ossowicach, działka nr ewid. 11 (metoda odzysku 
R5), w tym odpadu o kodzie 19 12 09 w ilości 10 000 Mg/rok.

Ponadto ustalono, że w dniach 17–23 lutego 2015 r. ok. 2000 Mg odpadów oraz 
wypełniacza makroniwelacyjnego zostało przemieszczonych z działki nr ewid. 88/1 
i działki nr ewid. 87/1, na zlecenie KOMSORT Sp. z o.o. (dawniej CPO Sp. z o.o.), 
transportem PPHU DREWBUD Kazimierz Budek, do wyrobiska poeksploatacyjnego 
na działce nr ewid. 11. Działka nr ewid. 11 znajduje się w pobliżu działek nr ewid. 
88/1 i nr ewid. 87/1, po przeciwległej stronie drogi dojazdowej do posesji po byłej 
cegielni w Ossowicach 13. Współwłaścicielem wszystkich ww. działek jest Pan Kazi-
mierz Budek. Według wyjaśnień złożonych przez Pana Kazimierza Budka na działkę 
nr ewid. 11 nie były dowożone odpady od żadnego innego dostawcy zewnętrznego. 
W trakcie przemieszczania powyższych odpadów na posesji w Ossowicach 13 znaj-
dowali się przedstawiciele Wójta Gminy Cielądz oraz Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej. Ze względu na niesprzyjające warunki 
(podmokły teren) przewożenie odpadów z działek nr ewid. 88/1 i nr ewid. 87/1 na 
działkę nr ewid. 11 zostało wstrzymane.

Reasumując, uprzejmie informuję, że aktualnie na terenie byłej cegielni w Osso-
wicach prowadzona jest kontrola interwencyjna. Inspekcja Ochrony Środowiska spra-
wuje nadzór nad gospodarowaniem odpadami na ww. terenach.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk

Odpowiedź 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, 18 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 10 lutego 2015 r. znak: BPS/043- 

-70-2999-GIOŚ/15, dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Marka Marty-
nowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 
7 lutego 2015 r. w sprawie deponowania odpadów na terenie byłej cegielni w Ossowi-
cach, wyjaśniam co następuje.

Problematyka dotycząca działalności gospodarczej prowadzonej na terenie byłej ce-
gielni w Ossowicach jest znana organom Inspekcji Ochrony Środowiska. Szczegółowa 
informacja o działalności gospodarczej prowadzonej na terenie byłej cegielni w Osso-
wicach, działaniach kontrolnych Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska w latach 2013–2014 oraz podjętych działaniach pokontrolnych w niniejszej 
sprawie, została zawarta w odpowiedzi Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2014 r., 
znak: DGO1-405-3/31640/14/IAG/JR, na oświadczenie złożone podczas 55. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 6 czerwca 2014 r. przez senatora Wojciecha Skurkiewicza 
wspólnie z innymi senatorami (kopia pisma w załączeniu).
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Wypełnianie wyrobiska poeksploatacyjnego po byłej cegielni w Ossowicach, na 
terenie działki nr ewid. 88/1 i części działki nr ewid. 87/1 w wyniku odzysku odpa-
dów metodą R11 (wcześniej R14), było nielegalne. Podmiotem odpowiedzialnym za 
powyższe działanie była CPO Sp. z o.o. (ostatni adres siedziby: Warszawa, ul. No-
wogrodzka 31), która posiadała decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 
30 grudnia 2011 r. znak: RO.VI.7213.1.50.2011/AB ze zmianami – pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla odzysku, zbie-
rania i transportu odpadów. CPO Sp. z o.o. dysponowała tytułem prawnym do terenu 
na podstawie umowy zawartej w dniu 1 października 2011 r. z właścicielami tere-
nu. Właściciele wypowiedzieli CPO Sp. z o.o. umowę dzierżawy z dniem 1 listopa-
da 2014 r., z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, uprawniającą do użytkowania 
działek nr ewid. 88/1 i nr ewid. 87/1 w Ossowicach.

Kontrole przeprowadzone przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w latach 2013–2014 wykazały, że CPO Sp. z o.o. niezgodnie z posiadanym 
zezwoleniem na odzysk odpadów, wykorzystała do wypełnienia wyrobiska poeksplo-
atacyjnego ok. 300 Mg odpadów o kodzie 19 12 09 – minerały oraz ok. 1700 Mg wypeł-
niacza makroniwelacyjnego, który został wytworzony przez CPO Sp. z o.o. w wyniku 
odzysku odpadów i zgodnie z ww. decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego nie był 
kwalifikowany jako odpad. W wyrobisku zostało umieszczone również przez właścicie-
la terenu, Pana Kazimierza Budka, ok. 1680 Mg ziemi z wykopu pod wykonaną płytę 
betonową, zanieczyszczonej odpadami przerabianymi w CPO Sp. z o.o.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami podejmował działania pokontrolne w zakresie swoich kompeten-
cji, w tym: wydawał zarządzenia pokontrolne i wymierzał administracyjne kary pie-
niężne. Ponadto informował o ustaleniach kontroli właściwe w sprawie organy ochro-
ny środowiska, w tym Wójta Gminy Cielądz, Marszałka Województwa Łódzkiego i Sta-
rostę Rawskiego oraz wnioskował o podjęcie działań pozostających w kompetencjach 
tych organów. Należy wskazać, że na podstawie wielokrotnie przekazywanych przez 
Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informacji o ustaleniach 
kontroli oraz wystąpień pokontrolnych, podjęte zostały następujące działania przez 
organy ochrony środowiska, w tym:

1) Wójt Gminy Cielądz decyzją z dnia 19 marca 2014 r. nakazał CPO Sp. z o.o. 
usunięcie odpadów i wypełniacza makroniwelacyjnego z terenu działki nr ewid. 
88/1 i części działki nr ewid. 87/1 w Ossowicach oraz przekazanie ich upraw-
nionym odbiorcom, w terminie do dnia 31 października 2014 r. CPO Sp. z o.o. 
w dniu 3 października 2014 r. złożyła wniosek do Wójta Gminy Cielądz o uchy-
lenie powyższej decyzji z dnia 19 marca 2014 r. Wójt Gminy Cielądz decyzją 
z dnia 24 listopada 2014 r. odmówił uchylenia swojej decyzji. W związku z nie-
usunięciem przez CPO Sp. z o.o. odpadów i wypełniacza makroniwelacyjnego 
z terenu działki nr ewid. 88/1 i części działki nr ewid. 87/1, Wójt Gminy Cielądz 
przystąpił do egzekucji swojej decyzji z dnia 19 marca 2014 r., wysyłając w dniu 
9 lutego 2015 r. do KOMSORT Sp. z o.o. (dawniej CPO Sp. z o.o.) upomnienie.

2) Marszałek Województwa Łódzkiego decyzją z dnia 7 lipca 2014 r. znak: RŚVI.7243. 
44.2014.AB, cofnął CPO Sp. z o.o. bez odszkodowania pozwolenie i zezwolenia 
udzielone swoją decyzją z dnia 30 grudnia 2011 r. z późn. zm. Strona wniosła 
odwołanie od tej decyzji do Ministra Środowiska, który decyzją z dnia 24 listopa-
da 2014 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Marszałka Województwa Łódz-
kiego z dnia 7 lipca 2014 r. Decyzja Ministra Środowiska została zaskarżona 
przez stronę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Dodatkowo informuję, że przeprowadzone przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Środowiska kolejne dwie kontrole interwencyjne: w dniach 11 czerwca 
2014 r. – 28 lipca 2014 r. w CPO Sp. z o.o. w zakładzie w Ossowicach 13 oraz w dniach 
16 czerwca 2014 r. – 28 lipca 2014 r. u właścicieli posesji w Ossowicach 13, nie 
wykazały zakopywania odpadów medycznych i chemicznych. W wyniku wykonanych 
w trakcie kontroli wykopów i odwiertu na terenie działek w Ossowicach oraz wyników 
badań na zawartość metali ciężkich nie stwierdzono wykorzystywania do wypełniania 
wyrobiska poeksploatacyjnego odpadów niebezpiecznych.



70. posiedzenie Senatu w dniu 7 lutego 2015 r.86

Ponadto informuję, że w związku z oświadczeniem Senatorów RP złożonym pod-
czas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 r. w sprawie deponowania 
odpadów na terenie byłej cegielni w Ossowicach, Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochro-
ny Środowiska rozpoczął w dniu 26 lutego 2015 r. kontrolę interwencyjną w PPHU 
DREWBUD Kazimierz Budek z siedzibą w miejscowości Komorów 15, gmina Cie-
lądz. Powyższa kontrola jest w toku, termin jej zakończenia planowany jest na dzień 
26 marca 2015 r.

Ze wstępnych ustaleń kontroli wynika, że PPHU DREWBUD Kazimierz Budek po-
siada decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2015 r. znak: 
RŚVI.7244.42.2014.IW zezwalającą na przetwarzanie odpadów w procesie rekulty-
wacji terenu poeksploatacyjnego wyrobiska kruszywa naturalnego w Ossowicach, 
działka nr ewid. 11 (metoda odzysku R5), w tym odpadu o kodzie 19 12 09 w ilości 
10 000 Mg/rok.

Ustalono również, że w dniach 17–23 lutego 2015 r. ok. 2000 Mg odpadów oraz wy-
pełniacza makroniwelacyjnego zostało przemieszczone z działki nr ewid. 88/1 i działki 
nr ewid. 87/1, na zlecenie KOMSORT Sp. z o.o. (dawniej CPO Sp. z o.o.), transpor-
tem PPHU DREWBUD Kazimierz Budek, do wyrobiska poeksploatacyjnego na działce 
nr ewid. 11. Działka nr ewid. 11 znajduje się w pobliżu działek nr ewid. 88/1 i nr ewid. 
87/1, po przeciwległej stronie drogi dojazdowej do posesji po byłej cegielni w Ossowi-
cach 13. Według wyjaśnień złożonych przez właściciela PPHU DREWBUD Kazimierz 
Budek, będącego współwłaścicielem ww. trzech działek, na działkę nr ewid. 11 nie 
były dowożone odpady od żadnego innego dostawcy zewnętrznego. W trakcie prze-
mieszczania powyższych odpadów na posesji w Ossowicach 13 znajdowali się przed-
stawiciele Wójta Gminy Cielądz oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Rawie Mazowieckiej. Ze względu na niesprzyjające warunki (podmokły teren) 
przewożenie odpadów z działek nr ewid. 88/1 i nr ewid. 87/1 na działkę nr ewid. 11 
zostało wstrzymane.

Reasumując, uprzejmie informuję, że w zależności od dokonanych ustaleń prowa-
dzonej kontroli, podjęte zostaną przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska ewentualne działania pokontrolne w celu wymuszenia przestrzegania wy-
magań ochrony środowiska przez właściciela PPHU DREWBUD Kazimierz Budek.

Z poważaniem 
 
GŁÓWNY INSPEKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
mgr Jerzy Kuliński

Odpowiedź 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 19 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do pisma z dnia 10 lutego 2015 r., znak: BPS/043-70-2999-MŚ/15, 

przekazującego oświadczenie złożone przez senatora Marka Martynowskiego 
wspólnie z innymi senatorami podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lutego 
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2015 r., dotyczące deponowania odpadów na terenie byłej cegielni w Ossowicach, 
poniżej przedstawiam informacje w przedmiotowej sprawie przygotowane w poro-
zumieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Generalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska.

Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że wypełnianie wyrobiska poeksploatacyj-
nego po byłej cegielni w Ossowicach, gmina Cielądz, na terenie działki nr ewid. 88/1 
i części działki nr ewid. 87/1, w wyniku odzysku odpadów metodą R11 (wcześniej Rl4) 
było nielegalne. Podmiotem odpowiedzialnym za powyższe była CPO Sp. z o.o., która 
posiadała decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2011 r. ze 
zmianami – pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewi-
dzianych dla odzysku, zbierania i transportu odpadów. CPO Sp. z o.o. dysponowała 
tytułem prawnym do terenu na podstawie umowy zawartej w dniu 1 października 
2011 r. z właścicielami terenu. Z akt sprawy wynika, że właściciele terenu wypowiedzieli 
CPO Sp. z o.o. umowę dzierżawy uprawniającą do użytkowania działek nr ewid. 88/1 
i nr ewid. 87/1 w Ossowicach z dniem 1 listopada 2014 r., z 3-miesięcznym okresem 
wypowiedzenia.

Kontrole przeprowadzone przez Łódzkiego WIOŚ w latach 2013–2014 wykazały, 
że CPO Sp. z o.o. niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na odzysk odpadów, wyko-
rzystała do wypełnienia wyrobiska poeksploatacyjnego ok. 300 Mg odpadów o kodzie 
19 12 09 – Minerały oraz ok. 1700 Mg wypełniacza makroniwelacyjnego, który został 
wytworzony przez CPO Sp. z o.o. w wyniku odzysku odpadów i zgodnie z ww. decyzją 
Marszałka Województwa Łódzkiego nie był kwalifikowany jako odpady.

W wyrobisku zostało umieszczone również przez właściciela terenu ok. 1680 Mg 
ziemi z wykopu pod wykonaną płytę betonową, zanieczyszczonej odpadami przerabia-
nymi w CPO Sp. z o.o.

Wójt Gminy Cielądz decyzją z dnia 19 marca 2014 r. nakazał CPO Sp. z o.o. usu-
nięcie odpadów i wypełniacza makroniwelacyjnego z terenu działki nr ewid. 88/1 
i części działki nr ewid. 87/1 w Ossowicach oraz przekazanie ich uprawnionym od-
biorcom, w terminie do dnia 31 października 2014 r. CPO Sp. z o.o. w dniu 3 paździer-
nika 2014 r. złożyła wniosek do Wójta Gminy Cielądz o uchylenie powyższej decyzji 
z dnia 19 marca 2014 r. Wójt Gminy Cielądz decyzją z dnia 24 listopada 2014 r. 
odmówił uchylenia swojej decyzji. W związku z nieusunięciem przez CPO Sp. z o.o. 
odpadów i wypełniacza makroniwelacyjnego z terenu działki nr ewid. 88/1 i części 
działki nr ewid. 87/1, Wójt Gminy Cielądz przystąpił do egzekucji swojej decyzji z dnia 
19 marca 2014 r., wysyłając w dniu 9 lutego 2015 r. do KOMSORT Sp. z o.o. (dawniej 
CPO Sp. z o.o.) upomnienie.

Marszałek Województwa Łódzkiego decyzją z dnia 7 lipca 2014 r. cofnął CPO 
Sp. z o.o. bez odszkodowania pozwolenie i zezwolenia udzielone swoją decyzją z dnia 
30 grudnia 2011 r. z późn. zm. Strona wniosła odwołanie od tej decyzji do Ministra 
Środowiska, który decyzją z dnia 24 listopada 2014 r. utrzymał w mocy zaskarżoną 
decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 lipca 2014 r. Decyzja Ministra 
Środowiska została zaskarżona przez stronę do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie.

Przeprowadzone przez Łódzkiego WIOŚ dwie kontrole interwencyjne: w dniach 
11 czerwca 2014 r. – 28 lipca 2014 r. w CPO Sp. z o.o. w zakładzie w Ossowicach 13 
oraz w dniach 16 czerwca 2014 r. – 28 lipca 2014 r. u właścicieli posesji w Ossowi-
cach 13, nie wykazały zakopywania odpadów medycznych i chemicznych. W wyniku 
wykonanych w trakcie kontroli wykopów i odwiertu na terenie działek w Ossowicach 
oraz wyników badań na zawartość metali ciężkich nie stwierdzono wykorzystywania 
do wypełniania wyrobiska poeksploatacyjnego odpadów niebezpiecznych.

Ponadto uprzejmie informuję, że w związku z oświadczeniem Senatorów RP zło-
żonym podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 r. o problemie zwią-
zanym z odpadami znajdującymi się w wyrobiskach po byłej cegielni w Ossowicach, 
Łódzki WIOŚ rozpoczął w dniu 26 lutego 2015 r. kontrolę interwencyjną w PPHU 
DREWBUD Kazimierz Budek z siedzibą w miejscowości Komorów 15, gmina Cie-
lądz. Powyższa kontrola jest w toku, termin jej zakończenia planowany jest na dzień 
26 marca 2015 r.
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Ze wstępnych ustaleń kontroli wynika, że PPHU DREWBUD Kazimierz Budek po-
siada decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2015 r. zezwala-
jącą na przetwarzanie odpadów w procesie rekultywacji terenu poeksploatacyjnego 
wyrobiska kruszywa naturalnego w Ossowicach, działka nr ewid. 11 (metoda odzy-
sku R5), w tym odpadu o kodzie 19 12 09 w ilości 10 000 Mg/rok.

Ponadto ustalono, że w dniach 17–23 lutego 2015 r. ok. 2000 Mg odpadów oraz 
wypełniacza makroniwelacyjnego zostało przemieszczonych z działki nr ewid. 88/1 
i działki nr ewid. 87/1, na zlecenie KOMSORT Sp. z o.o. (dawniej CPO Sp. z o.o.), 
transportem PPHU DREWBUD Kazimierz Budek, do wyrobiska poeksploatacyjnego na 
działce nr ewid. 11. Działka nr ewid. 11 znajduje się w pobliżu działek nr ewid. 88/1 
i nr ewid. 87/1, po przeciwległej stronie drogi dojazdowej do posesji po byłej cegielni 
w Ossowicach 13. Współwłaścicielem wszystkich ww. działek jest Pan Kazimierz Bu-
dek. Według wyjaśnień złożonych przez Pana Kazimierza Budka na działkę nr ewid. 11 
nie były dowożone odpady od żadnego innego dostawcy zewnętrznego. W trakcie prze-
mieszczania powyższych odpadów na posesji w Ossowicach 13 znajdowali się przed-
stawiciele Wójta Gminy Cielądz oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Rawie Mazowieckiej. Ze względu na niesprzyjające warunki (podmokły teren) 
przewożenie odpadów z działek nr ewid. 88/1 i nr ewid. 87/1 na działkę nr ewid. 11 
zostało wstrzymane.

Reasumując, uprzejmie informuję, że aktualnie na terenie byłej cegielni w Osso-
wicach prowadzona jest kontrola interwencyjna. Inspekcja Ochrony Środowiska spra-
wuje nadzór nad gospodarowaniem odpadami na ww. terenach.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk

Odpowiedź 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Warszawa, 27.02.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do pisma z dnia 10.02.2015 r., znak: BPS/043-70-2999-GIS/15 

uprzejmie przekazuję wkład do odpowiedzi na oświadczenie senatorów: Marka Marty-
nowskiego, Jana Marii Jackowskiego i Krzysztofa Słonia, złożone podczas 70. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 r., w sprawie wysypiska śmieci usytuowanego 
na terenie byłej cegielni w Ossowicach.

W związku z interwencją Głównego Inspektora Sanitarnego Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej dokonał wizji lokalnej w dniu 23.02.2015 r. 
na terenie byłej cegielni w Ossowicach i poinformował, że w stosunku do wizji przepro-
wadzonej w dniu 18.06.2014 r. nastąpiły zmiany polegające na wycofaniu się z dzia-
łalności na omawianym terenie trzech podmiotów:
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∙ CPO Pro-LAS Wermijewicz i ws. Sp. Jawna spk,
∙ Ekostan,
∙ CPO Sp. z o.o.
Obecnie działają dwa podmioty tj.:
∙ Zakład Usług Komunalnych Budmax Grzegorz Budek,
∙ P.P.H.U. Drewbud.
Obowiązek wywiezienia odpadów z działek 88/1 i 87/1 nałożony na podmiot CPO 

Sp. z o.o. decyzją Wójta Gminy Cielądz z dnia 19 marca 2014 r. (termin wykonania 
do 31.10.2014 r.) przejął właściciel terenu P.P.H.U. Drewbud, który wystąpił do Wójta 
Gminy Cielądz o przedłużenie terminu wykonania decyzji, czyli usunięciu wypełnia-
cza makroniwelacyjnego do końca kwietnia 2015 r. – zgodę otrzymał.

Podczas wizji w dniu 23.02.2015 r. stwierdzono, że wypełniacz został już w 80% 
usunięty i na bieżąco trwają roboty transportowe.

Po uzyskaniu przez właściciela terenu P.P.H.U. Drewbud decyzji Marszałka Wo-
jewództwa Łódzkiego z dnia 12.01.2015 r. w sprawie zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów w procesie rekultywacji terenu poeksploatacyjnego wyrobiska kruszywa 
naturalnego na działce nr ew. 11 obręb Ossowice, zmieniono miejsce składowania 
wypełniacza z działek nr 88/1 i 87/1 na działkę nr 11 oddaloną o ok. 300 m od oma-
wianego terenu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – delegatura w Skierniewicach po-
brał próbki wody z nieużywanej studni głębinowej na terenie działalności ww. podmio-
tów, przyległego cieku wodnego oraz materiału z wysypiska w trakcie kontroli w lipcu 
2014 r. Zapoznano się z raportami z badań oraz protokołami z kontroli z lipca 2014 r. 
przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura 
w Skierniewicach, w których określono jakość wody ze studni głębinowej spełniającej 
wymagania klasy 1 jakości wód podziemnych.

Jednocześnie należy zauważyć, że wszyscy mieszkańcy miejscowości Ossowice są 
zaopatrywani w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Cielądz. Woda z wodocią-
gu jest systematycznie badana i spełnia wymogi rozporządzenia w tym zakresie.

Badania wody z cieku nie wykazały zanieczyszczeń w badanych wskaźnikach. Pod 
względem zawartości metali ciężkich i przewodności, wodę z cieku można zakwalifi-
kować do wód bardzo dobrej jakości (klasa 1), natomiast we wskaźnikach biogennych 
wody te zaliczono do wód dobrej jakości (klasa 2).

Pobrane próbki gruntu z wysypiska potwierdziły, że zawartość metali (As, Cr, Cd, 
Co, Mo, Ni i Hg) mieści się w wartościach dopuszczalnych dla grupy A (obszary chro-
nione), zawartość ołowiu mieści się w grupie B (użytki rolne), zawartość trzech me-
tali (Ba, Zn, Cu) mieści się w grupie C (tereny przemysłowe i użytki kopalniane). Nie 
stwierdzono również obecności w wyrobisku odpadów niebezpiecznych medycznych 
i chemicznych.

W czasie przeprowadzonej w dniu 23.02.2014 r. wizji lokalnej również nie stwier-
dzono składowania odpadów niebezpiecznych, na utwardzonym terenie segregowane 
były głównie szkło, papier, elementy z tworzyw sztucznych, metalowe.

Główny Inspektor sanitarny ustalił, że do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej do chwili obecnej nie wpłynęły żadne prośby o in-
terwencję w omawianej powyżej sprawie. Gmina Cielądz dotychczas nie prowadziła 
żadnego postępowania w sprawie wysypiska i nie zwracała się o opinię do Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej.

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

Warszawa, 13 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Pana pismo znak BPS/043-70-2999-GLW/15 z dnia 10 lutego 

2015 r., dotyczące niewłaściwego funkcjonowania wysypiska śmieci usytuowanego na 
terenie byłej cegielni w Ossowicach (gmina Cielądz, powiat rawski), uprzejmie infor-
muję co następuje.

Działalność polegająca na prowadzeniu składowiska odpadów komunalnych nie 
podlega nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej. Niemniej jednak Główny Inspektorat 
Weterynarii polecił Łódzkiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii sprawdzenie, 
czy składowisko nie prowadzi dodatkowej działalności podlegającej nadzorowi Inspek-
cji Weterynaryjnej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1069/2009.

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że podmiot P.P.H.U. 
„DREWBUD” z siedzibą Komorów 14, 96-214 Cielądz posiada decyzję Marszałka Wo-
jewództwa Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2015 r. na przetwarzanie odpadów w procesie 
rekultywacji terenu poeksploatacyjnego wyrobiska kruszywa naturalnego zlokalizo-
wanego w miejscowości Ossowice gm. Cielądz.

Podczas lustracji obiektu stwierdzono, że na wybetonowanej części terenu odbywa 
się segregacja odpadów komunalnych zwożonych z terenu powiatu. Polega ona na 
rozdziale papieru, plastiku, szkła, folii i gruzu. Poszczególne rodzaje odpadów groma-
dzone są w odpowiednio oznakowanych kontenerach, które zgodnie z oświadczeniem 
właściciela zakładu, przekazywane są do recyklingu. Gruz i ziemia wykorzystywane są 
do utwardzenia terenu poeksploatacyjnego.

Biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie informuję, że przeprowadzona kontrola 
wysypiska śmieci w Ossowicach potwierdziła, że podmiot P.P.H.U. „DREWBUD” nie 
prowadzi żadnej działalności w zakresie zagospodarowywania ubocznych produktów 
pochodzenia zwierzęcego, w związku z czym nie podlega nadzorowi Inspekcji Wete-
rynaryjnej.

Z wyrazami szacunku 
 
GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII 
z up. Aleksandra Porada 
Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii
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Odpowiedź 
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, 6 marca 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z wystąpieniem Pana Bogdana Borusewicza Marszałka Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej, z dnia 10 lutego 2015 roku (data wpływu: 19 lutego 2015 r. 
znak: BPS/043-70-2999-MAR/15), w sprawie oświadczenia złożonego przez senato-
rów Marka Martynowskiego, Jana Marię Jackowskiego i Krzysztofa Słonia w kwestii 
dotyczącej cyt.: „(…) problemu składowania niebezpiecznych odpadów w dołach powy-
robiskowych (...) na terenie byłej cegielni w Ossowicach, gmina Cielądz, pow. rawski, 
informuję co następuje.

Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne związane z dzia-
łalnością dwóch podmiotów w miejscowości Ossowice tj. dla CPO Sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa oraz Pana Kazimierza Budka prowadzą-
cego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „DREWBUD”, Komorów 15, 96-214 
Cielądz.

Marszałek Województwa Łódzkiego wydał na wniosek firmy CPO Sp. z o.o. z siedzi-
bą ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, decyzję z dnia 30 grudnia 2011 r., znak: 
ROVI.7243.1.50.2011.AB, w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględ-
nieniem wymagań przewidzianych dla odzysku, zbierania i transportu odpadów, zmie-
nione decyzją z dnia 10 września 2012 r., znak: ROVI.7243.1.35.2012.AB, z dnia 
29 listopada 2012 r., znak: ROVI,7243.1.47.2012.AB, i z dnia 22 stycznia 2013 r., 
znak: ROVl.7243.1.11.2013.AB, sprostowane postanowieniem z dnia 30 listopada 
2012 r., znak: ROVI.7243.3.11.2012.AB.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości oraz naruszeniami warunków de-
cyzji Marszałek Województwa Łódzkiego, decyzją z dnia 7 lipca 2014 r., znak: ROVI. 
7243.44.2014.AB, cofnął z urzędu bez odszkodowania ww. pozwolenie i zezwolenia 
udzielone CPO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.

Od decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 lipca 2014 r. znak: RŚVI. 
7243.44.2014.AB, w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia i zezwoleń 
udzielonych decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2011 r. 
znak: ROVI.7243.1.50.2011.AB, odwołanie wniosła Spółka CPO z siedzibą ul. Nowo-
grodzka 31, 00-511 Warszawa.

Ministerstwo Środowiska utrzymało w mocy decyzję Marszałka Województwa 
Łódzkiego z dnia 7 lipca 2014 r., znak: RŚVI.7243.44.2014.AB, w sprawie cofnięcia 
bez odszkodowania pozwoleń i zezwoleń udzielonych decyzją Marszałka Województwa 
Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2011 r. znak: ROVI.7243.1.50.2011.AB.

Z uzyskanej informacji w dniu 5 marca 2015 roku od Ministerstwa Środowiska, 
wynika, iż skargę na decyzję Ministra Środowiska z dnia 24.11.2014 r. znak: DOŚwoa- 
-281-76/46652/14/AS, utrzymującej w mocy ww. decyzję Marszałka Województwa 
Łódzkiego wniosła Spółka CPO.

Marszałek Województwa Łódzkiego na wniosek Pana Kazimierza Budka prowadzą-
cego działalność gospodarczą P.P.H.U. „DREWBUD”, Komorów 15, 96-214 Cielądz, 
wydał decyzję z dnia 12 stycznia 2015 r. znak: RŚVI.7244.42.2014.IW, w sprawie 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów celem rekultywacji terenu poeksploatacyjnego 
wyrobiska kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce nr 11 w obrębie Ossowi-
ce, gm. Cielądz.

Od decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2015 r. znak: 
RŚVI.7244.42.2014.IW, odwołanie złożyła osoba fizyczna niebędąca stroną postępo-
wania. Odwołanie to zostało przesłane do Ministerstwa Środowiska.
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W związku z tym, iż w chwili obecnej trwa kontrola Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska – Delegatury w Skierniewicach, związana z wniesionymi skar-
gami dotyczącymi nieprawidłowości prowadzonej działalności przez Pana Kazimierza 
Budka oraz z uwagi na sąsiadującą z inwestycją Pana Budka – instalacją prowadzoną 
przez CPO Sp. z o.o., wystąpiłem do WIOŚ w Łodzi o przekazanie protokołu z przed-
miotowej kontroli.

Z uzyskanych informacji wynika, iż kontrola ma trwać do 26 marca 2015 r.
Pragnę Pana Marszałka zapewnić, iż po zakończeniu kontroli przez Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi – Delegatury w Skierniewicach, w zależności 
od ustaleń kontroli, podejmę w przedmiotowej sprawie niezbędne działania będące 
w mojej kompetencji.

Witold Stępień

Odpowiedź 
WICESTAROSTY RAWSKIEGO

Rawa Mazowiecka, 26.02.2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 10 lutego 2015 r. nr BPS/043-70-2999-POW/15, 

do którego został dołączony tekst oświadczenia złożonego przez senatorów Marka Mar-
tynowskiego, Jana Marię Jackowskiego oraz Krzysztofa Słonia podczas 70. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 r. w sprawie wysypiska śmieci usytuowanego na 
terenie byłej cegielni w Ossowicach, w gminie Cielądz, w powiecie rawskim, uprzejmie 
przedstawiam informacje w tej sprawie.

W piśmie z dnia 30.06.2014 r., znak: SAB.II.604.30.2014.AL skierowanym do Pana 
Marszałka wyjaśniono, że Starosta Rawski wydał czterem podmiotom gospodarczym 
zezwolenia na zbieranie odpadów, każdemu na odrębnej części działek nr 87/1 i 88/1 
w miejscowości Ossowice. Po powzięciu informacji o deponowaniu odpadów w obrębie 
ww. działek w sposób zagrażający środowisku, w dniu 18.06.2014 r. zostały przepro-
wadzone oględziny przedmiotowych działek w ramach kontroli stosowania się przez 
powyższe podmioty do warunków wydanych zezwoleń. W wyniku powyższych kontroli 
stwierdzono, że jedna z firm nie rozpoczęła jeszcze planowanej działalności, natomiast 
trzy następne prowadzą zbieranie odpadów wymienionych w zezwoleniach. Odpady 
magazynowane są w sposób przewidziany w zezwoleniach, a więc zgodnie z zasadami 
gospodarki odpadami określonymi przepisami prawa. Nie stwierdzono zatem w miej-
scach prowadzenia działalności na podstawie decyzji Starosty Rawskiego magazyno-
wania odpadów w sposób niezgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Jednocześnie nadmieniam, iż Starosta Rawski nie wydał żadnego zezwolenia na 
odzysk odpadów w dołach powyrobiskowych po byłej cegielni, zlokalizowanych w miej-
scowości Ossowice, a zatem nie jest organem właściwym do kontroli w tym zakresie.

Z poważaniem 
 
WICESTAROSTA 
Marian Krzyczkowski
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Odpowiedź 
WÓJTA GMINY CIELĄDZ

Cielądz, 3.03.2015 r.

Panowie Senatorowie 
Marek Martynowski 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń

W nawiązaniu do Państwa oświadczenia złożonego na 70. posiedzeniu Senatu RP 
w dniu 7 lutego 2015 r., zawierającego prośbę przedstawienia działań związanych ze 
składowaniem odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym w obrębie byłej cegielni 
w Ossowicach gm. Cielądz. Zakres podejmowanych przez Wójta Gminy Cielądz dzia-
łań do dnia 23.06.2014 r. przedstawiono w naszym piśmie nr RG.6236.2.2014 S.K.

Wszystkie czynności prowadzone w niniejszej sprawie zostały opisane szczegółowo 
poniżej.

1. Wystąpieniem z dnia 28.10.2013 r. Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowi-
ska w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach informujące o składowaniu odpadów 
w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania przez firmę CPO Sp. z o.o. 
z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.

2. W dniu  4.11.2013 r. zwróciliśmy się do WIOŚ o przesłanie protokołu z przepro-
wadzonej kontroli wraz z materiałem dokumentacyjnym.

3. Na podstawie otrzymanych materiałów zawiadomieniem w dniu 20.11.2013 r. 
wszczęliśmy postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów 
z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

4. W dniu 20.12.2013 r. przeprowadziliśmy kontrolę na okoliczność ewentualnego 
potwierdzenia wskazanych przez WIOŚ nieprawidłowości.

5. W dniu 10.01.2014 r. wystąpiliśmy do Spółki CPO o określenie ram czaso-
wych niezbędnych do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich 
składowania oraz przedstawienia koncepcji przekazania lub zagospodarowania 
odpadów z uwzględnieniem metody i miejsca ich przetwarzania jako warunku 
niezbędnego do wydania stosownej decyzji.

6. W dniu 30.01.2014 r. zakończono postępowanie dowodowe informując CPO 
Sp. z o.o. o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami 
stanowiącymi podstawę wydania decyzji.

7. W dniu 19.03.2014 r. została wydana decyzja przez Wójta Gminy Cielądz na-
kładająca obowiązek usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich 
składowania z terminem realizacji 31.10.2014 r.

8. W dniu 03.07.2014 r. przeprowadzono kontrolę realizacji zobowiązań wynikają-
cych z decyzji (protokół kontroli przesłaliśmy do WIPŚ w dniu 04.07.2014 r.).

9. W dniu 21.07.2014 r. otrzymaliśmy pismo CPO Sp. z o.o. odnoszące się do 
ustaleń kontroli.

10. W dniu 28.07.2014 r. wystąpiliśmy do podmiotu wskazanego w decyzji Wójta 
Gminy odbierającego odpady o potwierdzenie faktu odbioru tych odpadów. Od-
powiedź w tym zakresie otrzymaliśmy w dniu 28.08.2014 r.

11. W dniu 03.10.2014 r. otrzymaliśmy wniosek CPO Sp. z o.o. o uchylenie decyzji 
Wójta Gminy Cielądz z dnia 19.03.2014 r. w oparciu o art. 154 KPA.

12. W dniu 24.11.2014 r. została wydana decyzja odmawiająca uchylenia decyzji 
Wójta Gminy Cielądz w oparciu o art. 155 KPA.

13. W dniu 15.12.2014 r. przeprowadzono kontrolę, przy udziale pracowników 
WIOŚ, wykonania decyzji Wójta Gminy Cielądz z dnia 19.03.2014 r.

14. W dniu 29.12.2014 r. otrzymaliśmy pismo CPO Sp. z o.o. wyjaśniające przyczy-
ny częściowego wykonania nałożonego obowiązku decyzją Wójta Gminy z dnia 
19.03.2014 r.
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15. W dniu 31.12.2014 r. przesłano pismo do firmy CPO Sp. z o.o. przedstawiające 
warunki, które muszą być spełnione do rozważenia zasadności przedłużenia 
terminu realizacji obowiązków wynikających z decyzji z dnia 19.03.2014 r.

16. W dniu 02.02.2015 r. otrzymaliśmy wniosek Firmy Komsort Sp. z o.o. dawna 
CPO Sp. z.o.o. informujące, iż do 5.02.2105 r. zostaną przedłożone Wójtowi 
Gminy Cielądz dokumenty uwiarygodniające zrealizowanie obowiązku nałożo-
nego decyzją z dnia 19.03.2014 r. w nowym terminie.

17. W dniu 09.02.2015 r. przesłano do firmy Komsort Sp. z o.o., dawna CPO upo-
mnienie wydane na podstawie art. 15 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wzywającym do wykonania 
obowiązków pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzeku-
cyjnego.

18. W dniu 09.02.2015 r. otrzymaliśmy pismo firmy Komsort Sp. z o.o. ponawiające 
swój wniosek w zakresie terminu realizacji decyzji wraz z oświadczeniem pod-
miotu zobowiązującego się do zrealizowania decyzji Wójta Gminy Cielądz z dnia 
19.03.2014 r. w terminie do dnia 30.04.2015 r.

19. W dniu 19.02.2015 r. przeprowadziliśmy wizję w terenie potwierdzającą fakt 
przystąpienia firmy P.P.H.U. DREWBUD Kazimierz Budek do realizacji obo-
wiązków wynikających z decyzji z dnia 19.03.2014 r.

WÓJT 
mgr Paweł Królak
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się grupa mieszkańców Kęp-

na, Ostrzeszowa i okolic z petycją dotyczącą kursowania pociągów na li-
nii Ostrów Wielkopolski – Kępno. Osoby dojeżdżające do pracy w Ostrowie 
Wielkopolskim zostały pozbawione możliwości powrotu do domu. Do dnia 
13 grudnia 2014 r. jeździł pociąg pośpieszny TLK Gwarek relacji Gdynia – 
Katowice, który odjeżdżał z Ostrowa o godzinie 19.07. Z dniem 14 grudnia 
pociąg zmienił trasę. Jedyna możliwość to powrót pociągiem z Ostrowa o go-
dzinie 21.04. Z Ostrowa odjeżdżają także inne pociągi, ale żaden nie jedzie 
do Kępna.

W związku z tym zwracam się do Pani Minister o udzielenie odpowiedzi 
na następujące pytania.

1. Czy istnieje możliwość zmiany jednego rozkładu jazdy pociągów, tak 
aby mieszkańcy Kępna, Ostrzeszowa i okolic mieli możliwość powrotu z pra-
cy w Ostrowie zgodnie z rozkładem jazdy pociągów sprzed zmian?

2. Podobny problem dotyczy uczniów dojeżdżających do Poznania. Czy 
istnieje możliwość wprowadzenia jednej zmiany w ruchu pociągów, tak aby 
uczniowie mogli wyjeżdżać z Poznania około godziny 15.00?

Z poważaniem 
Andżelika Możdżanowska

Odpowiedź

Warszawa, 27 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senator Andżelikę Możdżanowską 

w sprawie możliwości zmiany rozkładu jazdy 2014/2015 (znak: BPS/043-70-3000/15), 
w szczególności na trasie Kępno – Ostrzeszów – Ostrów Wielkopolski – Poznań, prze-
kazane pismem z dnia 10 lutego 2015 r., przedkładam następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o publicznym transporcie zbioro-
wym organizatorem przewozów o charakterze lokalnym jest samorząd województwa 
właściwego ze względu na zasięg terytorialny prowadzonych przewozów kolejowych 
(w tej sytuacji województwa wielkopolskiego), a obsługa tych połączeń leży w gestii 
przewoźnika kolejowego (m.in. Spółki: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.), który reali-
zuje takie połączenia otrzymując na powyższy cel środki z budżetu województwa. 
W tej sytuacji rola ministra jako organizatora przewozów międzywojewódzkich jest 
ograniczona.

W okresie od początku obowiązywania rozkładu w ramach służby publicznej 
kursuje codzienny pociąg PKP Intercity SA TLK Wiking relacji Szczecin – Katowice 
– Szczecin, który odjeżdża ze stacji Ostrów Wielkopolski o godz. 17:16 i dojeżdża do 
Kępna o godz. 17:59. Zatem trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że mieszkańcy Kęp-
na pracujący w Ostrowie Wielkopolskim zostali pozbawieni możliwości powrotu do 
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domu. Oprócz tego na trasie Kępno – Ostrzeszów – Ostrów Wielkopolski – Poznań 
kursują i zatrzymują się pociągi: wczesnoporanny TLK Przemyślanin relacji Szczecin 
– Przemyśl – Szczecin, przedpołudniowy TLK Wiking, popołudniowy TLK Noteć, które 
w kierunku powrotnym kursują odpowiednio: ranny TLK Noteć, popołudniowy TLK 
Wiking, nocny TLK Przemyślanin.

Odnosząc się do pytania nr 2 informuję, że obowiązujący rozkład jazdy zapewnia 
kursowanie codziennego pociągu TLK Wiking relacji Szczecin – Katowice – Szczecin, 
który odjeżdża z Poznania o godz. 15:38 lub 15:42 (w zależności od okresu obowiązy-
wania odpowiedniej korekty rozkładu).

Wyrażam przekonanie, że przedłożone w niniejszym piśmie informacje będą wy-
starczające i w pełni wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane z zakresem złożonego 
oświadczenia.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Sławomir Żałobka 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych przyznaje pewnym grupom obywateli szczególne uprawnienia 
w zakresie świadczeń medycznych. Wśród osób uprzywilejowanych wy-
różnia się między innymi inwalidów wojennych, osoby represjonowane czy 
kombatantów. W zależności od grupy zaszeregowania przysługują określo-
ne uprawnienia.

Proszę o odpowiedź na pytanie, czy osobom należącym do Stowarzy-
szenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę przysługują szczególne 
uprawnienia dotyczące korzystania ze świadczeń w ramach NFZ. Jeżeli tak, 
proszę o szczegółowe określenie, jakie są to uprawnienia.

Z poważaniem 
Andżelika Możdżanowska

Odpowiedź

Warszawa, 2015.03.10

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Andżelikę Możdżanow-
ską, przekazane przy piśmie Pana Marszałka z dnia 10 lutego 2015 r., (znak: BPS/043- 
-70-3001/15), w tym pytania Pani Senator, czy osobom należącym do Stowarzyszenia 
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę przysługują szczególne uprawnienia doty-
czące korzystania ze świadczeń w ramach NFZ, uprzejmie proszę o przyjęcie następu-
jących informacji.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwana 
dalej „ustawą”, przewiduje dla niektórych kategorii świadczeniobiorców szczególne 
uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Takimi kategoriami świadczeniobior-
ców są m.in. kombatanci, inwalidzi wojenni, małżonkowie inwalidów wojennych po-
zostający na ich wyłącznym utrzymaniu, wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach 
i zmarłych inwalidach wojennych oraz osoby represjonowane. Należy podkreślić, iż 
szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej stanowią realizację art. 19 
Konstytucji RP, jak i polityki państwa, zmierzającej do otoczenia specjalną opieką 
weteranów walk o niepodległość. Przyznanie tej grupie szczególnych uprawnień do 
świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględnia potrzeby społeczne, przy jednoczesnym do-
cenieniu dokonań tych osób w walce o suwerenność i niepodległość.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w celu określenia kręgu osób uprawnionych prze-
pisy ustawy odnoszą się do innych aktów prawnych. Zgodnie z definicją zawartą 
w art. 5 pkt 7 ustawy, „kombatantem”, jest osoba, o której mowa w art. 1–4 ustawy 
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206, z późn. zm.), zwa-
na dalej „ustawą o kombatantach”. Zasadniczo chodzi tu o osoby, które brały udział 
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w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład for-
macji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Do okresów działalności kombatanckiej lub równorzędnej z działal-
nością kombatancką zalicza się również czas przebywania np. w niewoli lub obozach 
internowanych oraz w obozach podległych Głównemu Zarządowi do Spraw Jeńców 
Wojennych i Internowanych (GUPWI) NKWD. Pełny katalog osób, które kwalifikują się 
do posiadania statusu kombatanta wymieniony jest w przepisach tej ustawy. Orga-
nem właściwym do potwierdzania działalności kombatanckiej jest Kierownik Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Osobami represjonowanymi, w myśl art. 5 pkt 22 ustawy, są osoby, o których 
mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o kombatantach, tj. osoby, które zostały zaliczone 
do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem 
w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ww. ustawy.

Natomiast w świetle definicji ustawowej inwalidą wojennym jest osoba, o której 
mowa w art. 6–8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 
i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 648, z późn. zm.), tj. żoł-
nierz, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powsta-
łego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych.

Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, w zależności od zaszeregowania do jednej z ww. grup kombatanckich, 
przyznają szczególne uprawnienia, w tym prawo pierwszeństwa w dostępie do świad-
czeń opieki zdrowotnej, prawo do ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego bez po-
trzeby uzyskiwania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czy też 
uprzywilejowanie w zakresie dostępu do świadczeń rzeczowych, tj. leków i wyrobów 
medycznych.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż osoby, które nie należą do ww. grup kom-
batanckich, korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach analogicznych 
jak inni świadczeniobiorcy. Przepisy ustawy nie przyznają szczególnych uprawnień, 
z uwagi na przynależność do stowarzyszeń, fundacji czy organizacji zrzeszających oso-
by poszkodowane przez III Rzeszę.

W związku z powyższym, uprzejmie wyjaśniam, iż osobom należącym do Stowa-
rzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, o ile nie należą równocześnie do 
żadnej z wymienionych grup kombatanckich, nie przysługują szczególne uprawnienia 
w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej.

z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Wyniki badań przeprowadzonych w 2011 r. przez Instytut Matki i Dziec-

ka oraz Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” dotyczących oceny 
stanu żywienia dzieci w wieku 6 i 12 miesięcy oraz w przedziale 13–36 mie-
sięcy są alarmujące. Wynika z nich między innymi, że dieta dzieci pomiędzy 
1. a 3. rokiem życia jest źle zbilansowana, czego efektem jest przede wszyst-
kim nieprawidłowy wskaźnik masy ciała (BMI) u ponad połowy z nich. 
W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy ministerstwo dysponuje danymi szacunkowymi odnośnie do tego, 
jaki procent dzieci w wieku do 3 lat ma nieprawidłowy wskaźnik BMI?

2. Czy ministerstwo ma w planach wprowadzenie do programu wizyt le-
karskich elementu zawierającego wskazówki dotyczące profilaktyki żywie-
niowej dzieci do lat 3?

3. Czy w planach ministerstwa jest stworzenie programu edukacyjnego 
zmierzającego do uświadomienia rodzicom, jak powinny być zbilansowane 
posiłki dzieci w wieku do 3 lat.

Z poważaniem 
Andżelika Możdżanowska

Stanowisko

Warszawa, 6.03.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

nia odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Andżelikę Możdżanow-
ską na 70. posiedzeniu Senatu w dniu 7 lutego 2015 r., przekazane przy piśmie z dnia 
10 lutego 2015 r., znak: BPS/043-70-3002/15.

Prośba o przedłużenie terminu wynika z konieczności zgromadzenia dodatkowych 
informacji, które są niezbędne do sformułowania odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

Odpowiedź na oświadczenie Pani Senator zostanie udzielona niezwłocznie po uzy-
skaniu stosownych w sprawie informacji.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Pełnomocnik Rządu 
do spraw projektu 
ustawy o zdrowiu publicznym 
Beata Małecka-Libera
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Odpowiedź

Warszawa, 2015.04.17

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2015 r., znak: BPS/043-70-3002/15, przy 

którym przekazany został tekst oświadczenia złożonego przez Senator Andżelikę Moż-
dżanowską na 70. posiedzeniu Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 r. w temacie żywienia 
dzieci w wieku do 3 roku życia, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych odpowiedzi.

Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje danymi szacunkowymi dotyczącymi wskaźni-
ka masy ciała (ang. Body Mass Index – BMI) u dzieci w wieku do 3 roku życia. Dzieci 
w Polsce od momentu urodzenia mają, zagwarantowaną profilaktyczną opiekę zdro-
wotną prowadzoną przez lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowot-
nej (POZ) polegającą m.in. na systematycznym kontrolowaniu ich rozwoju fizyczne-
go, psychicznego i intelektualnego, poprzez porady patronażowe i badania bilansowe 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013, 
poz. 1248 z późn. zm.). Podczas badań profilaktycznych powinna być również prowa-
dzona edukacja zdrowotna dostosowana indywidualnie do konkretnej sytuacji zdro-
wotnej i potrzeb pacjenta, w tym również dotycząca rozszerzania diety dzieci karmio-
nych piersią lub innych problemów związanych z nieprawidłową masą ciała. Zgodnie 
z rozporządzeniem testy do wykrywania zaburzeń rozwoju fizycznego uwzględniają-
ce współczynnik masy ciała (BMI) są wykonywane przez lekarza POZ począwszy od 
2 roku życia, zgodnie z harmonogramem bilansów zdrowia. Testy takie powinna prze-
prowadzić również pielęgniarka POZ począwszy od 12 miesiąca życia dziecka, zgodnie 
z planem wizyt patronażowych oraz testów przesiewowych określonych w ww. rozpo-
rządzeniu. We wcześniejszych okresach życia dziecka dokonywane są pomiary masy 
i długości ciała oraz obwodu głowy i klatki piersiowej.

Poradnictwo w zakresie prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do dru-
giego miesiąca życia należy do zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Ba-
dania naukowe jasno wskazują korzyści zdrowotne dla dziecka i matki wynikające 
z karmienia piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia. Zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia 4 października 2012 r. w sprawie standardów postępowania 
oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologiczne-
go porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r. poz. 1100) położna 
w pierwszych tygodniach życia dziecka powinna odbyć co najmniej 4 wizyty patro-
nażowe. W dalszej kolejności opieka nad matką i dzieckiem przekazywana jest pielę-
gniarce i lekarzowi POZ wybranym przez danego świadczeniobiorcę. Do kompetencji 
tych osób zgodnie z aktualną wiedzą medyczną należy identyfikacja czynników ryzyka 
oraz zagrożeń zdrowotnych świadczeniobiorcy i podejmowanie działań ukierunkowa-
nych na ich ograniczanie.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wprowadzenia do programu wizyt lekarskich 
elementu zawierającego wskazówki dotyczące profilaktyki żywieniowej, uprzejmie in-
formuję, że w Ministerstwie Zdrowia nie są aktualnie prowadzone prace nad zmiana-
mi w powyższym zakresie.

Odnosząc się natomiast do pytania dotyczącego stworzenia programu eduka-
cyjnego zmierzającego do uświadomienia rodzicom, jak powinny być zbilansowane 
posiłki dzieci w wieku do 3 lat, faktem jest, że prawidłowe żywienie dziecka od naj-
młodszych lat jest niezwykle istotnym czynnikiem, wpływającym na optymalny roz-
wój dziecka oraz uzyskanie odpowiedniej masy i wysokości ciała. Właściwy sposób 
żywienia niemowląt, a następnie małych dzieci wraz z regularną aktywnością fizycz-
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ną to działania profilaktyczne, mające na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób 
przewlekłych w okresie dorastania i w wieku dorosłym. Mając na uwadze niekorzyst-
ne, stale rosnące trendy nadwagi i otyłości w coraz młodszych grupach naszego spo-
łeczeństwa, będące wypadkową niskiej aktywności fizycznej oraz nieprawidłowych 
nawyków żywieniowych, takich jak nadmierna konsumpcja produktów i napojów wy-
sokoenergetycznych o małej wartości odżywczej, wysokie spożycie soli i cukru, nie-
doborowe spożycie wapnia i witaminy D, konieczne wydaje się podejmowanie działań 
interwencyjnych i edukacyjnych już w momencie narodzin dziecka. Szczególnie istot-
na w tym zakresie wydaje się rola rodziców lub opiekunów dziecka, bowiem to rodzice 
bezpośrednio kształtują środowisko życia dziecka od najmłodszych lat i pośrednio 
wpływają na jego zachowania, zwyczaje i postawy. Nawyki żywieniowe, które zostaną 
wprowadzone w środowisku wzrastania dziecka, kształtują jego wzorce żywienia, dla-
tego tak istotne wydaje się wczesne dotarcie z rzetelnymi informacjami do rodziców 
lub opiekunów dzieci.

Biorąc pod uwagę powyższe w Ministerstwie Zdrowia podjęto decyzję o przygoto-
waniu poradnika żywienia i aktywności fizycznej dziecka od narodzin do 13 roku życia 
skierowanego do rodziców lub opiekunów dziecka. Zadanie pn. „Napisanie poradnika 
żywienia i aktywności fizycznej dziecka od narodzin do 13 roku życia” zostało zlecone 
Instytutowi Matki i Dziecka. Celem napisania przedmiotowego poradnika było do-
tarcie do rodziców lub opiekunów dziecka na jak najwcześniejszym etapie jego życia 
z podstawową wiedzą dotyczącą zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej 
w okresie od narodzin do wieku szkolnego.

Istotny nacisk w opracowywanym poradniku został położony na karmienie piersią, 
bowiem istnieje wiele dowodów potwierdzających, że w późniejszym okresie życia oso-
by, które w niemowlęctwie były karmione piersią, rzadziej cierpią z powodu otyłości, 
cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego.

W chwili obecnej trwa finalizacja prac nad przedmiotowym poradnikiem, który 
przekazywany będzie rodzicom lub opiekunom dziecka w wersji elektronicznej, za po-
średnictwem różnych kanałów dystrybucji (strony internetowe Ministerstwa Zdrowia, 
instytucji podległych i współpracujących, przychodnie POZ). Planuje się również roz-
powszechnianie informacji o poradniku za pośrednictwem jednostek systemu oświa-
ty, organizacji pozarządowych oraz podczas konferencji związanych z żywieniem.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
1 stycznia bieżącego roku weszła w życie większość zapisów przewi-

dzianych w tak zwanym pakiecie onkologicznym. Nowe regulacje stanowią 
przejaw troski państwa o los obywateli zmagających się ze schorzeniami 
onkologicznymi.

Nie jest to jednakże pierwsze wydarzenie tego typu. Resort zdrowia przy-
gotował bowiem i wdrożył Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotwo-
rowych, który w bieżącym roku zostanie zakończony. Pomimo kilku wskazy-
wanych przez środowisko medyczne wątpliwości związanych z tą inicjatywą 
należy uznać, że program spełnił większość pokładanych w nim nadziei. Wy-
daje się więc zasadne, aby był kontynuowany. Wciąż jednak brakuje dekla-
racji ze strony Pana Ministra, czy projekt ten będzie miał ciąg dalszy.

Specjaliści podkreślają, że onkologia jest dziedziną niezwykle rozległą, 
a specyfika różnych rodzajów choroby potrafi być bardzo duża. Cieszy jed-
nak fakt, że zarówno w dziedzinie diagnostyki, jak i leczenia chorób nowo-
tworowych mamy do czynienia z ciągłym postępem, co pozwala zapewnić 
odpowiednią jakość życia nawet w przypadku zaawansowanej choroby. 
Wyrażam swoje uznanie dla pracy Pana Ministra, w szczególności dla decy-
zji podejmowanych w sytuacji rosnących oczekiwań pacjentów oraz ograni-
czonych możliwości Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ostatnich latach wiele działań resortu zostało skierowanych na po-
pularyzację profilaktyki nowotworów kobiecych. Nie ulega wątpliwości, że 
niektóre wskaźniki w tej grupie chorych się poprawiły. Konsekwentna edu-
kacja prowadzona na przestrzeni lat zaczyna przynosić skutek i przełamuje 
tabu, na które skarży się wiele pacjentek onkologicznych. Mam nadzieję, że 
działania resortu w tym zakresie będą kontynuowane.

Jak wynika jednak z danych Krajowego Rejestru Nowotworów, istnieje 
wiele rodzajów chorób onkologicznych, które sprawiają, że przedwcześnie 
umiera wiele tysięcy Polaków. Wśród takich chorób znajduje się między in-
nymi rak prostaty, który co roku uśmierca ponad cztery tysiące mężczyzn. 
Jak informuje na swoich stronach internetowych jedna z organizacji pacjenc-
kich popularyzujących wiedzę na temat profilaktyki tych chorób, największą 
przeszkodą jest wstyd mężczyzn przed konsultacją lekarską. Należy jak naj-
szybciej podjąć działania zmierzające do przełamania strachu, który kosz-
tuje życie tak wielu osób! Jest to tym istotniejsze, że jednym z czynników 
ryzyka nowotworów prostaty jest wiek, a średnia długość życia Polaków 
nieustannie się wydłuża. Skutki takich działań widoczne byłyby po wielu 
latach. W szczególności dotyczy to mniejszych ośrodków, gdzie wstyd zwią-
zany z wizytą u specjalisty urologa sprawia, że leczenie rozpoczynają chorzy 
w zaawansowanym stadium choroby. W okresie przejściowym, to jest zanim 
działania edukacyjne odniosą skutek, należy zastanowić się nad zapewnie-
niem jak najlepszej opieki i leczenia pacjentom z rakiem prostaty.

W związku z tą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą proś-
bą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy resort planuje przygotowanie zaktualizowanego Narodowego 
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych? Kiedy można spodziewać 
się jego projektu oraz skierowania do konsultacji społecznych? Czy jednym 
z priorytetów programu będzie zapobieganie nowotworom prostaty oraz ich 
diagnostyka?

2. Czy Pan Minister planuje działania zmierzające do budowania świadomo-
ści zagrożeń związanych z nowotworami prostaty? Kto będzie je realizował?

3. Czy Ministerstwo Zdrowia pracuje obecnie nad zwiększeniem dostęp-
ności terapii stosowanych w leczeniu nowotworów prostaty? Jakie priorytety 
przyjął Pan w tej dziedzinie?

Z wyrazami szacunku 
i pozdrowieniami 
Andrzej Owczarek
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Odpowiedź

Warszawa, 5 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Owczarka złożone podczas 

70. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przekazane przy piśmie Pana Mar-
szałka z dnia 10 lutego 2015 r. (znak: BPS/043-70-3003/15), w sprawie nowotworów 
prostaty, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Ad 1

W związku z faktem, że obecnie obowiązujący program wieloletni pn. „Narodo-
wy program zwalczania chorób nowotworowych”, realizowany na podstawie ustawy 
z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program 
zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), kończy się 
w 2015 r., a także z uwagi na fakt, że szacunki epidemiologiczne wskazują, iż liczba 
zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce będzie systematycznie wzrastała, czego 
przyczyną jest zarówno proces starzenia się populacji polskiej, jak i wzrost narażenia 
na czynniki ryzyka związane ze stylem życia (otyłość, niska aktywność fizyczna, pale-
nie tytoniu, nadmierna konsumpcja alkoholu), Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 
10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii (Dz. Urz. Min. Zdrow. 
poz. 5), powołał Radę do spraw Onkologii (zwaną dalej Radą).

Do zadań Rady należy m.in. opracowanie i przedstawienie Ministrowi Zdrowia pro-
jektu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024, 
w szczególności w zakresie określenia zadań programu i okresów ich realizacji, wraz 
z celami oraz uzasadnieniem merytorycznym, wskaźników i mierników oceny efektyw-
ności realizacji poszczególnych zadań programu oraz częstotliwości oceny, jak rów-
nież preliminarza nakładów na poszczególne zadania, które należałoby ponieść na 
realizację programu.

Zgodnie z ww. zarządzeniem wyniki prac Rady, dotyczące opracowania projek-
tu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024, 
mają zostać przedstawione Ministrowi Zdrowia przez Przewodniczącego Rady do dnia 
30 marca 2015 r., co pozwoli na uruchomienie i realizację kolejnych etapów prac nad 
tym programem, przed zakończeniem programu w 2015 r.

Należy również podkreślić, że w pracach Rady biorą udział m.in. konsultanci kra-
jowi w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, hematologii, onkologii klinicz-
nej, radioterapii onkologicznej, pielęgniarstwa onkologicznego, medycyny rodzinnej, 
a także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzy-
stwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, ponieważ dysponują oni niezbędną wiedzą mery-
toryczną oraz doświadczeniem w zakresie lecznictwa onkologicznego. Ponadto udział 
w pracach Rady przedstawiciela Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, która 
zrzesza i reprezentuje kilkanaście organizacji pacjentów onkologicznych w Polsce, za-
pewni możliwość uwzględnienia również głosu pacjentów onkologicznych.

Ad 2

W kwestii działań zmierzających do budowania świadomości zagrożeń związanych 
z nowotworami prostaty należy zauważyć, iż w ramach obecnie obowiązującego Naro-
dowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku bieżącym kontynuowane 
jest m.in. zadanie pn. „Prewencja pierwotna nowotworów”. W jego zakresie prowadzo-
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ne są działania, których celem jest edukacja społeczeństwa w kierunku popularyzacji 
postaw prozdrowotnych. W ramach zadania w zakresie profilaktyki prowadzone są 
wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno-informacyjne (w tym działania 
lokalne w całym kraju) ukierunkowane na rzecz zmniejszenia zachorowalności na no-
wotwory złośliwe w Polsce poprzez popularyzację w społeczeństwie zapisów Europej-
skiego Kodeksu Walki z Rakiem, w szczególności w zakresie upowszechniania wiedzy 
o najczęstszych przyczynach zachorowania na nowotwory.

Ponadto w latach 2010–2013 prowadzona była kampania edukacyjno-informa-
cyjna M45+ („Bądź mężczyzną! Chroń zdrowie”) realizowana w ramach Projektu pn.: 
„Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykry-
wania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 
45. roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodo-
wej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe praw-
dopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego)”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dalej zwanym Projektem M45+.

Główną ideą Projektu M45+ jak i samej kampanii było zwiększenie stanu wiedzy 
oraz pozytywna zmiana zachowań mężczyzn w zakresie przyczyn, czynników ryzyka, 
objawów oraz profilaktyki pierwotnej chorób nowotworowych w obrębie układu mo-
czowo-płciowego (nowotworu nerki, pęcherza moczowego oraz gruczołu krokowego). 
Oprócz licznych działań w ramach kampanii społecznej w Projekcie M45+ realizowane 
były również szkolenia dla kadry medycznej oraz spotkania edukacyjne z mężczyzna-
mi w zakładach pracy, w których istnieje większe ryzyko wystąpienia chorób nowo-
tworowych układu moczowo-płciowego.

Efekty działań edukacyjno-informacyjnych w kontekście spadku zachorowalności 
oraz zwiększenia wykrywalności chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego 
w ich wczesnym stadium rozwoju będą widoczne dopiero w ciągu kilku do kilkunastu 
lat po zakończeniu realizacji Projektu M45+.

Ad 3

W zakresie prac nad zwiększeniem pacjentom dostępu do terapii nowotworów 
złośliwych gruczołu krokowego pragnę zaznaczyć, iż wybór metody leczenia pacjen-
tów z rakiem gruczołu krokowego jest uzależniony od zaawansowania choroby, stanu 
ogólnego, wieku pacjenta i należy do kompetencji lekarza prowadzącego. Zgodnie bo-
wiem z art. 2 ust. 1 oraz art. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i den-
tysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) osoba posiadająca wymagane 
kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami podejmuje decyzje o udzie-
laniu świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 
dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Uprzejmie informuję, iż w Polsce aktualnie finansowane są terapie na każdym 
etapie zaawansowania – zarówno w przypadku przerostu gruczołu krokowego (któ-
ry nieleczony, poza typowymi objawami wywołującymi dyskomfort pacjenta, może 
w przyszłości przyczynić się do rozwoju raka prostaty), jak i w przypadku zaawanso-
wanej, rozsianej choroby, kiedy to stosowana terapia nie doprowadzi do wyleczenia, 
wpłynie jednak na poprawę jakości i wydłużenie życia pacjentów. Pragnę raz jeszcze 
podkreślić, iż wybór optymalnej dla danego pacjenta opcji leczenia należy wyłącznie 
do kompetencji lekarza, który już w chwili obecnej dysponuje szerokim zapleczem far-
makologicznym finansowanym ze środków płatnika publicznego, zarówno w ramach 
listy aptecznej, jak i w ramach lecznictwa szpitalnego.

W aktualnym stanie faktycznym i prawnym w ramach listy aptecznej refundowane 
są następujące substancje czynne:

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

∙ Degarelixum we wskazaniu: „Zaawansowany hormonozależny rak gruczołu kro-
kowego”,
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∙ Alfuzosinum, Tamsulosinum, Doxazosinum, Terazosinum, Finasteridum, De-
garelixum w leczeniu przerostu gruczołu krokowego,

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

Zgodnie z wytycznymi Polskiej Unii Onkologii u chorych na przerzutowego raka 
gruczołu krokowego opornego na kastrację stosuje się paliatywną chemioterapię 
oraz radioterapię przerzutów. Zalecane jest kontynuowanie leczenia hormonalnego 
analogiem LHRH w trakcie chemioterapii. Lekami stosowanymi w Europie w ra-
mach chemioterapii paliatywnej są: mitoksantron, docetaksel i abirateron. W przy-
padku powikłań zaawansowanej choroby (np. złamania patologiczne, wodoner-
cze, niedokrwistość, ból) podejmuje się staranne leczenie objawowe, w tym także 
zastosowanie kwasu zoledronowego w celu zapobiegania powikłaniom kostnym 
u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym. Uprzejmie informuję, 
iż każda z ww. technologii jest w Polsce aktualnie finansowana (mitokasantron 
sprowadzany w ramach importu docelowego, a jego finansowanie odbywa się na 
zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, z późn. 
zm., natomiast octan abirateronu realizowany i finansowany jest w ramach pro-
gramu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego” od 
dnia 1 stycznia 2014 r.).

W ostatnich kilku latach obserwuje się intensywny rozwój nowych leków na za-
awansowanego raka prostaty. Od 2011 r. w Europie zarejestrowano cztery nowe leki 
– octan abirateornu, kabazytaksel, enzalutamid i dichlorek radu Ra-223.

W polskim systemie opieki zdrowotnej dopuszczenie do obrotu danego produk-
tu leczniczego nie jest jednoznaczne ze zgodą na jego finansowanie ze środków pu-
blicznych. Procedura zmierzająca do objęcia refundacją danej technologii lekowej 
inicjowana jest bowiem przez podmiot uprawniony poprzez złożenie stosownego 
wniosku, w trybie określonym ustawą o refundacji. Zakończenie postępowania wy-
daniem pozytywnej decyzji Ministra Zdrowia nadaje danej technologii status leku 
refundowanego.

Uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Zdrowia zostały wszczęte w ww. trybie po-
stępowania w przedmiocie objęcia refundacją kabazytakselu (Jevtana), enzalutamidu 
(Xtandi), dichlorku radu Ra-223 (Xofigo) oraz octanu abirateronu (Zytiga) – w ramach 
leczenia przed chemioterapią. Niemniej jednak aktualnie procedowany jest wyłącznie 
wniosek dla leku Xofigo (aktualny etap postępowania to ocena przez Agencję Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji). Dla pozostałych wymienionych wniosków po-
stępowania są zawieszone na wniosek Stron, wobec czego nie są aktualnie w tych 
sprawach prowadzone żadne czynności administracyjne.

W przypadku podjęcia ww. postępowań, wnioski będą dalej procedowane, zgodnie 
z wymogami ustawy o refundacji, w myśl której po formalnoprawnej ocenie przed-
łożonej dokumentacji następuje ocena Agencji Oceny Technologii Medycznych i Ta-
ryfikacji (AOTMiT) oraz negocjacje zespołu Komisji Ekonomicznej z wnioskodawcą. 
Ponadto, w przypadku wnioskowania o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny 
zbytu w ramach programu lekowego, w trakcie postępowania ma miejsce uzgadnianie 
treści tego programu między Ministrem Zdrowia i wnioskodawcą, co zgodnie z art. 31 
ustawy o refundacji, trwa nie dłużej niż 60 dni.

Uzupełniając powyższe informacje pragnę podkreślić, iż tylko w przypadku enzalu-
tamidu zostały przeprowadzone negocjacje cenowe Komisji Ekonomicznej z Wniosko-
dawcą, po których wpłynął do Ministra Zdrowia wniosek o zawieszenie postępowania. 
W przypadku kabazytakselu i octanu abirateronu nie nastąpiło uzgodnienie treści 
programu lekowego, a jest to etap warunkujący dalszy bieg sprawy, tj. przekazanie 
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wniosku wraz z analizami do oceny AOTMiT w celu wydania stosownych stanowisk 
oraz przekazanie Komisji Ekonomicznej, której zadaniem jest przeprowadzenie nego-
cjacji z wnioskodawcą.

Podsumowując powyższe pragnę zapewnić, iż priorytetem Ministra Zdrowia jest, 
aby leczenie pacjentów onkologicznych, w tym osób z rakiem gruczołu krokowego, 
było na jak najwyższym poziomie, możliwym do osiągnięcia w ramach ograniczonego 
budżetu, z uwzględnieniem zasad medycyny opartej na najlepszych dostępnych do-
wodach naukowych, dotyczących skuteczności terapii i bezpieczeństwa oraz oceny 
technologii medycznych. Powyższe zasady mają służyć dobru pacjentów i zmierzają do 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, uzyskania efektów zdrowotnych o najwięk-
szej wartości oraz optymalnego wykorzystania dostępnych środków finansowych.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Anna Łukasik
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka 
oraz senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka

Szanowny Panie Przewodniczący!
Zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o interwencję w sprawie kre-

dytu samochodowego udzielonego w dniu 2 lutego 2005 r. Stefanowi D. 
przez Invest Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, Oddział 
w Częstochowie (umowa kredytowa nr 1306002/00000130/05). Z naszych 
informacji wynika, iż ów kredytobiorca zmarł 10 grudnia 2010 r., nie uregu-
lowawszy swoich zobowiązań. Spadkobiercy od lat nie utrzymywali z nim 
bliższych kontaktów. Nie odrzucili także spadku w wymaganym terminie. 
Jak twierdzą, nie bez zdziwienia przyjęli informację o zaciągniętym kredy-
cie, gdyż zmarły nie uzyskiwał żadnych dochodów.

Prosimy zatem o zbadanie, na jakiej podstawie udzielony został ów kre-
dyt, skoro kredytobiorca nie był w stanie de facto spłacać regularnie rat oraz 
czy wraz z kredytem przystąpiono do ubezpieczenia na wypadek śmierci 
kredytobiorcy. Czy udzielenia i wypłaty kredytu dokonano zgodnie z obo-
wiązującymi prawem i standardami banku?

Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, iż rzeczywistym beneficjen-
tem kredytu były osoby trzecie (zmarły nie posiadał prawa jazdy), które 
być może podstępem wprowadziły kredytobiorcę w błąd, w celu uzyskania 
korzyści.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 27 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie informuję, iż w dniu 18 lutego 2015 r. do Urzędu Komisji Nadzoru Fi-

nansowego wpłynęło Pana pismo z dnia 16 lutego 2015 r., l.dz. BPS/043-70-3004/15, 
przy którym zostało przesłane oświadczenie złożone przez Senatorów Pana Andrzeja 
Pająka i Pana Jana Marię Jackowskiego, dotyczące zobowiązania finansowego spad-
kobierców Pana Stefana D. względem Invest-Banku SA (obecnie Plus Bank SA).

Mając na uwadze powyższe uprzejmie pragnę wyjaśnić, iż Komisja Nadzoru Finan-
sowego może podejmować działania nadzorcze w stosunku do banków w przypadkach 
wyraźnie określonych w przepisach ustaw, które wyznaczają zakres przedmiotowy 
oraz rodzaj środków nadzoru.

Artykuł 131 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t.: Dz. U. 
z 2015 r., poz. 128), stanowi, iż działalność banków, oddziałów i przedstawicielstw 
banków zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw instytucji kredytowych podlega 
nadzorowi bankowemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakre-
sie i na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe i w ustawie z dnia 21 lipca 
2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1149).
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Celem nadzoru, zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, jest zapewnie-
nie: bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, 
zgodności działalności banków z przepisami ustawy Prawo bankowe, ustawy o Na-
rodowym Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworze-
nie banku, zgodności działalności prowadzonej przez banki zgodnie z art. 70 ust. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z przepisami tej 
ustawy, ustawy Prawo bankowe oraz statutem.

Czynności podejmowane w ramach nadzoru bankowego, zgodnie z art. 133 ust. 2 
ustawy Prawo bankowe, polegają w szczególności na: dokonywaniu oceny sytuacji 
finansowej banków, w tym badaniu wypłacalności, jakości aktywów, płynności płat-
niczej, wyniku finansowego banków, badaniu jakości systemu zarządzania bankiem, 
w szczególności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej, 
badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, akredytyw, gwa-
rancji bankowych i poręczeń oraz emitowanych bankowych papierów wartościowych 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, badaniu zabezpieczenia i terminowości 
spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych, badaniu przestrzegania limitów, o których 
mowa w art. 71 i art. 79a, oraz ocenie procesu identyfikacji, monitorowania i kontroli 
koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań, badaniu przestrzegania przez 
bank, określonych przez KNF norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków, za-
rządzania ryzykiem prowadzonej działalności, w tym dostosowania do rodzaju i skali 
działalności banku procesu identyfikacji i monitorowania ryzyka oraz sprawozdawa-
nia o ryzyku, dokonywaniu oceny szacowania, utrzymywania i przeglądu kapitału 
wewnętrznego.

Zwrócić przy tym należy uwagę, iż przepisy ustawy Prawo bankowe nie dają Komi-
sji Nadzoru Finansowego uprawnień do władczej ingerencji w przedmiot sporu pomię-
dzy bankiem, będącym samodzielnym przedsiębiorcą, a jego klientami, bądź osobami 
trzecimi.

Z uwagi na fakt, że informacje dotyczące przedmiotowej umowy kredytowej objęte 
są tajemnicą bankową, pragnę wyjaśnić, że informacje takie mogą być przekazane 
osobie uprawnionej w rozumieniu przepisów Prawa bankowego.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że Urząd Komisji Nadzoru Finan-
sowego może zwrócić się do Zarządu Plus Banku SA o zbadanie sprawy i udzielenie 
stosownych wyjaśnień spadkobiercom.

Z tego też względu, jeżeli spadkobiercy będą zainteresowani podjęciem takich 
czynności wyjaśniających, uprzejmie proszę o złożenie przez nich pisma bezpośrednio 
do Departamentu Ochrony Klientów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Z poważaniem 
 
PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 
Andrzej Jakubiak
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Oświadczenie senatorów Andrzeja Pająka, 
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, 

Marka Martynowskiego oraz Grzegorza Czeleja

skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracamy się z zapytaniem o wyjaśnienie rzeczywistego charakteru 

tzw. kredytu odnawialnego, niezdefiniowanego w polskim systemie praw-
nym, ale wymienionego w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 
o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. nr 126 poz. 715 z późn. zm.).

Cechą charakterystyczną tego kredytu jest możliwość powstawania 
ujemnego salda na koncie. W związku z tym nie spełnia on ani kodeksowych 
przesłanek pożyczki, ani przesłanek kredytu opisanych w ustawie – Prawo 
bankowe (DzU z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm., dalej: prawo bankowe), 
czego najlepszym dowodem jest osobne wymienienie tego rodzaju kredytu 
w ustawie o kredycie konsumenckim obok pożyczki (art. 3 ust. 2 pkt 1) oraz 
kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego (art. 3 ust. 2 pkt 2).

A zatem, skoro tzw. kredyt odnawialny nie jest wymieniony w art. 5 
ust. 1 i 2 prawa bankowego, bardzo prosimy o odpowiedź na pytanie, czy 
w świetle obecnie istniejących przepisów i braku definicji kredytu odna-
wialnego może być on zaliczany do niezastrzeżonych wyłącznie dla ban-
ków innych usług finansowych wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 7 prawa 
bankowego, podczas gdy w rzeczywistości jest specyficzną formą kreacji 
pieniądza dłużnego i z racji tego jego udzielanie powinno być w wyłącznej 
gestii banków.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Marek Martynowski 
Grzegorz Czelej

Odpowiedź

Warszawa, 10 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z 10 lutego 2015 r., do którego załączono 

oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Pająka wspólnie z innymi senatorami 
podczas 70. posiedzenia Senatu RP 7 lutego 2015 r. przedstawiam co następuje.

Przywołane wyżej oświadczenie senatorów dotyczy charakteru kredytu odnawial-
nego, który wymieniony jest w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o kredycie konsumenckim. 
Jest to instrument, którego Narodowy Bank Polski nie stosuje w ramach prowadzonej 
przez siebie działalności. Bank centralny nie jest też uprawniony do urzędowego kwa-
lifikowania bądź dyskwalifikowania tego instrumentu jako przynależnego wyłącznie 
bankom w ramach prowadzonej przez nie działalności.
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W tym stanie rzeczy należy uznać, że – z formalnego punktu widzenia – Prezes NBP 
nie jest uprawniony do wyrażania stanowiska, którego istota sprowadzałaby się do 
udzielenia odpowiedzi na pytanie sformułowane w końcowej części oświadczenia se-
natorów. Nie wyłącza to oczywiście możliwości przygotowywania w Narodowym Banku 
Polskim ocen lub analiz dotyczących zagadnień tego rodzaju jak podniesione w tym 
oświadczeniu. Opracowania takie mogą być bowiem wykorzystywane dla potrzeb zwią-
zanych z różnymi aspektami działalności banku centralnego, w tym np. w ramach 
współpracy z innymi instytucjami (m.in. Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Także w sprawie podniesionej w przywołanym 
oświadczeniu senatorów w Departamencie Prawnym NBP przygotowany został sto-
sowny materiał.

Jak zastrzegłem wcześniej, ani NBP ani jego Prezes nie posiadają upoważnienia do 
kwalifikowania działalności polegającej na udzielaniu kredytu odnawialnego wymie-
nionego w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o kredycie konsumenckim jako formy działal-
ności zastrzeżonej lub niezastrzeżonej wyłącznie dla banków. Tym bardziej upoważ-
nienia takiego nie mają jednostki i komórki organizacyjne NBP. Uznałem jednak za 
uzasadnione przedstawienie – za pośrednictwem Pana Marszałka – senatorom, którzy 
złożyli oświadczenie, ocen zawartych w materiale przygotowanym w Departamencie 
Prawnym NBP.

Pozwalam więc sobie w załączeniu przekazać Panu Marszałkowi wspomniany ma-
teriał. Czynię to z przekonaniem, iż ułatwi to autorom oświadczenia poznanie możliwe 
szerokiego spektrum ocen i uwarunkowań odnoszących się do kwestii, którą poruszy-
li w tym oświadczeniu.

Z szacunkiem 
 
Marek Belka

Załącznik

Warszawa 2015.03.05

Opinia w sprawie charakteru kredytu odnawialnego, 
o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy o kredycie konsumenckim 

(przygotowana w związku z oświadczeniem senatorów przekazanym 
Prezesowi NBP przez Marszałka Senatu)

1. Art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 
(Dz. U. z 2014, poz. 1947) jest elementem definicji ustawowej pojęcia „kredyt konsu-
mencki”. Dokładniej rzecz ujmując przepis ten wymienia umowę o kredyt odnawialny 
jako jeden z rodzajów umowy o kredyt konsumencki, której podstawowe cechy okre-
ślone zostały w art. 3 ust. 1 (umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł 
albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca 
w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumen-
towi). Istotne jest to, że rodzaje umów o kredyt konsumencki wymienione zostały 
w art. 3 ust. 2 ustawy w ramach katalogu otwartego1  – sformułowane w tym przepisie 

1 „2. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:
1) umowę pożyczki;
2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;
3) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli 

konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odrocze-
niem spełnienia świadczenia;

4) umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a kon-
sument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;

5) umowę o kredyt odnawialny”.
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wprowadzenie do wyliczenia kończy się zwrotem „w szczególności”. Oznacza to, że po-
jęcie kredytu konsumenckiego jest szerokie – kredyt konsumencki może występować 
także w innych niewymienionych wprost w art. 3 ust. 2 ustawy formach. Tym samym 
kredyt odnawialny jest tylko jedną z form tego kredytu. Użycie zwrotu „w szczególno-
ści” ma na celu zaznaczenie szerokiego pojęcia „kredytu konsumenckiego” i zazna-
czenie egzemplifikacyjnego ujęcia pkt 1–5, co jest istotne z punktu widzenia podsta-
wowego celu ustawy, w postaci odpowiedniej ochrony praw konsumenta. Ustalenie 
zamkniętej listy czynności objętych tytułowym pojęciem, rodziłoby ryzyko oferowania 
przez kredytodawców kredytobiorcom takiej usługi, która nie znajdzie się na liście 
tych czynności, co mogłoby prowadzić do obchodzenia rygorów ustawy, a tym samym 
w sposób oczywisty byłoby niekorzystne dla konsumentów.

Innymi słowy zawarta w art. 3 ustawy o kredycie konsumenckim definicja obej-
muje zatem wszelkie czynności typu kredytowego i pożyczkowego, niezależnie od tego 
jak zostaną nazwane i prawnie określone. Dowodem na to jest włączenie – pod pewny-
mi warunkami – do pojęcia „kredyt konsumencki” odroczenia płatności (art. 3 ust. 2 
pkt 3). Jest to instytucja prawna z części ogólnej prawa zobowiązań odrębna od umów 
nazwanych (np. art 501 k.c.), ale odroczenie płatności spełnia niewątpliwie funkcję 
kredytową. Kredyt konsumencki obejmuje też w pewnych sytuacjach umowę leasingu 
(art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy), a umowy o kredyt powiązane z rachunkiem oszczędno-
ściowo-rozliczeniowym też objęte są niektórymi przepisami ustawy (art. 4 ust. 2 pkt 3 
i art. 5 pkt 5).

W rezultacie przyjąć należy, że najogólniej biorąc pojęcie kredytu konsumenckiego 
obejmuje rozmaite czynności prawne, których cechą jest określenie w przyszłości ter-
minu płatności dla konsumenta, który to konsument z powodu ustalenia tego termi-
nu na przyszłość ponosi koszty (odsetki i inne koszty). Art. 3 konstruuje więc definicję 
kredytu konsumenckiego uwzględniając ekonomiczny charakter różnych czynności 
prawnych.

2. Jak wskazano wyżej, art. 3 ustawy o kredycie konsumenckim nie zawiera za-
mkniętej listy czynności stanowiących kredyt konsumencki, a wyliczone przykładowo 
czynności nie odpowiadają wymogowi tzw. rozłączności logicznej. Przepis ten nie jest 
miejscem, w którym definiuje się ściśle poszczególne rodzaje kredytów. Stąd też kre-
dyt odnawialny nie jest tam wymieniony jako przeciwstawienie kredytowi bankowemu 
w rozumieniu art. 69 ustawy Prawo bankowe. Poza tym trudno uznać, by art. 3 ust. 2 
ustawy o kredycie konsumenckim był przepisem przeznaczonym do konstytuowania 
nieznanej prawu kategorii kredytu.

3. W ramach przepisów prawa bankowego (przywołany wyżej art. 69 i nast. ustawy 
Prawo bankowe) i przyjętej w obrocie zasady swobodnego kształtowania treści umów 
(art. 3531 k.c.) banki i kredytobiorcy mogą praktykować różne rodzaje kredytów.

Kredyt odnawialny rozumiany jest na ogół jako kredyt o ustalonym limicie, udzie-
lony na pewien okres czasu, przy czym jeżeli kredyt ten w całości lub części zostanie 
spłacony, to klient może ponownie w ramach tego limitu i terminu skorzystać z po-
brania nowych środków kredytowych. Kredyt taki zazwyczaj łączy się z prowadze-
niem rachunku bankowego, chociaż prawnie można skonstruować taki kredyt bez 
rachunku. Wszystko zależy od inwencji kontraktowej stron umowy kredytu. Taki kre-
dyt mieści się w ramach umowy zdefiniowanej w art. 69 Prawa bankowego. Sama 
„odnawialność”, czyli możliwość wielokrotnego korzystania z oddanych „do dyspozycji 
kredytobiorcy kwoty środków pieniężnych” (art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) nie wy-
łącza kwalifikowania takiego kredytu jako kredytu zdefiniowanego w ustawie Prawo 
bankowe, tym bardziej że według art. 69 ust. 2 pkt 4 i 8 umowa kredytu może okreś- 
lać zasady spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy 
środków pieniężnych.

4. NBP nie ma kompetencji do urzędowego kwalifikowania bądź dyskwalifikowa-
nia poszczególnych czynności w obrocie finansowym jako przynależnych wyłącznie 
bankom. Kwestia, czy dany rodzaj działalności kredytowej może być wykonywany wy-
łącznie przez banki, powinna być rozstrzygana przede wszystkim z udziałem Komisji 
Nadzoru Finansowego (KNF).
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Oświadczenie senatorów Andrzeja Pająka, 
Jarosława Rusieckiego, Jana Marii Jackowskiego 

oraz Wiesława Dobkowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Ministrze!
Gazeta „Super Express” (wydanie z dnia 6.02.2015) opisuje sprawę gan-

gu oszustów, którzy okradali starszych ludzi metodą „na wnuczka” i, według 
tej publikacji, wyłudzili ponad 45 milionów zł. Przestępcy, mimo tak ciężkich 
zarzutów, pozostają na wolności, a w toczącym się przeciw nim procesie za-
mierzają ponoć, za zgodą prokuratury, dobrowolnie poddać się karze.

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zapoznał się z tą sprawą i, jeśli 
informacje gazety się potwierdzą, wyciągnął odpowiednie wnioski służbo-
we. Nie do zaakceptowania bowiem jest sytuacja, w której sprawcy tak 
groźnych, cynicznych przestępstw pozostają na wolności, stwarzając za-
grożenie dla kolejnych ofiar. To urąga elementarnemu poczuciu sprawied- 
liwości.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
Jarosław Rusiecki 
Jan Maria Jackowski 
Wiesław Dobkowski

Odpowiedź

Warszawa, 6 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 10 lutego 2015 roku (sygn. BPS/043- 

-70-3006/15), przy którym przesłano tekst oświadczenia złożonego przez senatora 
Andrzeja Pająka wspólnie z innymi senatorami podczas 70. posiedzenia Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej w dniu 7 lutego 2015 roku w sprawie artykułu prasowego za-
mieszczonego w gazecie „Super Express” z dnia 6 lutego 2015 roku, opisującego spra-
wę gangu oszustów, którzy okradali starszych ludzi metodą „na wnuczka”, uprzejmie 
przedstawiam odpowiedź na oświadczenie.

Z informacji uzyskanej z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie wynika, że wymie-
niona publikacja dotyczyła sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zakończonej 
w dniu 29 grudnia 2014 roku skierowaniem do Sądu Okręgowego w Warszawie aktu 
oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi Ł. ps. H., Adamowi P. i Janowi K.

Przedmiotowe śledztwo zostało zainicjowane złożonym przez Urząd Kryminalny 
w Hamburgu, w trybie art. 21 Europejskiej Konwencji z 1959 roku o pomocy w spra-
wach karnych, zawiadomieniem o działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
grupie przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem mienia m.in. na szkodę obywateli 
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niemieckich. Na podstawie uzyskanego w sprawie materiału dowodowego ustalono, 
że zorganizowana grupa przestępcza na terenie Republiki Federalnej Niemiec, Kon-
federacji Szwajcarskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga i Rzeczypospolitej Polskiej 
dopuszcza się szeregu oszustw metodą „na wnuczka”. Z materiałów śledztwa wynika-
ło, że przebywające na terenie Polski osoby telefonowały do wybranych starszych osób 
w Republice Federalnej Niemiec, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Wielkim Księstwie 
Luksemburga i podając się za ich krewnych lub znajomych informowali, że znajdują 
się w trudnej sytuacji finansowej, jednocześnie prosząc swoich rozmówców o prze-
kazanie im możliwie jak najszybciej pieniędzy, biżuterii lub innych wartościowych 
przedmiotów. Gdy na podstawie rozmowy ustalili, że wytypowana osoba posiadała 
pieniądze lub wartościowe przedmioty i dała się wprowadzić w błąd co do tożsamości 
rozmówcy, prowadzący rozmowę kontaktowali się z tzw. „logistykami”, przebywający-
mi w pobliżu miejsca zamieszkania docelowych pokrzywdzonych, którzy udawali się 
pod wskazane adresy, aby jak najszybciej doszło do odbioru środków finansowych lub 
innych wartościowych przedmiotów od pokrzywdzonych, zanim zorientują się oni, że 
doszło do oszustwa. W ten sposób sprawcy wykorzystywali, przy popełnianiu czynów 
zabronionych, trudności w transgranicznym ściganiu karnym.

W toku postępowania przygotowawczego uzyskano w ramach międzynarodowej 
pomocy prawnej obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie Arka-
diuszowi Ł., Marcinowi K., Adamowi P. i Janowi K. zarzutów działania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Konfederacji Szwajcarskiej 
i Wielkiego Księstwa Luksemburga w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na 
celu popełnianie przestępstw, gdzie łączna szkoda zaistniała w wyniku popełnienia 
zarzuconych oskarżonym czynów wyniosła 2.572.021 zł. Wraz z aktem oskarżenia do 
sądu przekazano zabezpieczony na mieniu podejrzanych majątek o łącznej wartości 
1.652.531 zł.

Podejrzani Arkadiusz Ł., Adam P. i Jan K. przyznali się do popełnienia zarzuca-
nych im czynów, składając obszerne wyjaśnienia oraz wnioski o dobrowolne podda-
nie się karze pozbawienia wolności, w tym również bez dobrodziejstwa warunkowego 
zawieszenia jej wykonania, obowiązkowi naprawienia szkody, a nadto proporcjonalne 
obciążenie kosztami postępowania, na co zgodził się prokurator, który jest w tym za-
kresie niezależny.

Odnosząc się do przywołanej publikacji dziennika „Super Express” należy 
wskazać, iż wymieniono w niej szacowaną kwotę 45.000.000 zł, na jaką mogli zo-
stać oszukani na terenie całej Polski wszyscy pokrzywdzeni przez sprawców po-
sługujących się metodą „na wnuczka” w 2014 roku. Natomiast opisane śledztwo 
Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczyło wyłącznie osób pokrzywdzonych 
z terenu Republiki Federalnej Niemiec, Konfederacji Szwajcarskiej i Wielkiego Księ-
stwa Luksemburga, a żadnemu z podejrzanych w tym śledztwie nie przestawiono 
zarzutu oszukania polskiego obywatela, albowiem brak było jakichkolwiek danych 
świadczących o tym, że podejrzani dokonują oszustw na szkodę osób zamieszku-
jących na terenie Polski. Ponadto podnieść należy, że decyzja dotycząca zamiany 
środka zapobiegawczego została podjęta po przeprowadzeniu wszystkich istotnych 
dla postępowania czynności procesowych i uprawomocnieniu się wydanych posta-
nowień o zabezpieczeniu majątkowym. Po uchyleniu tymczasowego aresztowania 
wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 
oraz poręczeń majątkowych. Należy przy tym dodać, iż żaden z oskarżonych nie był 
dotychczas karany.

Odnosząc się natomiast do podawanych w publikacji informacji dotyczących 
publikowania przez podejrzanego Marcina K. w sieci Internet zdjęć m.in. rachun-
ku z restauracji, czy też drogich samochodów, stwierdzić należy, iż zamieszczone 
fotografie są znane Prokuraturze Okręgowej w Warszawie oraz organom ścigania 
i pochodzą z okresu sprzed próby jego zatrzymania. Wymieniony podejrzany zbiegł 
podczas zaplanowanej na dzień 27 maja 2014 roku wspólnej akcji zatrzymań podej-
rzanych równocześnie na terenie Niemiec i Polski, od tego czasu skutecznie ukry-
wając się, będąc poszukiwany listem gończym, jak również europejskim nakazem 
aresztowania.
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Ponadto stwierdzić należy, że ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wy-
nika, aby Arkadiusz Ł. był właścicielem, jak to wymieniono w publikacji „wielu willi 
i gruntów w całym kraju i za granicą”. Jedyna ustalona nieruchomość, będąca jego 
własnością, została zabezpieczona na poczet przyszłych roszczeń, podobnie jak posia-
dane przez niego pojazdy.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że w publikacji prasowej, inicju-
jącej złożenie przedmiotowego oświadczenia, podano dane odbiegające od ustaleń 
śledztwa.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senator Marii Pańczyk-Pozdziej

skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach planuje 
organizację Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych, 
któremu nadała wymowną nazwę „KoChAM”. Planowana na 2015 r. pierw-
sza edycja festiwalu poświęcona jest muzyce współczesnej, stąd nazwa edy-
cji: „KoChAM muzykę współczesną”. Uczelnia złożyła wniosek do programu 
ministra na rok 2015 (priorytet „Edukacja artystyczna”), ujęty w systemie 
EBOI pod nr 58669/14. Wniosek uzyskał ocenę 83,4 pkt i uplasował się 
na najwyższym miejscu wśród aplikujących do programu akademii muzycz-
nych. Pomimo dbałości o najwyższą staranność i wiarygodność ze strony ze-
społu autorskiego pod kierunkiem pani prof. dr hab. Aleksandry Paszek-Tre-
fon katowicka uczelnia nie otrzymała dofinansowania na realizację zadania. 
Niezależnie od złożonego przez rektora akademii muzycznej w Katowicach 
odwołania w systemie EBOI uprzejmie proszę ze swojej strony o rozważenie 
w trybie odwoławczym ponownej kontroli zgłoszonego w listopadzie 2014 r. 
projektu, ponieważ jego cel i zaplanowane działania na to zasługują.

Zadanie „KoChAM muzykę współczesną” opisane we wniosku w więk-
szości spełnia regulaminowe kryteria oceny projektów edukacyjnych.

Pragnę podkreślić, że od roku akademickiego 2014/2015 katowicka 
akademia muzyczna, jako pierwsza w Polsce, realizuje nowatorski program 
nauczania na kierunku dyrygentura chóralna, równocześnie na trzech pozio-
mach kształcenia. Wspomnianemu programowi nadano wymiar studiów ar-
tystycznych na równi z dyrygenturą symfoniczno-operową. Dotychczasowy 
profil kształcenia dyrygentów chórów w polskich akademiach muzycznych 
kształtował sylwetkę absolwenta na potrzeby szkolnej edukacji muzycznej, 
co obecnie nie spełnia wymogów rynku.

Ślązacy od wieków znani są z muzykalności, a Śląsk poszczycić się może 
największą liczbą chórów, z których najstarsze mają po 100 lat. Nowoczes- 
ny profil kształcenia proponowany przez katowicką akademię muzyczną ze 
wszech miar zasługuje na wsparcie, promocję i materialną pomoc, o co jako 
Ślązaczka i wicemarszałek Senatu RP serdecznie Panią Minister proszę.

Z poważaniem 
Maria Pańczyk-Pozdziej

Odpowiedź

Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma nr BPS/043-70-3007/15 przesyłającego tekst oświadcze-

nia złożonego przez senator Marię Pańczyk-Pozdziej podczas 70. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 7 lutego 2015 r. w sprawie wniosku pn. KoChAM – Międzynarodowy Fe-
stiwal Chórów Akademii Muzycznych uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego dofinansowuje zadania z zakresu kultury w ramach pro-
gramów Ministra.
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Tryb przyznawania dotacji jest jasno określony i opiera się na otwartym konkursie 
ofert. Wniosek złożony przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Kato-
wicach w ramach programu Edukacja – priorytet 2 – Edukacja artystyczna, po zareje-
strowaniu i pozytywnej weryfikacji formalnej, został oceniany pod kątem organizacyj-
nym i zgodności ze strategicznymi celami priorytetu. Następnie został przedstawiony 
do wnikliwej oceny merytorycznej właściwym dla niniejszego priorytetu ekspertom 
zewnętrznym. Po ocenie wniosku została podjęta negatywna decyzja w kwestii dofi-
nansowania przedmiotowego zadania. Wnioskodawca złożył odwołanie – przysługują-
ce wnioskom, które zostały rozpatrzone negatywnie, ale uzyskały ocenę na poziomie 
nie niższym niż 50 punktów.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami odwołania są rozpatrywane w terminie 
21 dni od daty przekazania Ministrowi listy odwołań, tj. do dnia 9 marca 2015 r.

Dodatkowo pragnę poinformować, że Ministerstwo wspiera działania prowadzone 
przez wnioskodawcę. Podczas naboru wniosków na rok 2015 Akademia Muzyczna 
uzyskała dofinansowanie w kwocie 200 000 zł na realizację zadania pn. Kontynuacja 
procesu odbudowy instrumentarium.

Łączę wyrazy szacunku 
 
MINISTER KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
prof. Małgorzata Omilanowska
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
20 sierpnia 2009 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Energa SA 

podpisały list intencyjny w związku z projektem budowy stopnia wodnego 
na Wiśle poniżej Włocławka.

Ekspertyza będąca wynikiem prowadzonych przez spółkę Energa SA 
prac miała na celu zgromadzenie potrzebnej dokumentacji w celu uzyska-
nia decyzji środowiskowej umożliwiającej rozpoczęcie budowy drugiego 
stopnia wodnego i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko warunkującego pozytywną ocenę zgodności projektu z ramo-
wą dyrektywą wodną. Początkowo terminem ukończenia ww. prac miał być 
koniec 2010 r. Ostatecznie prace te zostały ukończone w pierwszej połowie 
2014 r. Ponadto już na początku prac, po wnikliwej analizie dokumentacji 
technicznej i opinii ekspertów, Energa SA wskazała okolice Siarzewa na wy-
sokości Kępy jako optymalne miejsce budowy drugiego stopnia wodnego. Po 
ukończeniu prac przez Energę SA Ministerstwo Środowiska poinformowało, 
iż zgodność projektu z ramową dyrektywą wodną będzie oceniona w ramach 
zatwierdzonego w sierpniu 2014 r. masterplanu dla obszaru dorzecza Wisły 
w terminie do końca 2015 r.

Powyższe informacje były zawarte w odpowiedziach Ministra Środowi-
ska na moje oświadczenia składane na 5., 26., 48., 52. i 62. posiedzeniu 
Senatu oraz na posiedzeniach Senatu dwóch poprzednich kadencji. Należy 
podkreślić, iż w każdej z ww. odpowiedzi Ministerstwo Środowiska podkreś- 
lało zasadność przedsięwzięcia budowy drugiego stopnia wodnego jako 
przedsięwzięcia warunkującego bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

W odpowiedzi Ministerstwa Środowiska z dnia 23 grudnia 2014 r. na 
oświadczenie złożone w dniu 25 listopada 2014 r. na 65. posiedzeniu Sena-
tu zawarte były informacje, że ocena zgodności projektu w ramach master-
planu nie jest możliwa z uwagi na złożoność zadania. Jako główny powód 
Ministerstwo Środowiska podało brak jednoznacznej lokalizacji inwestycji. 
Ocena ta będzie możliwa po zakończeniu obecnie trwających prac nad kon-
cepcją ochrony przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły.

Ze względu na powyższe proszę o odpowiedzi na poniższe pytania.
Dlaczego prace prowadzone przez Energę SA, trwające pięć lat, okazały 

się niewystarczające do wydania oceny zgodności projektu z ramową dyrek-
tywą wodną?

Dlaczego Ministerstwo Środowiska powołuje się na brak lokalizacji, sko-
ro po analizach stosownych dokumentów i opinii ekspertów wskazano opty-
malne miejsce do realizacji projektu?

Jaki jest obecny stan tamy we Włocławku?
Kiedy zakończą się prace nad koncepcją ochrony przed wodami powo-

dziowymi dolnego odcinka Wisły?

Z poważaniem 
Andrzej Person
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Odpowiedź

Warszawa, 19 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oświadczenie senatora Andrzeja Persona (BPS/043-7-3008/15) 
w sprawie budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, przesyłam stosowne 
wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie na podstawie informacji przekazanych przez 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

1. Dlaczego prace prowadzone przez Energę SA, trwające pięć lat, okazały się 
niewystarczające do wydania oceny zgodności projektu z Ramową Dyrektywą 
Wodną?

Wyjaśnienia wymaga fakt, że ocena wpływu na środowisko budowy stopnia wod-
nego poniżej Włocławka, w tym ocena zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) 
jest jednym z wielu elementów wykonywanych na potrzeby przygotowania niezbęd-
nych dokumentacji dla realizacji projektu.

Ocena zgodności inwestycji/przedsięwzięć z zapisami RDW, wiąże się z analizami 
w zakresie wpływu inwestycji na stan jednolitych części wód, a następnie wykazaniem 
spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 4.7 ww. dyrektywy. Zgodnie z wynikami 
analizy w zakresie wpływu inwestycji polegającej na budowie stopnia wykazano, że 
wpłynie ona na możliwość osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. Pomimo 
podjęcia działań mających na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań, trwale zo-
stanie zmieniony charakter rzeki.

Mając na uwadze powyższe, przedmiotowe zadanie zostało uwzględnione w aktu-
alizacji planów gospodarowania wodami, które obecnie są przedmiotem konsultacji 
społecznych.

2. Dlaczego Ministerstwo Środowiska powołuje się na brak lokalizacji, skoro po 
analizach stosownych dokumentów i opinii ekspertów wskazano optymalne 
miejsce do realizacji projektu?

W opracowanej na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
„Koncepcji ochrony przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocław-
ka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej” bierze się pod uwagę kilka lokalizacji budowy 
stopnia na 30 km odcinku występowania erozji dna: Nieszawę, Bobrowniki i Anwil, 
oddalone od siebie o ok. 10 km każda. Podkreślenia wymaga fakt, że bezpieczeństwo 
Stopnia Wodnego we Włocławku uzyskano dla wszystkich analizowanych lokalizacji 
stopnia wodnego poniżej Włocławka.

3. Jaki jest obecny stan tamy we Włocławku?

Stan techniczny Stopnia Wodnego Włocławek jest na bieżąco monitorowany, a za-
kres niezbędnych prac remontowych i utrzymaniowych określany jest na podstawie 
przeglądów, kontroli oraz szczegółowych badań i pomiarów.

Na podstawie informacji uzyskanych podczas kontroli stanu technicznego, Sto-
pień Wodny Włocławek oraz obiekty towarzyszące dopuszczone zostały do dalszej 
eksploatacji. Jak poinformował Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej obiekty Stopnia 
Wodnego Włocławek są w stanie dostatecznym i niezagrażającym bezpieczeństwu.

Mając jednak na uwadze długi okres eksploatacji, który wpłynął na naturalną 
utratę trwałości materiałów, z których wykonane są poszczególne obiekty, wymagane 
jest przeprowadzenie szeregu prac remontowych, konserwacyjnych i pogłębiarskich.
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Obecnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 projekt pn.: „Popra-
wa stanu technicznego i bezpieczeństwa Stopnia Wodnego Włocławek”. Celem pro-
jektu jest poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów Stopnia Wodnego 
we Włocławku poprzez wykonanie robót budowlanych oraz zmniejszenie efektu ba-
riery istniejącego stopnia wodnego dla migracji ryb będących celem ochrony obsza-
rów Natura 2000, położonych poniżej i powyżej stopnia wodnego. Będzie to możliwe 
dzięki przebudowie przepławki dla ryb, poprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowe-
go w strefie cofkowej zbiornika włocławskiego w rejonie zapory bocznej Borowiczki 
oraz wałów wstecznych Słupianki i Rosicy, poprzez rozbudowę istniejących urządzeń 
ochrony przeciwpowodziowej.

Przedmiotowy projekt jest realizowany w dwóch pakietach:
Pakiet 1 „Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku
Pakiet 2 „Rozbudowa zapory bocznej Borowiczki i rozbudowa wałów wstecznych 

Słupianki i lewego wału Rosicy”
Zaawansowanie rzeczowe przywołanego projektu kształtuje się obecnie na pozio-

mie 81%.

4. Kiedy zakończą się prace nad koncepcją ochrony przed wodami powodziowymi 
dolnego odcinka Wisły?

Prace nad opracowaniem „Koncepcji ochrony przed wodami powodziowymi dol-
nego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej” zostały zakoń-
czone. Celem opracowania było wskazanie optymalnych rozwiązań mających zapew-
nić ochronę przeciwpowodziową odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki 
Gdańskiej w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej letniej, zimowej i zabezpieczenia 
stopnia wodnego we Włocławku. W opracowaniu w wyniku przeprowadzonych analiz 
matematycznych, środowiskowych, wielokryterialnych, efektywności finansowo-eko-
nomicznej jako optymalne rozwiązanie zarekomendowano wariant polegający na „Od-
budowie ostróg wraz z wycinką w korycie wielkiej wody oraz budowie stopnia poniżej 
Włocławka”.

z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
W związku z zakończeniem, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę 

Kontroli, kontroli przebudowy i modernizacji drogi krajowej nr 1 w grani-
cach administracyjnych miasta Włocławek – dalej: kontrola – zwracam się 
do Pana Prokuratora z prośbą o udzielenie informacji.

NIK negatywnie ocenił objęte kontrolą działania prezydenta miasta Wło-
cławka Andrzeja Pałuckiego oraz jego pracowników w ramach realizacji in-
westycji przebudowy drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych 
miasta Włocławek. Szereg nieprawidłowości, skutkujących brakiem spraw-
ności i skuteczności przeprowadzenia inwestycji oraz utratą częściowego do-
finansowania UE, był wynikiem niezgodnych z prawem i zasadami należy-
tego zarządzania finansami działań prezydenta Włocławka.

Proszę więc o udzielenie informacji o postępowaniach wszczętych 
w związku z wynikiem kontroli NIK.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Odpowiedź

Warszawa, 12.03.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym przy piśmie z dnia 10 lutego 2015 r. oświadczeniem 

złożonym przez senatora Andrzeja Persona podczas 70. posiedzenia Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej w dniu 7 lutego 2015 r., w przedmiocie prowadzenia postępowań 
wszczętych w związku z wynikiem kontroli NIK, dotyczącej działań podejmowanych 
przez prezydenta miasta Włocławek oraz jego pracowników w ramach realizacji inwe-
stycji przebudowy drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych miasta Wło-
cławek, uprzejmie informuję, że do tej pory do żadnej z jednostek organizacyjnych 
prokuratury działającej na obszarze Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku nie wpłynęło 
zawiadomienie NIK dotyczące powyższej materii.

Zgodnie z treścią art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli (Dz. U. 2012.82 j.t.) w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestęp-
stwa, NIK ma obowiązek zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw.

Dopiero po ewentualnym otrzymaniu zawiadomienia z NIK i zapoznaniu się z jego 
treścią, możliwe będzie podjęcie decyzji w przedmiocie wszczęcia postępowania w tej 
sprawie.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się do Pani z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi na bardzo 

ważny problem, który dotyczy grupy zawodowej tancerzy. Reforma syste-
mu emerytalnego pozbawiła bowiem artystów tancerzy nabytych przez nich 
uprawnień do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Tancerze wskazują na to, że w polskich warunkach społeczno-ekono-
micznych nierealne jest przekwalifikowywanie się tancerzy i rozpoczyna-
nie nowej kariery na wyjątkowo trudnym polskim rynku pracy. Dotyczy to 
szczególnie tych tancerzy, których zmiana ich sytuacji emerytalnej dosięgła 
w momencie, kiedy przepracowali w zawodzie wiele lat, a w chwili wprowa-
dzenia nowych przepisów do przejścia na emeryturę według starych zasad 
brakowało im często zaledwie kilku miesięcy.

Tancerze w Polsce stanowią nieliczną grupę zawodową. Podkreślić na-
leży, że naukę zawodu rozpoczynają w wieku 10 lat, a już dziewięcioletni 
okres nauki w szkole wiąże się ze znacznym wysiłkiem fizycznym i pod-
dawaniem ciała ćwiczeniom baletowym, niezgodnym z anatomią człowie-
ka. Tak długi okres przygotowań jest jednak niezbędny, by profesjonalnie 
wykonywać wspomniany piękny i rzadki zawód. Tak więc do momentu 
osiągnięcia wieku, który uprawniał dotychczas do przejścia na wcześniej-
szą emeryturę, tancerka lub tancerz musieli przetańczyć co najmniej 24 lata. 
Są to 24 lata codziennych morderczych ćwiczeń, prób i spektakli. Rodzi się 
pytanie, kiedy i jak artysta tancerz ma się w tym czasie przygotowywać do 
zmiany zawodu.

Nie jest również zasadnym argumentem twierdzenie, że tancerze po 
osiągnięciu pewnego wieku mogą bądź uczyć, bądź rozpocząć karierę cho-
reograficzną, gdyż takie rozwiązanie dotyczyć będzie jedynie niewielkiego 
procenta tancerzy.

Obecna sytuacja dla wielu z nich oznacza zagrożenie bezrobociem i wy-
kluczeniem społecznym związanym z utratą zawodu.

Pozbawienie tancerzy uprawnień emerytalnych sprawiło, że szkoły 
baletowe zaczynają świecić pustkami, a dalszą konsekwencją będzie to, 
że na polskich scenach przestaniemy mieć możliwość oglądania polskich 
artystów baletu.

Szanowna Pani Premier, czy nie warto zastanowić się nad zmianą prze-
pisów dla wspomnianej grupy społecznej? Spoczywa na nas wielka odpo-
wiedzialność za los polskiej kultury i za to, czy w przyszłości będzie jeszcze 
można mówić o polskiej sztuce baletowej. Proszę o informację, czy dostrzega 
Pani przedstawiony tu problem i w jaki sposób zamierza go Pani rozwiązać.

Marian Poślednik
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Odpowiedź 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 18 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Mariana Poślednika w spra-

wie pozbawienia artystów tancerzy uprawnień do wcześniejszej emerytury (znak 
BPS/043-70-3010/15), przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (znak 
SPRM-4813-124-(1)/15), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższej informacji. Odnosząc 
się do prośby KPRM, do odpowiedzi załączone zostaje również stanowisko Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej.

Mając świadomość ważkości omawianego problemu, MKiDN jest czynnie zaanga-
żowane w działania mające na celu rozwiązanie tej sytuacji. Jednym z zadań statu-
towych powołanego przez Ministra KiDN w 2010 roku Instytutu Muzyki i Tańca jest 
„współuczestnictwo we wdrażaniu i realizacji programu przekwalifikowania zawodo-
wego tancerzy”. Instytut, zgodnie z intencją Ministra, od momentu powstania dąży do 
wypracowania skutecznego, długofalowego i możliwego w polskim systemie prawnym 
rozwiązania kwestii transformacji zawodowej tancerzy.

W 2012 roku MKiDN uczestniczyło w rozmowach z Ministerstwem Obrony Naro-
dowej w celu ewentualnego przejęcia modelu postępowania reorientacyjnego w przy-
padku żołnierzy zawodowych i przeniesienia go na grunt artystów baletu; niestety, 
z powodów prawnych okazało się to niemożliwe.

MKiDN było także jednym z inicjatorów pilotażowego programu „Druga kariera 
młodych seniorów” i aktywnie uczestniczyło w pracach nad przedmiotowym projek-
tem wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Instytutem Muzyki i Tańca 
oraz Teatrem Wielkim – Operą Narodową. W ramach projektu powstał raport komisji 
eksperckiej pt. „Model postępowania w zakresie reorientacji zawodowej dla grup za-
wodowych wcześniej kończących karierę” oraz oparty na nim program szkolenia dla 
pracowników instytucji rynku pracy.

Ponadto MKiDN pracuje wraz z IMiT-em nad wprowadzeniem w życie projektu 
„Reorientacja zawodowa tancerzy. Pilotaż 2014–16”. Projekt miałby na celu dopro-
wadzenie do sytuacji, w której tancerz po zakończeniu tzw. „pierwszej kariery” podej-
muje pracę w innym zawodzie, do którego przygotowuje się jeszcze przed odejściem 
ze sceny poprzez dofinansowane i indywidualnie dobrane kursy, szkolenia, studia, 
doradztwo zawodowe i psychologiczne. Realizacja projektu, z powodu ograniczeń bud- 
żetowych, nie znalazła się na chwilę obecną wśród projektów uwzględnionych w do-
tacji na wydatki bieżące dla Instytutu, ograniczonej limitem wydatków na 2015 rok 
określonym przez Ministra Finansów. MKiDN w miarę możliwości podejmie starania, 
żeby to zmienić.

Z poważaniem 
 
prof. Małgorzata Omilanowska
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Stanowisko 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 10 marca 2015 r.

Pani 
Małgorzata Omilanowska 
Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Szanowna Pani Minister,
w związku z oświadczeniem Senatora Mariana Poślednika w sprawie grupy zawo-

dowej tancerzy przekazanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przy piśmie 
z dnia 19 lutego 2015 r., znak: SPRM-4813-124-(1)/15, uprzejmie pragnę przedsta-
wić, co następuje.

Zachodzące procesy demograficzne, w tym przede wszystkim starzenie się ludno-
ści, stanowią wyzwanie dla większości państw europejskich. Rosnąca długość życia 
oraz wzrastający udział osób starszych w populacji niesie za sobą określone spo-
łeczno-ekonomiczne konsekwencje. Jedną z nich jest nadmierne obciążanie finan-
sów publicznych, z uwagi na wzrost wydatków na systemy emerytalne. Wobec nieko-
rzystnych procesów demograficznych oraz zachwiania równowagi pomiędzy wpływami 
a wydatkami z systemów emerytalnych, państwa europejskie coraz częściej decydują 
się na podniesienie wieku emerytalnego.

Również w Polsce wprowadzenie rozwiązania podwyższającego wiek emerytalny dla 
mężczyzn i kobiet, docelowo do 67 roku życia, było konieczne zarówno ze względów 
demograficznych, jak i ekonomicznych. Obserwowane zmiany demograficzne wska-
zują, że sytuacja ludnościowa Polski jest nadal trudna i w najbliższej perspektywie 
nie należy oczekiwać znaczących zmian, które mogłyby zapewnić stabilny rozwój de-
mograficzny. Niekorzystne zmiany występujące w trendzie urodzeń, będą miały nega-
tywny wpływ na przyszłą dzietność, zwłaszcza wobec utrzymującej się wysokiej skali 
emigracji Polaków za granicę (szczególnie emigracji czasowej ludzi młodych). Trwający 
proces starzenia się polskiego społeczeństwa będący wynikiem korzystnego zjawiska, 
jakim jest wydłużanie się trwania życia, pogłębiany jest niskim poziomem dzietności. 
W przyszłości będzie to powodować zmniejszanie się podaży siły roboczej na rynku 
pracy i utrudnienia w systemie zabezpieczenia społecznego w wyniku wzrostu liczby 
i odsetka ludzi w starszym wieku.

Rosnąca liczba ludzi starszych (w wieku poprodukcyjnym) i spadek liczby osób 
zdolnych do pracy (w wieku produkcyjnym) oznacza przede wszystkim rosnące ob-
ciążenie pracujących kosztami utrzymania istniejących systemów socjalnych, w tym 
zwłaszcza systemów emerytalnych. Te niekorzystne tendencje mają zasadniczy wpływ 
na sytuację finansową systemu ubezpieczeń społecznych. Jest to zjawisko bardzo 
niepokojące, które w przyszłości mogłoby doprowadzić do realnego zagrożenia utraty 
płynności finansów ubezpieczeń społecznych, o ile nie zostałyby podjęte odpowiednie 
działania zapobiegawcze. Zmiana proporcji liczby osób w wieku poprodukcyjnym do 
liczby osób w wieku produkcyjnym wiąże się bowiem z wydłużaniem się przeciętnego 
trwania życia w związku ze znaczną poprawą zdrowia i jakości życia społeczeństwa. 
W kontekście ubezpieczeń społecznych jest to zjawisko prowadzące do wydłużenia 
okresu pobierania świadczenia emerytalnego i w konsekwencji dalszego obciążania 
systemu finansowego ubezpieczeń.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że jednym z podstawowych założeń reformy sys-
temu emerytalnego przeprowadzonej w 1999 r. było przywrócenie systemowi cha-
rakteru ubezpieczeniowego. Oznaczało to doprowadzenie do sytuacji, w której świad-
czenia będą przyznawane z powodu spełnienia ryzyka ubezpieczeniowego, tj. dożycia 
określonego w przepisach wieku emerytalnego lub niemożności wykonywania dal-
szego zatrudnienia z powodu niezdolności do pracy, spowodowanej stanem zdrowia. 
W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 



70. posiedzenie Senatu w dniu 7 lutego 2015 r.124

Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) – określającej zasady nabywania 
prawa do świadczeń typu ubezpieczeniowego, a więc finansowanych i pozostających 
w związku z funduszem gromadzonym na ten cel ze składek osób ubezpieczonych – 
przesłanki nabycia prawa do emerytury zostały sformułowane w sposób bezwzględnie 
obowiązujący. Zaś przepisy umożliwiające wcześniejsze przejście na emeryturę, nie-
mające pokrycia w składce na ubezpieczenie emerytalne, są stopniowo wygaszane, aż 
do całkowitej ich likwidacji.

W zreformowanym systemie emerytalnym nie przewidziano możliwości utrzyma-
nia przywileju wcześniejszej emerytury dla żadnej grupy zawodowej. Jedynie dla osób 
pracujących dotychczas w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 
przewidziano system emerytur pomostowych, mający jednak charakter wygasający. 
Przyjęto bowiem założenie, że wszelkie dodatkowe uprawnienia będą finansowane 
z innych źródeł niż powszechna składka na ubezpieczenie emerytalne oraz będą regu-
lowane w odrębnej ustawie, a nie przepisami ustawy emerytalnej.

I tak, z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.) ograniczająca 
liczbę uprawnionych do wcześniejszego przejścia na emeryturę z tytułu pracy w szcze-
gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Przepisami tej ustawy prace tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wy-
siłkiem fizycznym zostały uznane jako prace w szczególnych warunkach (pkt 37 za-
łącznika nr 1 do ustawy). Równocześnie – przepisem art. 3 ust. 6 ustawy – za pracow-
ników wykonujących prace w szczególnych warunkach uznano także ubezpieczonych 
z tytułu działalności twórczej lub artystycznej tancerzy zawodowych, wykonujących 
po dniu wejścia w życie ustawy prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym. 
Oznacza to, że tancerze zawodowi mogą skorzystać, jako jedna z nielicznych grup 
zawodowych, z prawa do emerytury pomostowej po spełnieniu warunków przewidzia-
nych w art. 4 tej ustawy i zakończyć swą aktywność zawodową w wieku 55 lat (w przy-
padku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn) tj. przed uzyskaniem powszechnego 
wieku emerytalnego, który docelowo będzie wynosił 67 lat.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Podsekretarz Stanu 
Marek Bucior
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Oświadczenie senatorów Janiny Sagatowskiej, 
Zdzisława Pupy oraz Andrzeja Matusiewicza

skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragniemy gorąco poprzeć starania starostwa powiatu strzyżowskiego 

i całej wspólnoty mieszkańców powiatu o przywrócenie Sądu Rejonowego 
w Strzyżowie jako samodzielnej jednostki sądowniczej.

Sąd Rejonowy w Strzyżowie, jako jedyny na obszarze Podkarpacia, ma 
nie zostać przywrócony w 2015 r. pomimo faktu, że rocznie miałby przeszło 
pięć tysięcy spraw do rozstrzygnięcia.

Brak samodzielnego Sądu Rejonowego w Strzyżowie to wielka strata dla 
tej społeczności.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w swojej opinii także wyrazi-
ło pogląd, że Sąd Rejonowy w Strzyżowie należy przywrócić.

Mamy nadzieję, że tak usilne starania władz lokalnych i społeczności, 
poparte merytorycznymi przesłankami, znajdą uznanie i przełożą się na po-
zytywną decyzję o  przywróceniu Sądu Rejonowego w Strzyżowie.

Z poważaniem 
Janina Sagatowska 
Zdzisław Pupa 
Andrzej Matusiewicz

Odpowiedź

Warszawa, 18.03.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatorów: Pani Janiny Sagatowskiej, Pana Zdzi-

sława Pupy oraz Pana Andrzeja Matusiewicza, w sprawie przywrócenia Sądu Rejono-
wego w Strzyżowie, złożone podczas 70. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 7 lutego 2015 r., przesłane przy piśmie z dnia 10 lutego 2015 r. – uprzejmie 
przedstawiam, co następuje.

Na wstępie wskazać należy, że przepisy uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 14 marca 2014 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju są-
dów powszechnych (Dz. U. poz. 481), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2014 r., 
uwzględniają obiektywne kryteria tworzenia i znoszenia sądów rejonowych.

Zgodnie z przepisami przejściowymi wskazanej ustawy, Minister Sprawiedliwości, 
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, był obowiązany wydać akty 
wykonawcze dostosowujące strukturę organizacyjną sądownictwa powszechnego do 
przedmiotowych kryteriów.

Istotne jest, iż podstawę dostosowania po raz pierwszy po wejściu w życie wymie-
nionej na wstępie ustawy struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego do 
uchwalonych kryteriów, w zakresie zmian w tej strukturze wprowadzonych z dniem 
1 stycznia 2013 r., stanowiły dane statystyczne obrazujące wpływ spraw do zniesio-
nych sądów rejonowych w roku 2012.
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Stosownie do decyzji Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, zakresem aktów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych objętych zostało 41 sądów rejonowych spełniających 
obligatoryjne kryteria tworzenia sądów rejonowych. Jednostki te zostały przywrócone 
z dniem 1 stycznia 2015 r.

Jednocześnie wskazać należy, że w dniu 12 listopada 2014 r. Minister Sprawiedli-
wości podpisał rozporządzenia dotyczące przywrócenia z dniem 1 lipca 2015 r. kolej-
nych 34 sądów rejonowych, w oparciu o dane statystyczne za rok 2013.

W świetle powyższego istotne jest, że według danych statystycznych dotyczących 
wpływu spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich zarówno w 2012 r. 
jak i w 2013 r. Sąd Rejonowy w Strzyżowie nie spełniał określonych ustawą kryteriów 
tworzenia sądów rejonowych. Brak było zatem podstawy prawnej dla przeprowadzenia 
postulowanej zmiany organizacyjnej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzo-
na jest analiza danych statystycznych za rok 2014. Decyzja w przedmiotowej sprawie 
nie została dotychczas podjęta.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Janiny Sagatowskiej, 
Zdzisława Pupy oraz Andrzeja Matusiewicza

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie planami Ministra Zdrowia do-

tyczącymi wprowadzenia substancji poronnych do sprzedaży bez recepty.
Lekarze ginekolodzy położnicy wyrażają opinie o negatywnych skutkach 

stosowania takiej tabletki dla zdrowia przyjmujących ją dziewcząt i kobiet. 
Także duża grupa farmaceutów sprzeciwia się takim planom, gdyż klauzula 
sumienia zabrania im udziału w dystrybucji takich tabletek.

Nie tylko względy zdrowotne i etyczne przemawiają za wycofaniem się 
ministerstwa z planów wprowadzenia do sprzedaży bez recepty substancji 
niszczących życie przed narodzeniem. Dodatkowo w sytuacji niskiego i ciąg- 
le spadającego przyrostu demograficznego podejmowanie działań jeszcze 
bardziej pogłębiających tę tendencję jest wysoce szkodliwe dla Polski.

Janina Sagatowska 
Zdzisław Pupa 
Andrzej Matusiewicz

Odpowiedź

Warszawa, 2015.03.12

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Janiny Sagatowskiej, które zostało 

złożone wraz z Senatorem Zdzisławem Pupą i Senatorem Andrzejem Matusiewiczem 
na 70. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 lutego 2015 r., przeka-
zane Ministrowi Zdrowia przy piśmie BPS/043-70-3012/15 z dnia 10 lutego 2015 r., 
dotyczące wprowadzenia substancji poronnych do sprzedaży bez recepty, niniejszym 
informuję o stanowisku Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 6 lit. a Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dziedzina 
ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego jest dziedziną, w odniesieniu do której Unia Eu-
ropejska posiada kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, 
koordynowanie lub uzupełnianie działań państw członkowskich.

Ponadto, należy wskazać na art. 168 ust. 4 lit. c Traktatu, który stanowi, że „na 
zasadzie odstępstwa od artykułu 2 ustęp 5 i artykułu 6 lit. a oraz zgodnie z artykułem 
4 ustęp 2 lit. k, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem 
Regionów, przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym artykule, 
przyjmując, w celu stawienia czoła wspólnym zagadnieniom związanym z bezpieczeń-
stwem, środki ustanawiające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych”.

Należy zauważyć, że produkt leczniczy ellaOne (octan uliprystalu) został dopusz-
czony do obrotu w tzw. „procedurze zcentralizowanej” na mocy decyzji K(2009)4049, 
wydanej przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia (WE) nr 726/2004 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r, ustanawiającego wspól-
notowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Eu-
ropejską Agencję Leków (Dz. Urz. UE L 136 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 229), zwanego dalej „rozporządzeniem 
nr 726/2004/WE”. Adresatem przedmiotowej decyzji byt podmiot odpowiedzialny, 
tak samo adresatem zmiany warunków decyzji w zakresie zmiany kategorii do-
stępności (z leku dostępnego na podstawie przepisu lekarza, na lek dostępny bez 
przepisu lekarza) był ten sam podmiot odpowiedzialny Laboratoire HRA Pharma 
15 rue Béranger, F-75003 Paris, France.

Zmiana warunków decyzji przez Komisję nastąpiła na wniosek ww. podmiotu od-
powiedzialnego po dokonaniu przeglądu dokumentacji badań przedklinicznych i kli-
nicznych, jaką podmiot odpowiedzialny przedłożył w celu wykazania zasadności zmia-
ny kategorii dostępności oraz po uwzględnieniu opinii Europejskiej Agencji Leków 
wydanej w dniu 23 października 2014 r. i Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stoso-
wanych u Ludzi wydanej w dniu 20 listopada 2014 r.

Mając na względzie fakt, że decyzja Komisji, zgodnie z art. 288 TFUE wiąże adre-
sata, którym jest podmiot odpowiedzialny, uzyskujący, zgodnie z art. 13 ust. 1 rozpo-
rządzenia nr 726/2004/WE, jednakowe prawa na całym terytorium UE, tym samym 
decyzja wykonawcza Komisji C(2015)51 z dnia 7 stycznia br. stała się obowiązująca 
we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z chwilą doręczenia jej 
podmiotowi odpowiedzialnemu.

W opinii Ministra Zdrowia ww. decyzja wydana została z poszanowaniem postano-
wień traktatowych, niemniej jednak wydanie jej nie wykluczyło możliwości podjęcia 
przez państwa członkowskie pewnych działań zmierzających do ograniczenia dostęp-
ności omawianego produktu leczniczego, w zakresie, jaki dane państwo uzna za sto-
sowne i konieczne ze względu na interes zdrowia publicznego.

Art, 4 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi stanowi: „Niniejsza dyrektywa nie wpływa na stoso-
wanie ustawodawstwa krajowego zabraniającego lub ograniczającego sprzedaż bądź 
stosowanie produktów leczniczych jako środków antykoncepcyjnych lub poronnych. 
Państwa Członkowskie przedstawią Komisji dane przepisy ustawodawstwa krajowe-
go”. Powyższy przepis daje państwom członkowskim prawo do ustanowienia określo-
nych w nim ograniczeń zarówno w odniesieniu do narodowych pozwoleń na dopusz-
czenie do obrotu, jak również pozwoleń wydawanych przez Komisję Europejską, co 
wynika z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia (WE) Nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania 
pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych 
i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków w brzmieniu: „Bez 
uszczerbku dla art. 4 ust. 4 i 5 dyrektywy 2001/83/WE pozwolenie na wprowadzenie 
do obrotu wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jest ważne na obszarze całej 
Wspólnoty. Nadaje ono w każdym Państwie Członkowskim te same prawa i nakłada te 
same obowiązki, co pozwolenie na wprowadzenie do obrotu wydane przez to Państwo 
Członkowskie zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/83/WE”.

Omawiany przepis dyrektywy jest prawnym instrumentem możliwości realizacji 
przez państwo członkowskie swojej woli politycznej, a nie merytorycznej oceny leku, 
gdyż ta już została dokonana przez uprawniony organ narodowy albo Komisję Eu-
ropejską.

Ministerstwo Zdrowia korzystając z powyższych możliwości prawnych, kierując się 
wyłącznie przesłankami medycznymi, nie światopoglądowymi, postanowiło wprowa-
dzić ograniczenie w zakresie sprzedaży leków z grupy ATC G03A – hormonalne środ-
ki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego posiadające kategorię dostępności 
„OTC”, do których zalicza się m.in. ellaOne. Prowadzone są obecnie prace w zakresie 
nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produk-
tów leczniczych i wyrobów medycznych, w którym ma zostać wprowadzona granica 
wiekowa dla osób, które będą chciały nabyć przedmiotowe leki bez recepty. Granica ta 
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została ustalona na poziomie 15. roku życia. Wiek 15 lat jest minimalnym wiekiem, od 
którego osoba jest uznana za zdolną do wyrażenia ważnej prawnie zgody na czynności 
seksualne z inną osobą, dlatego przepisy projektowanego rozporządzenia są skorelo-
wane z art, 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 55, 
z późn. zm.), który stanowi, że obcowanie płciowe i inne czynności seksualne z osobą 
poniżej 15. roku życia stanowią przestępstwo.

Przedmiotowy projekt dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Minister-
stwa Zdrowia. Projekt jest w tej chwili po konsultacjach publicznych i trwa obecnie 
analiza zgłoszonych uwag.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w zatwierdzonej przez Komisję Europejską 
Charakterystyce Produktu Leczniczego ellaOne nie ma informacji o możliwym działa-
niu wczesnoporonnym preparatu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Witolda Sitarza

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Projekt rozporządzenia z dnia 9 października 2014 r. w sprawie komu-

nalnych osadów ściekowych zawiera zapis o obowiązku zmieszania komu-
nalnych osadów ściekowych z gruntem w przeciągu jednej doby (nie później 
niż następnego dnia po ich przetransportowaniu).

Docierają do mnie alarmujące sygnały z oczyszczalni ścieków korzy-
stających z tej metody zagospodarowania osadów ściekowych, że przewi-
dziany w tym zapisie obowiązek jest niewykonalny w przypadku większej 
ilości wytwarzanych osadów, taki zapis uniemożliwi więc dalsze stosowa-
nie tej metody. Pracowałem kiedyś w oczyszczalni ścieków wytwarzającej 
ponad 50 ton osadu dziennie i wiem, że w pewnych warunkach pogodowych 
(w przypadku opadów, niskich temperatur itp.) realizacja takich wymagań 
jest nierealna. Inne metody zagospodarowania osadu wymagają kosztow-
nych inwestycji i pociągają za sobą zużycie znacznej ilości energii – o czym 
zresztą pracownicy ministerstwa doskonale wiedzą – nie jest więc możliwa 
zmiana sposobu zagospodarowania osadu z dnia na dzień.

Po lekturze zapisów dotyczących uzgodnień projektów rozporządzeń do-
tyczących osadów ściekowych zorientowałem się, że temat nie jest nowy, 
wiele instytucji proponowało termin 7 dni na zmieszanie komunalnych osa-
dów ściekowych z gruntem, ale propozycje te z uporem były przez minister-
stwo odrzucane z niezrozumiałych powodów.

Proszę więc o ponowne rozważenie postulatu ustanowienia terminu 
7 dni na zmieszanie osadów z gruntem i wzięcie pod uwagę licznych uwag 
praktyków. W razie potrzeby oferuję możliwość odwiedzenia oczyszczalni 
stosujących tę metodę w celu przekonania się o nierealności zapisu propono-
wanego w rozporządzeniu.

Proszę też o informację, co zdaniem autorów rozporządzenia oczyszczal-
nie miałyby robić z osadem po wprowadzeniu w życie tego zapisu. Skutki ta-
kiego zapisu dotkną bowiem wiele oczyszczalni i mieszkańców wielu miast.

Z poważaniem 
Witold Sitarz

Odpowiedź

Warszawa, 10.03.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana senatora Witolda Sitarza przekazanym pismem 

z dnia 10 lutego 2015 r., znak: BPS/043-70-3013/15 dotyczącym przepisów rozpo-
rządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych w zakresie obowiązku zmie-
szania komunalnych osadów ściekowych z gruntem, poniżej przedstawiam stanowi-
sko w przedmiotowym zakresie.

Odnosząc się do kwestii komunalnych osadów ściekowych uprzejmie informuję, 
że w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia z dnia 13 lipca 2010 r. 
w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924), w rozporzą-
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dzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. poz. 257), które je zastąpi z dniem 12 marca 2015 r., wprowadzono 
nieliczne zmiany. Wśród wprowadzonych zmian, m.in. w §4 ust. 4 skonkretyzowano 
zapis odnoszący się do maksymalnego czasu, jaki może upłynąć pomiędzy przywozem 
osadu na nieruchomość gruntową, a zmieszaniem go z gruntem. Wprowadzone uści-
ślenie wynika z pojawiających się problemów interpretacyjnych obecnie obowiązują-
cego zapisu „niezwłocznie”, który zawarty jest w rozporządzeniu z 2010 r.

Przywołany przepis, w szczególności ma zastosowanie przy kontroli stosowania 
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, prowadzonej przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska. Organy Inspekcji sygnalizowały, że funkcjonujący 
w przepisach termin „niezwłocznie” jakim posługuje się ww. rozporządzenie, nie 
określa ściśle sprecyzowanego czasu (np. wyrażonego w jednostce czasu), w ciągu któ-
rego należy równomiernie rozprowadzony na powierzchni gruntu osad ściekowy z nim 
zmieszać. Przy opracowywaniu projektu przedmiotowego rozporządzenia, z uwagi na 
kierunek odzysku komunalnych osadów ściekowych, tj. w rolnictwie, oraz biorąc pod 
uwagę intencję i cel stosowania osadów, jakim jest nawożenie gleb użytkowanych 
rolniczo, uznano, że należy przestrzegać zasad zgodnych z wymaganiami zawartymi 
w Kodeksie dobrej praktyki rolniczej. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tym ma-
teriale, wśród wymogów dotyczących stosowania nawozów naturalnych oraz organicz-
nych, a komunalne osady ściekowe swoim składem i charakterem są im najbliższe, 
zapisano, że muszą być one przykryte lub wymieszane z glebą za pomocą narzędzi 
uprawowych nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu. Z uwagi na cenne 
właściwości nawozowe oraz wysoką zawartość materii organicznej w komunalnych 
osadach ściekowych, podjęto decyzję, aby podczas ich stosowania minimalizować 
wszelkie straty składników nawozowych, a przy tym maksymalnie ograniczać  nega-
tywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne.

Na etapie konsultacji publicznych w odniesieniu do tej zmiany zostały zgłoszone 
również uwagi (KIGO, UM Poznania, Izba Gosp. Wodociągi Polskie, Stowarzyszenie 
Wodociągi Wielkopolskie) proponujące przywrócenie poprzedniego zapisu bądź wy-
dłużenie czasu na wymieszanie odpadów z gruntem. Uwagi te nie zostały uwzględ-
nione i zamieszczono wyjaśnienie, że doprecyzowanie zapisu dotyczącego czasu 
jaki może upłynąć pomiędzy przywozem osadu na nieruchomość, a zmieszaniem go 
z gruntem ma na celu wyeliminowanie złych praktyk polegających na długotrwałym 
zaleganiu osadów na pryzmie, po ich przywiezieniu na nieruchomość gruntową. Do-
precyzowanie tego terminu ma na celu, respektowanie zasad ochrony środowiska, 
w tym m.in. ograniczanie emisji gazów, uciążliwości odorowych, jak i przedostawanie 
się nadmiernych ilości składników mineralnych do wód. W przypadkach przywoże-
nia osadów na dane pole przez kilka dni należy je przywozić partiami, rozprowadzać 
i mieszać z glebą sukcesywnie.

W odniesieniu do tej zmiany wpłynęła również uwaga (Zastępca Prezydenta Byd-
goszczy) zawierająca pozytywny komentarz, w której podkreślono, że wprowadzona 
zmiana, korzystnie wpłynie m.in. na ograniczenie emisji gazów, zarówno odorów do 
atmosfery jak i składników mineralnych do wód.

Na etapie uzgodnień międzyresortowych nie zgłoszono uwag z zastrzeżeniami do 
tej kwestii. Należy zatem przyjąć, że zarówno Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
jak i Ministerstwo Zdrowia przychyliły się do tego rozwiązania.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Droga krajowa nr 9 Radom – Rzeszów – Barwinek jest zaliczana do pod-
stawowego układu komunikacyjnego Polski oraz do sieci dróg międzynaro-
dowych, ponieważ prowadzi ruch w kierunku północ – południe. Droga ta 
stanowi bardzo ważne połączenie międzyregionalnych i regionalnych ośrod-
ków gospodarczych, administracyjnych i turystycznych oraz obsługuje ruch 
międzynarodowy w kierunku drogowego przejścia granicznego ze Słowacją 
w Barwinku.

Niestety zwiększająca się z każdym rokiem liczba samochodów powodu-
je, że podróż tą drogą staje się coraz bardziej niebezpieczna. Brak obwodnic 
takich ośrodków miejskich jak Skaryszew i Iłża utrudnia życie mieszkańcom 
oraz sprawia, że bardzo często dochodzi tam do nieszczęśliwych wypadków.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
Czy planowana jest przebudowa drogi krajowej nr 9 i podniesienie jej 

parametrów do standardu drogi ekspresowej? 
Czy planowana jest modernizacja drogi na odcinku od Radomia do gra-

nicy województwa mazowieckiego? 
Czy w planach inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad na najbliższe lata są uwzględnione budowy obwodnic Skarysze-
wa i Iłży? 

Czy ministerstwo infrastruktury lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad przewiduje możliwość dofinansowania remontu i moder-
nizacji drogi krajowej nr 9 w granicach administracyjnych miasta Radomia 
ze środków unijnych, w ramach nowej perspektywy unijnej, lub środków 
budżetowych?

Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź

Warszawa, 27 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na treść oświadczenia złożonego przez senatora Wojciecha Skurkie-

wicza podczas 70. posiedzenia Senatu RP uprzejmie informuję, co następuje.
Priorytetem w zakresie rozwoju dróg krajowych jest budowa spójnej sieci dróg eks-

presowych i autostrad. Kształt tej sieci został zdefiniowany w szeregu dokumentów 
o charakterze strategicznym na poziomie europejskim (rozporządzenie 1315/2013 
Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie sieci TEN-T) oraz krajowym (Strategia 
Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Dokument Implementa-
cyjny do niej, czy też rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg 
ekspresowych z 15 maja 2004 r.

Zgodnie z powyżej przywołanymi dokumentami nie jest planowana realizacja 
ciągu drogi krajowej nr 9 o parametrach drogi ekspresowej. Natomiast, działania 
polegające na remoncie bądź przebudowie dróg krajowych są realizowane z bud- 
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żetu państwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach ściśle 
określonych środków finansowych (zapisanych w ustawie budżetowej na dany rok) 
podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Na podstawie corocznego badania sieci drogowej w ramach Oceny Stanu Na-
wierzchni, GDDKiA ustala odcinki wymagające pilnej interwencji a następnie, w ra-
mach dostępnych środków finansowych, dokonuje niezbędnych prac w celu poprawy 
standardu ich użytkowania oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa. W oparciu 
o kryteria uwzględniające wyniki badań stanu nawierzchni, panujący na drodze ruch 
z uwzględnieniem udziału ruchu pojazdów ciężarowych, wskaźnik wypadkowości oraz 
ocenę efektywności ekonomicznej realizacji zadań, stworzony został Plan działań na 
sieci dróg krajowych. Z uwagi na ograniczone środki budżetowe, trudno jest wska-
zać na konkretne terminy realizacji zadań na tym odcinku. Natomiast, w latach po-
przednich, wykonywane były drobne zadania polegające na remoncie lub poprawie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 9, w tym przebudowa dk 9 
w m. Skaryszew.

W przypadku miasta Radom, które jest miastem na prawach powiatu, zgodnie 
z art. 19 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zarządcami 
dróg są: dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dla 
dróg wojewódzkich – zarząd województwa, powiatowych – zarząd powiatu, gminnych – 
wójt (burmistrz, prezydent miasta). W granicach miast na prawach powiatu zarządcą 
wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezy-
dent miasta. W myśl art. 20 tej ustawy do zarządcy drogi należy m.in. opracowywanie 
projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochro-
ny dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pełnienie funkcji inwestora. Zatem 
remont lub przebudowa drogi krajowej nr 9 w granicach administracyjnych miasta 
Radomia pozostaje w gestii Prezydenta Miasta.

Odnosząc się do planowanych inwestycji w ciągu drogi krajowej nr 9, zgodnie 
z przedłożonym projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, 
przewiduje się realizację obwodnicy Iłży. Obwodnica ta posiada wszystkie niezbęd-
ne decyzje administracyjne. Rozpoczęcie postępowania przetargowego jest możliwe 
jeszcze w 2015 r., po przyjęciu przez Radę Ministrów ostatecznej wersji Programu. 
W przypadku obwodnicy Skaryszewa, nie są obecnie prowadzone prace przygotowaw-
cze. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w przypadku drogi krajowej nr 9 pomiędzy Ra-
domiem a Iłżą, na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu z 2010 r., natężenie ruchu 
pojazdów jest znacząco niższe (ok. 5988 i 6562 poj./dobę) od średniej dla wszystkich 
dróg krajowych (9888 poj./dobę).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Dorota Pyć 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza 
oraz senator Izabeli Kloc

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie przypisanych prawem dzia-

łań w sprawie bezprawnego zajęcia świadczenia ZUS przez komornika dzia-
łającego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotów; znak sprawy (…) 
na szkodę Wojciecha G., zamieszkałego przy ul. (…) w R. W przedmiotowej 
sprawie doszło do błędnej identyfikacji dłużnika. Wskutek działań komorni-
ka nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji materialnej pana G., a wyrządzo-
na mu szkoda nie została dotychczas naprawiona.

W przedmiotowej sprawie złożyłem zawiadomienie do Prokuratury Rejo-
nowej w R. o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień 
przez wyżej wymienionego komornika. Pismem z dnia 30 grudnia 2011 r. 
prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania; sygn. akt (…).

Panie Ministrze, opisany problem nie jest bezprecedensowy. W skali ca-
łego kraju podobnych spraw jest mnóstwo. Częstym ich skutkiem jest nieste-
ty fakt, że poszkodowani pozostają bez środków do życia.

Prosimy o podjęcie jakiejkolwiek interwencji w tej sprawie oraz dokona-
nie oceny działań Prokuratury Rejonowej w R.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Izabela Kloc

Odpowiedź

Warszawa, 23.03.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 16 lutego 2015 r., dotyczącego 

oświadczenia, złożonego przez Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej – Panią Izabelę 
Kloc i Pana Wojciecha Skurkiewicza podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lu-
tego 2015 r., dotyczącego postępowania przygotowawczego Prokuratury Rejonowej 
w R., prowadzonego w sprawie przekroczenia uprawnień przez Komornika Sądowego 
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, uprzejmie informuję, 
że sprawę tę zainicjowało zawiadomienie Pana Wojciecha G., złożone w dniu 13 wrześ- 
nia 2011 r., z którego wynikało, iż został on powiadomiony przez ZUS Oddział w T. 
o planowanym dokonywaniu przez ww. komornika potrąceń ze świadczeń emerytal-
nych. Zawiadamiający ustalił, że dochodzona jest wobec niego zaległa opłata OC na 
kwotę 1749,30 zł. Z kolei w firmie windykacyjnej Intrum Justitia Sp. z o.o. dowiedział 
się, że prowadzone było postępowanie windykacyjne wobec dłużnika Wojciecha G., 
zamieszkałego pod adresem, pod którym on sam nigdy nie mieszkał, jak też nigdy nie 
posiadał żadnego pojazdu. Z uwagi na powyższe, po kolejnym potrąceniu poborów, 
złożył przedmiotowe zawiadomienie oraz skargę na czynności komornicze.
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Z analizy akt przedmiotowego postępowania wynika, że wniosek o wszczęcie egze-
kucji złożył w dniu 20 kwietnia 2011 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa 
w Warszawie wierzyciel Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknię-
ty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. W dniu 6 maja 2011 r. Komornik 
Sądowy wystąpił do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA o udostępnienie 
danych z ewidencji ludności, dotyczących Pana Wojciecha G. z adresem wskazanym 
w przedmiotowym wniosku. W odpowiedzi uzyskał dane osobowo-adresowe, zawiera-
jące m.in. numer PESEL, dane personalne, dane dotyczące dowodu osobistego, daty 
i miejsca urodzenia oraz obecnego adresu zamieszkania – R. ul. P. Następnie po uzy-
skaniu potwierdzenia, że osoba ta pobiera świadczenie emerytalne, wystąpił do ZUS 
o dokonywanie stosownych potwierdzeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżenia przez Pana Wojciecha G., Komornik Sądowy pismem 
z dnia 7 listopada 2011 r. wystąpił do wierzyciela o niezwłoczne wskazanie posiada-
nych identyfikatorów dłużnika. Ponadto, co należy w tym miejscu podkreślić, uchylił 
dokonane zajęcie świadczenia przedemerytalnego do czasu zweryfikowania popraw-
ności danych.

Z karty rozliczeniowej komornika z dnia 12 grudnia 2011 r. wynika, że potrącone 
świadczenia zostały zwrócone Panu Wojciechowi G. [dwie raty po 216,81 zł].

W tym stanie rzeczy w dniu 30 grudnia 2011 r. prokurator odmówił wszczęcia do-
chodzenia w sprawie przekroczenia uprawnień przez komornika i zajęcia świadczenia 
ZUS na szkodę Pana Wojciecha G. w okresie od września do listopada 2011 r. w wy-
sokości 216 zł. Pokrzywdzony zaskarżył przedmiotową decyzję, jednakże w trakcie 
posiedzenia Sądu Rejonowego w R. w dniu 28 lutego 2012 r., rozpoznającego złożony 
przez niego środek zaskarżenia, przedmiotowe zażalenie cofnął, oświadczając jedno-
cześnie, że potrącone kwoty zostały zwrócone. Ostatecznie Sąd Rejonowy pozostawił 
zażalenie bez rozpoznania.

Jak ustalono również Sąd Rejonowy w R. I Wydział Cywilny umorzył postępowa-
nie, prowadzone w sprawie skargi na czynności komornika.

W ocenie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi postanowienie o odmowie wszczęcia do-
chodzenia w tej sprawie należy uznać za zasadne. Komornik działał w oparciu o infor-
macje uzyskane z Centrum Personalizacji Danych MSWiA, nie można mu zatem przy-
pisać działania z winy umyślnej. Nie był bowiem świadomy skierowania postępowania 
egzekucyjnego przeciwko niewłaściwej osobie. Po powstaniu wątpliwości niezwłocznie 
uchylił dokonane zajęcie i zwrócił pokrzywdzonemu pobrane kwoty. W realiach tej 
sprawy nie można jego zachowania ocenić także w kontekście art. 231 §3 k.k., prze-
widującego nieumyślność działania, ponieważ znamiona tego czynu określają wystą-
pienie skutku w postaci „istotnej szkody”, a taka w tym przypadku nie zaistniała.

Odnosząc się do zarzutu Państwa Senatorów RP, iż „wskutek działania komornika 
nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji materialnej pana G., a wyrządzona mu szkoda 
nie została dotychczas naprawiona”, należy stwierdzić, iż w świetle zgromadzonego 
materiału dowodowego nie znajduje on potwierdzenia.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Bohdana Paszkowskiego, Zdzisława Pupy, 
Jarosława Rusieckiego oraz Izabeli Kloc

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 
oraz do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Ze środowiska emerytowanych kolejarzy docierają do nas skargi na 

pozbawienie ich wynikających z układów zbiorowych praw do bezpłatnych 
przejazdów kolejowych. Emeryci kolejowi skarżą się, że spółki kolejowe 
z grupy kapitałowej PKP nie respektują ich praw nabytych. Sprawa ta jest 
przedmiotem narastającego napięcia społecznego, zatem prosimy oboje Pań-
stwa Ministrów o zajęcie stanowiska w tej kwestii, która dotyczy dużej gru-
py emerytów PKP.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Bohdan Paszkowski 
Zdzisław Pupa 
Jarosław Rusiecki 
Izabela Kloc

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 10 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

wspólnie z innymi senatorami podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lutego 
2015 r., nr BPS/043-70-3016-MIR/15, z dnia 10 lutego 2015 r., uprzejmie infor-
muję, co następuje.

Na gruncie obowiązujących uregulowań prawnych, kwestie zasad przyznawania 
uprawnień do ulgowych przejazdów koleją dla emerytów i rencistów kolejowych oraz 
członków ich rodzin, pozostają w gestii poszczególnych spółek kolejowych, które są 
samodzielnymi podmiotami prawa handlowego. Postępujące zmiany na rynku kolejo-
wych przewozów pasażerskich, spowodowały, że obecnie jedynie dwie spółki należące 
do Grupy PKP realizują przewozy osób, tj. PKP Intercity SA i PKP Szybka Kolej Miej-
ska w Trójmieście Sp. z o.o. Rosnące koszty wykupu uprawnień do przejazdów kole-
jami, przy jednoczesnym braku źródeł ich finansowania, jak również wypowiedzenie 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez 
Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych zawartego w dniu 
2 grudnia 2002 r., który stanowił od 2003 r. podstawę prawną wykupu ulg do prze-
jazdów, spowodowały narastające trudności związane z wykupem świadczeń prze-
jazdowych. W wyniku mediacji, w ramach sporu zbiorowego pomiędzy organizacjami 
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związkowymi a spółkami kolejowymi, w dniu 29 sierpnia 2013 r. podpisany został 
Protokół, w którym strony ustaliły zasady stosowania ulgowych świadczeń przejazdo-
wych w 2014 r. oraz w latach następnych.

Obecnie zasady dotyczące wykupu ww. uprawnień wynikają z „Porozumienia 
w sprawie ulgowych usług transportowych dla pracowników, emerytów i rencistów 
oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne”, zawartego w dniu 
27 listopada 2013 r. pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych, reprezentują-
cym pracodawców kolejowych objętych tym Porozumieniem a niektórymi przewoź-
nikami realizującymi kolejowe przewozy pasażerskie. Stosownie do przywołanego 
Porozumienia, pracodawcy objęci jego postanowieniami wykupują od przewoźników 
kolejowych ulgowe usługi transportowe dla pracowników i członków ich rodzin oraz 
emerytów i rencistów – swoich byłych pracowników, a także byłych pracowników 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Zgodnie z ww. Porozu-
mieniem, pracodawca wykupuje usługę transportową dla uprawnionych emerytów 
i rencistów, z ulgą w wymiarze 99% w klasie drugiej (z zastrzeżeniem minimalnej 
opłaty za przejazd) z tym, że wnioskodawca partycypuje w kosztach wykupu tej usłu-
gi w wysokości 50,00 zł za każdy pakiet na przejazdy kolejami. Ponadto, emeryt lub 
rencista może za pośrednictwem pracodawcy wykupić dopłatę do dowolnej klasy. 
Zmiany dokonane w zakresie uprawnień do kolejowych świadczeń przejazdowych 
dotyczyły wszystkich grup uprawnionych, tj. pracowników, byłych pracowników, jak 
również członków ich rodzin.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że minister właściwy do spraw transportu nie 
jest stroną ww. Porozumienia i nie ma wpływu na przyjęte w nim ustalenia – poczy-
nione przez niezależne podmioty, jakimi są Związek Pracodawców Kolejowych oraz 
związki zawodowe.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Sławomir Żałobka 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 5.03.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 10 lutego 2015 r., znak: BPS.043.70.3016.MPPS.15, 

przy którym zostało przekazane oświadczenie senatorskie dotyczące wyrażenia stano-
wiska w sprawie odbierania emerytowanym kolejarzom uprawnienia do bezpłatnych 
przejazdów kolejowych, wynikających z układów zbiorowych pracy, uprzejmie przed-
stawiam następujące informacje.
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Uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych, w tym dla emerytów, renci-
stów, rencistów rodzinnych i członków ich rodzin, określały postanowienia rozdzia-
łu XII Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych 
przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych z dnia 2 grud-
nia 2002 r., Nr rejestru U-CLIV, zmienione Protokołem dodatkowym nr 7 z dnia 6 lip-
ca 2010 r. (kserokopie w załączeniu). Układ ten został wypowiedziany przez Zarząd 
Związku Pracodawców Kolejowych w dniu 15 czerwca 2011 r., zgodnie z art. 2417 §1 
pkt 3 Kodeksu pracy. Po upływie sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia przestał 
on wiązać jednostki organizacyjne wymienione w „Wykazie pracodawców zrzeszonych 
w Związku Pracodawców Kolejowych”, który stanowił Załącznik Nr 1 do ww. układu. 
Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2012 r. zasady wykupu świadczeń przewozowych 
mogły być określane w dowolny sposób w zakładowych źródłach prawa pracy, tj. w za-
kładowych układach zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania. Minister 
Pracy i Polityki Społecznej nie posiada informacji o uprawnieniach z nich wynikają-
cych, gdyż zgodnie z art. 24111 §1 pkt 1 Kodeksu pracy jest organem rejestrującym 
ponadzakładowe układy zbiorowe pracy. Natomiast układy zakładowe rejestrowane 
są przez właściwych okręgowych inspektorów pracy, a regulaminy wynagradzania 
w ogóle nie podlegają temu obowiązkowi.

Przekazując powyższe pragnę jednocześnie nadmienić, że w sytuacji nieobowią-
zywania postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników 
Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejo-
wych z dnia 2 grudnia 2002 r., strony układów zakładowych, określając jakiekolwiek 
uprawnienia, kierują się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym. Postanowie-
nia układowe decydują bowiem wyłącznie o podziale środków finansowych będących 
w dyspozycji pracodawcy, który działając w konkretnym otoczeniu gospodarczym sta-
ra się kreować taką strategię działania, dzięki której będzie w stanie sprostać dużym 
wymaganiom klientów i konkurencji. W tym celu z reguły redukuje wydatki, często 
niestety ograniczając koszty osobowe. Stąd też pojawiają się takie sytuacje jak ta 
przedstawiona w oświadczeniu senatorów, tj. odbieranie emerytowanym kolejarzom 
uprawnień do bezpłatnych przejazdów wynikających z układów zbiorowych pracy. 
Chociaż czują się oni poszkodowani i w ich ocenie jest to naruszenie tzw. zasady praw 
nabytych, to pragnę przypomnieć, że wg Trybunału Konstytucyjnego zasada ta nie jest 
wartością bezwzględną, co oznacza, że nabyte prawa można zmieniać lub ograniczać, 
„byleby to ograniczenie było usprawiedliwione ważnymi racjami prawnymi, społeczny-
mi czy nawet ekonomicznymi” (orzeczenie z dnia 28 czerwca 1994 r., sygn. K 6/93).

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Jacek Męcina 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Izabeli Kloc, Bohdana Paszkowskiego 

oraz Jarosława Rusieckiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
Dziękujemy za odpowiedź na nasze oświadczenie z dnia 18 grudnia 

2014 r., a przede wszystkim za wyjaśnienie niektórych aspektów badania 
katastrofy lotniczej w Smoleńsku, ale nadal pozostają w tej sprawie istotne 
i niewyjaśnione wątpliwości.

W odpowiedzi napisał Pan, że 10 kwietnia 2010 r., czyli w dniu katastro-
fy, ówczesny prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew powołał 
państwową (czyli rosyjską) komisję do zbadania katastrofy w Smoleńsku, 
a na przewodniczącego tej komisji powołał ówczesnego premiera Rosji Wła-
dimira Putina, zaś skład komisji miał wyznaczyć jej przewodniczący. Na-
pisał Pan też, że w dniu 13 kwietnia 2010 r. przewodniczący państwowej 
komisji Władimir Putin zobowiązał Tatianę Anodinę, przewodniczącą Mię-
dzypaństwowej Komisji Lotniczej (MAK) i równocześnie wiceprzewodniczą-
cą państwowej komisji, do kierowania badaniem technicznym i koordynacji 
współpracy zainteresowanych organizacji rosyjskich i zagranicznych. Dalej 
napisał Pan, że tego samego dnia, to jest 13 kwietnia 2010 r., Tatiana Ano-
dina jako przewodnicząca Międzypaństwowej Komisji Lotniczej, wyznaczyła 
komisję do zbadania katastrofy, a na przewodniczącego tej komisji wyzna-
czyła Aleksieja Morozowa. Czyli było tak: Miedwiediew wyznaczył Putina, 
Putin wyznaczył Anodinę, Anodina wyznaczyła Morozowa.

Niemniej z przedstawionych wyjaśnień wynika, że w okresie od 10 do 
13 kwietnia jedynym uprawnionym do badania katastrofy był Władimir Pu-
tin. MAK pani Anodiny wszedł do akcji dopiero 13 kwietnia, tego samego 
dnia zaczęła też działać komisja Morozowa. Jednocześnie na podstawie in-
nych dokumentów wiemy, że polska komisja do zbadania katastrofy pod 
przewodnictwem Edmunda Klicha, a potem Jerzego Millera, została powoła-
na zarządzeniem ministra obrony narodowej dopiero 15 kwietnia 2010 r.

Pytamy więc konkretnie: jaki był status prawny pana Edmunda Klicha 
i jego doradców w zakresie badania katastrofy 10 i 11 kwietnia 2010 r.? Nie 
mogli oni być przedstawicielami polskiej komisji, bo ta zaczęła działać dopie-
ro 15 kwietnia, nie mogli być przedstawicielami MAK, bo ten zaczął działać 
dopiero 13 kwietnia. Mogli być tylko uczestnikami badania katastrofy pro-
wadzonego przez Władimira Putina, nikt bowiem poza nim nie miał w tych 
dniach tytułu prawnego do badania katastrofy.

Jeśli się mylimy, to prosimy o wyjaśnienie. Czy w dniach 10–13 kwiet-
nia 2010 r. istniał inny niż komisja Putina organ do badania katastrofy, 
a jeśli tak, to jaki? Z jakim organem współpracował w tych dniach Edmund 
Klich i jego doradcy? Jaki tytuł prawny do udziału w badaniu katastrofy 
miał Edmund Klich?

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Izabela Kloc 
Bohdan Paszkowski 
Jarosław Rusiecki
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Odpowiedź

Warszawa, 6 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatorów Wojciecha Skurkiewi-

cza, Izabelę Kloc, Bohdana Paszkowskiego i Jarosława Rusieckiego na 70. posiedzeniu 
Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 r. przedstawiam informację, uzyskaną przez Ministra 
Spraw Zagranicznych RP z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Zgodnie ze stosowaną praktyką, przedstawiciele Inspektoratu MON do spraw Bez-
pieczeństwa Lotów bezpośrednio po otrzymaniu informacji o zdarzeniu podjęli dzia-
łania w związku z zaistniałą katastrofą samolotu Tu-154M o numerze 101. W dniu 
10 kwietnia 2010 r. Szef Inspektoratu wyznaczył grupę specjalistów, która po prze-
transportowaniu na terytorium Federacji Rosyjskiej natychmiast podjęła czynności 
mające na celu zabezpieczenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania. 
Jest to standardowe działanie Inspektoratu, zaś decyzja o ostatecznym składzie Ko-
misji podejmowana jest formalnie w terminie późniejszym. 

Decyzja o formalnym wyznaczeniu składu Komisji zapadła w dniu 15 kwietnia 
2010 r., pomimo że jej członkowie czynności badawcze prowadzili już w dniach po-
przedzających. Należy uznać, że do czasu wydania w dniu 15 kwietnia 2010 r. przez 
Ministra Obrony Narodowej oficjalnej akredytacji dla pana Edmunda Klicha i jego 
doradców, osoby te były przedstawicielami polskich instytucji państwowych. Otrzy-
mały one bowiem od swoich zwierzchników zadania wykonania niezbędnych czyn-
ności mających na celu zabezpieczenie polskich interesów w zakresie pozyskania 
materiałów i informacji, które będą mogły być wykorzystane w późniejszych pracach 
Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, wyznaczanej zgod-
nie z ówcześnie obowiązującymi przepisami każdorazowo do zbadania konkretnego 
zdarzenia lotniczego.

Pan Edmund Klich w dniu katastrofy 10 kwietnia 2010 r. pełnił funkcję Prze-
wodniczącego stałej, cywilnej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 
(PKBWL) działającej przy ministrze właściwym do spraw transportu (ówczesnym Mi-
nistrze Infrastruktury). Decyzja o dołączeniu jego osoby oraz dwóch jeszcze członków 
PKBWL do grupy polskich przedstawicieli udającej się do Smoleńska w dniu wypadku 
i następnych została podjęta doraźnie przez Ministra Infrastruktury i potwierdzona 
w terminie późniejszym w formie delegacji zagranicznej.

Podobne decyzje podejmowane były w innych resortach, np. w odniesieniu do pra-
cowników Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Wojskowego Instytutu Medycy-
ny Lotniczej, Lotniczego Pogotowia Ratowniczego i wielu innych.

Należy też zwrócić uwagę na fakt, że wypadek miał miejsce w sobotę, to znaczy 
w dzień wolny od pracy, kiedy na dyżurze pozostają jedynie służby do tego wyzna-
czone, zatem w odniesieniu do decyzji podejmowanych w dn. 10–11 kwietnia 2010 r. 
dokumenty je potwierdzające mogły powstawać dopiero od poniedziałku tzn. od dnia 
12 kwietnia 2010 r.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senatora Aleksandra Świeykowskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Przepisy regulujące gospodarkę lekową w szpitalach nakładają na szpi-

tale określone obowiązki związane z monitoringiem leków. Szpitale muszą 
znać numer serii posiadanych leków, wiedzieć, gdzie aktualnie znajdują się 
dane leki i komu daną serię podano. Ten obowiązek wynika między innymi 
z konieczności dostosowania się do komunikatów Głównego Inspektora Far-
maceutycznego, w których pojawiają się informacje obligujące szpitale do 
wycofywania lub zawieszenia podawania niektórych serii leków. Niestety 
starsze systemy informatyczne nie zapewniają możliwości takiej identyfika-
cji leku, ponieważ szpitale nie są w stanie prowadzić szczegółowej ewidencji 
podań, jeżeli chodzi o serię leku. 

Co więcej, z przepisów gwarantujących pacjentom dostęp do istotnych 
informacji o przebiegu leczenia wynika obowiązek rzetelnego informowania 
o tym, co pacjent otrzymał. Takie informacje są istotne również z uwagi na 
proces leczenia, ponieważ orientacja w zakresie podawanej serii leku mają-
cego skutek niepożądany pozwala podejmować w procesie leczenia szybkie 
i trafne decyzje. Sprawa identyfikacji serii leku ma więc kluczowe znaczenie 
dla bezpieczeństwa pacjenta.

Czy w związku z przedstawionymi kwestiami w odniesieniu do doku-
mentowanych w raportach podań leków musi być zamieszczona informacja 
o serii podanego leku?

Z poważaniem 
Aleksander Świeykowski

Odpowiedź

Warszawa, 2015.03.12

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Aleksandra Świeykowskiego, które 

zostało złożone na 70. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 lute-
go 2015 r., przekazane Ministrowi Zdrowia przy piśmie BPS/043-70-3018/15 z dnia 
10 lutego 2015 r., dotyczące „gospodarki lekowej” w szpitalach, niniejszym informuję 
o stanowisku Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie.

Na wstępie uprzejmie wyjaśniam, że fakt podania pacjentowi produktu leczniczego 
musi być każdorazowo odzwierciedlony w dokumentacji medycznej dotyczącej tegoż 
pacjenta.

Zgodnie z §10 ust. 1 pkt 5 lit. e rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 
2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prze-
twarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 177 t.j.) elementem medycznej dokumentacji indywidu-
alnej dotyczącej pacjenta jest „informacja o produktach leczniczych, wraz z dawkowa-
niem, lub wyrobach medycznych zapisanych pacjentowi na receptach”.
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Z kolei stosownie do §22 ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 6 tego samego rozporządzenia 
lekarz wypisujący pacjenta wystawia na podstawie historii (…) kartę informacyjną 
z leczenia szpitalnego. Karta ta zawiera m.in. „adnotacje o produktach leczniczych 
wraz z dawkowaniem i wyrobach medycznych w ilościach odpowiadających ilościom 
na receptach wystawionych pacjentowi”.

W kontekście takiego brzmienia zacytowanych przepisów nie można uznać, że 
projektodawca nałożył na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych obowiązek 
wskazywania numeru serii produktów leczniczych, w tych fragmentach dokumentacji 
medycznej, które do produktów tych się odnoszą. W opinii Ministra Zdrowia wszelkie 
obowiązki muszą być bowiem określane w prawie jasno i wyraźnie. W sytuacji braku 
doprecyzowania w ww. przepisach, że w aspekcie lekowym lekarz ma uwzględniać 
w dokumentacji medycznej informacje o numerze serii ordynowanych leków, nie moż-
na takiego obowiązku domniemywać.

Co do zasady, obowiązek prowadzenia ewidencji nabywanych i zbywanych pro-
duktów leczniczych (również w zawężeniu do serii produktu leczniczego) nałożony 
został przez ustawodawcę expressis verbis na podmioty prowadzące hurtownię farma-
ceutyczną. W sposób naturalny ewidencji leków sprzedawanych do podmiotu udzie-
lającego świadczeń zdrowotnych, powinna zatem odpowiadać ewidencja prowadzona 
przez tenże podmiot, co leży w jego dobrze pojętym interesie. Niemniej jednak – jak 
wskazano powyżej – podmiot taki nie ma takiego obowiązku w sensie prawnym, z wy-
jątkiem świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szczepień obowiązkowych. Zgodnie 
bowiem z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obo-
wiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086) wskazanie numeru serii 
szczepionki jest immanentnym elementem zarówno książeczki szczepień, jak i karty 
uodpornienia.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Aleksandra Świeykowskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r., regu-

lującym między innymi wymagania odnoszące się do elektronicznej doku-
mentacji medycznej, znajduje się zapis dotyczący szczególnych wymagań 
prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Jeden z wymogów 
stawianych takiej dokumentacji zawarty jest w §80 w pkcie 5, który sta-
nowi, że system elektronicznej dokumentacji medycznej musi udostępniać 
dane innym systemom, w tym poprzez eksport w postaci elektronicznej 
dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji okreś- 
lonej w rozporządzeniu, w formacie XML i PDF. Czy z zapisu tego należy 
wnioskować, że system, któremu brak wspomnianych właściwości, nie bę-
dzie uznany za elektroniczną dokumentację medyczną? Czy brak takich 
właściwości oznacza dyskwalifikację systemu jako systemu elektronicznej 
dokumentacji medycznej?

Obecnie wielu zamawiających systemy ogranicza się do sformułowania 
w SIWZ funkcjonalności, rozumianej jako realizacja potrzeb użytkownika. 
Kwestia interfejsów wymiany danych często nie jest ujęta w wymogach. Ale 
czy to oznacza, że wykonawca może zasłaniać się brakiem zapisów w SIWZ, 
czy też dostarczając system jako elektroniczną dokumentację medyczną 
(co wynika z celu zawartych umów dotyczących wykonywania systemu), 
musi liczyć się z obowiązkiem spełnienia wymogu prawnego, bezwzględnie 
obowiązującego, jakim jest wykonanie systemu zgodnie między innymi właś- 
nie z zapisem wspomnianego §80 pkt 5?

Odpowiedź na to pytanie ma kluczowe znaczenie, ponieważ szpitale 
do tej pory pomijały w ogłoszeniach stawianie wspomnianego obowiązku 
wprost, co może prowadzić do kwestionowania udzielonego dofinansowania 
w ramach środków UE, jeśli wykonawcy nie dostarczą stosownych popra-
wek do swoich systemów. Uznanie, że istnieje bezwzględny obowiązek speł-
nienia wymogu wymiany danych, spowoduje, że dostawcy dostarczający 
systemy HIS, jako że znają cel zamówienia, którym jest wytworzenie elek-
tronicznej dokumentacji medycznej, będą musieli dostosować się do wymo-
gów prawa i dostarczać interfejsy wymiany danych. W takim przypadku nie 
będą mogli zasłaniać się brakiem zapisów w SIWZ, tak samo jak dostawca 
aut osobowych w przetargu nie może zasłaniać się brakiem w SIWZ zapisu 
o wymogu posiadania świateł stop, bo wspomniany obowiązek wynika z do-
puszczenia auta do ruchu.

Z poważaniem 
Aleksander Świeykowski
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Odpowiedź

Warszawa, 2015.03.05

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Aleksandra Świeykowskiego, prze-

słane przy piśmie znak BPS/043-70-3019/15, w sprawie elektronicznej dokumentacji 
medycznej, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochro-
nie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.) do dnia 31 lipca 2017 r. dokumen-
tacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub w postaci elektro-
nicznej. Wybór w tym zakresie należy do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowot-
nych, przy czym w przypadku, gdy decyduje się on na prowadzenie elektronicznej 
dokumentacji medycznej, powinien zapewnić system teleinformatyczny spełniający 
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarza-
nia (Dz. U. z 2014 r. poz. 177, z późn. zm.). Zgodnie bowiem z brzmieniem §80 ww. 
rozporządzenia, dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci elektro-
nicznej, pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym spełniającym 
określone w tym przepisie wymagania, między innymi zapewniającym udostępnienie, 
w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji 
będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie XML i PDF.

W sprawach spornych o prawach i obowiązkach stron umowy cywilnoprawnej roz-
strzyga sąd, między innymi na podstawie treści tej umowy oraz SIWZ, która powinna 
opisywać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymaga-
nia i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Piotr Warczyński
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi Michała Kłosa

Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura senatorskiego zwróciła się pani Henryka S. będąca 

przedstawicielem ustawowym swojego brata, Eugeniusza M., przeciwko 
któremu toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Ł., I Wydział 
Cywilny, sygn. akt (…).

Po zapoznaniu się z przedmiotową sprawą uznałem, iż konieczne jest 
wystąpienie do Pana Prezesa z prośbą o zainteresowanie się toczącym się 
postępowaniem. W niniejszej sprawie słuszne wydaje się stanowisko pani 
Henryki S., podnoszącej, iż powinno dojść do wyłączenia wszystkich sędziów 
Sądu Rejonowego w Ł. Powody przemawiające za tym faktem zainteresowa-
na zawarła zarówno we wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów, złożo-
nym pismem z dnia 30 kwietnia 2014 r., jak i w zażaleniu na postanowienie 
z dnia 2 września 2014 r. oddalające wyżej wymieniony wniosek, pismem 
z dnia 15 września 2014 r. Podkreślić przy tym należy, iż zainteresowana 
nie ograniczyła się do wyrażenia swojego subiektywnego przekonania o ist-
nieniu podstaw do złożenia takiego wniosku, lecz przytoczyła konkretne oko-
liczności wskazujące na brak bezstronności poszczególnych sędziów, które 
w mojej ocenie w sposób wystarczający uzasadniła. 

Z przepisu art. 49 k.c. wynika zaś, że orzeczenie o wyłączeniu jest nie-
zbędne zawsze wtedy, gdy przynajmniej u jednej ze strony powstało choćby 
subiektywne, ale uzasadnione wątpienie o bezstronności sędziego (postano-
wienie SN z dnia15 grudnia 2011 r., sygn. akt: II CZ 135/II). Reguły wyłącze-
nia sędziego mają bowiem służyć budowie społecznego zaufania do wymiaru 
sprawiedliwości. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż w zaistniałej 
sytuacji pełnomocnikiem powoda jest adwokat Katarzyna Kowalska, były 
wieloletni sędzia Sądu Rejonowego w Ł., orzekający w sprawach z zakresu 
prawa pracy, cywilnego i rodzinnego.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą jak ta sformułowana na wstę-
pie, gdyż dokładne przeanalizowanie zaistniałego stanu faktycznego po-
zwoli na podjęcie odpowiednich działań zgodnych z przedstawionym stano-
wiskiem. Ponadto będę zobowiązany za udzielenie odpowiedzi o podjętych 
działaniach w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź

Łódź, 23 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
po zbadaniu żądanych akt sprawy Sądu Rejonowego w Ł., Sądu Rejonowego w Ł. 

i akt Sądu Okręgowego w Łodzi (Sądu Apelacyjnego w Łodzi), w odpowiedzi na wystą-
pienie z dnia 10 lutego 2015 roku (BSP/043-70-3020/15), które wpłynęło do tutej-
szego Sądu 23 lutego 2015 roku uprzejmie wyjaśniam, że złożony przez Henrykę S. 
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reprezentującą pozwanego w sprawie Eugeniusza M. wniosek o wyłączenie wszystkich 
sędziów Sądu Rejonowego w Ł. od rozpoznania tej sprawy został oddalony postanowie-
niem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2 września 2014 roku w sprawie (k. 32 akt).

Zażalenie na to postanowienie zostało oddalone postanowieniem Sądu Apelacyjne-
go w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 roku wydanym w sprawie.

Zgodnie z treścią art. 3941 §2 kpc postanowienie to nie podlega dalszemu zaskar-
żeniu (zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 
roku).

Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu postanowienia wydanego w sprawie wskazał, że 
okoliczności przytoczone we wniosku nie dają podstaw do wyłączenia sędziów zarów-
no na podstawie art. 48 kpc, jak i art. 49 kpc.

Orzekanie w przeszłości (do roku 2005) przez pełnomocnika powoda w Sądzie 
Rejonowym w Ł. nie może stanowić samoistnej przesłanki do uznania, że zaistniała 
uzasadniona wątpliwość co do bezstronności sędziów orzekających obecnie w tym 
Sądzie. Oświadczenia złożone przez sędziów wykluczyły istnienie zależności czy związ-
ków z osobą pełnomocnika powoda w przeszłości oraz obecnie. Sąd Apelacyjny w Ło-
dzi przytoczył w uzasadnieniu ww. postanowienia orzecznictwo sądów powszechnych 
i Sądu Najwyższego w zakresie składanych przez strony wniosków o wyłączenie sę-
dziów na podstawie art. 49 kpc i przyjętą wykładnię tych przepisów.

Ustosunkowując się do dołączonej do pisma Pana Marszałka kopii wystąpienia 
senatora Grzegorza Wojciechowskiego pragnę wskazać, że Sąd Najwyższy, wprawdzie 
na tle innego uregulowania, bo art. 44 kpc, przyjął brak przeszkody do orzekania 
przez sąd w sprawie z powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie 
orzeczenia tego sądu (tak uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 roku, 
III CZP 66/14, Biul. SN 2014/9/6).

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 178 ust. 1 i art. 183 ust. 1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo do sprawiedliwego rozpoznania sprawy 
gwarantują jedynie niezależne, bezstronne i niezawisłe sądy.

Analiza sprawy Sądu Rejonowego w Ł., okoliczności przywołanych dla uzasadnie-
nia wniosku o wyłączenie sędziów i motywów oddalenia go w obu instancjach wyłożo-
nych obszernie w uzasadnieniach orzeczeń przesądzają, że Konstytucyjna gwarancja 
bezstronnego rozpoznania sprawy została zachowana.

Łączę wyrazy szacunku 
 
PREZES SĄDU APELACYJNEGO 
W ŁODZI 
dr Michał Kłos



70. posiedzenie Senatu w dniu 7 lutego 2015 r. 147

Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
oraz senator Doroty Czudowskiej

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

Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Ministrze!
Prosimy Państwa o zapoznanie się ze sprawą pana Zbigniewa A. – spra-

wa (…) w Łodzi oraz sprawa (…) – związaną z niesprawiedliwym traktowa-
niem podatników i karaniem ich za niepopełnione przez nich czyny. Ta spra-
wa, naszym zdaniem, jest ilustracją niesprawiedliwości dotykającej pana A. 
i wielu innych polskich podatników.

Pan A., przedsiębiorca prowadzący handel paliwami, jest typową ofiarą 
tak zwanej mafii paliwowej. Kupował paliwo od przestępców, którzy zosta-
li za to skazani, jemu jednak nie przypisano żadnej odpowiedzialności ani 
winy, w jego postępowaniu wobec władz podatkowych nie było żadnego 
nadużycia, nie było żadnego fałszerstwa dokumentów. Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny przyznał panu A. rację, lecz NSA po kasacji uchylił korzystny 
dla podatnika wyrok i wyraził bardzo niebezpieczny, naszym zdaniem, po-
gląd, to jest że nie ma znaczenia, z punktu widzenia przywołanych uregulo-
wań podatkowych, to, czy podatnik w sposób zawiniony czy niezawiniony 
(ze względu na brak dokumentów źródłowych) dokonywał rozliczenia kosz-
tów uzyskania przychodu na podstawie faktur nierzetelnych. 

Takie podejście NSA narusza zasadę zaufania do państwa, a także za-
sadę demokratycznego państwa prawnego. Nie do przyjęcia jest bowiem 
sytuacja, że podatnik działający uczciwie, w dobrej wierze, nieponoszący 
żadnej winy ponosi konsekwencje cudzych nadużyć i działań przestępczych. 
Te konsekwencje powinny obciążać przestępcę albo państwo, które dopuści-
ło do przestępstwa, tolerując dokonywany na wielką skalę przemyt paliw. 
To sprawca powinien ponosić konsekwencje przestępstwa, a nie ofiara. NSA 
wywodzi, że transakcje zakupu paliwa były fikcyjne, bo rzeczywistym sprze-
dawcą paliwa były inne podmioty niż te, które wystawiały faktury (o czym 
podatnik nie wiedział). Trudno się z tym zgodzić. To raczej władza skarbowa 
uprawia fikcję, uznając, że nie miały miejsca transakcje, które w rzeczywi-
stości zostały dokonane, bo przecież pan A. nabywał paliwo.

Jeszcze raz prosimy o zanalizowanie tej sprawy przez dwa najważniej-
sze w Polsce organy odpowiedzialne za strzeżenie praworządności. Nie może 
być tak, że uczciwy obywatel i niewinny człowiek cierpi i jest niszczony za 
to, że padł ofiarą przestępstwa. Taka sytuacja prowadzi do wielkich krzywd 
i przeczy elementarnemu poczuciu sprawiedliwości.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Dorota Czudowska
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 9.03.2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wspólne oświadczenie Pani Doroty Czudowskiej i Pana Grzego-

rza Wojciechowskiego Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczące sytuacji Pana 
Zbigniewa A., złożone podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 r., 
przekazane przy piśmie z 10 lutego br. znak: BPS/043-70-3021-RPO/15, w pierw-
szej kolejności uprzejmie proszę Pana Marszałka o przyjęcie zapewnienia, że sytuacja 
przedsiębiorców, którzy ponoszą konsekwencje zakupu olejów napędowych od osób 
firmujących działalność innych podmiotów i wystawiających faktury, które nie doku-
mentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, od wielu lat jest przedmiotem szcze-
gólnej uwagi Rzeczników Praw Obywatelskich kolejnych kadencji.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że negatywne następstwa zakupu paliw od 
grup przestępczych dotyczą zarówno sfery podatku od towarów i usług, jak i podatku 
akcyzowego i podatków dochodowych. Chodzi zatem o trzy różne podatki o odrębnych 
regulacjach, a w przypadku podatku VAT i akcyzowego – o podatki podlegające dosto-
sowaniu do prawa Unii Europejskiej.

Mam świadomość, że obciążanie przedsiębiorców znacznymi kwotami podatku 
VAT, podatku akcyzowego i podatku dochodowego, jak również odsetkami zwłoki, 
czyni ich położenie wręcz dramatycznym. Niemniej jednak możliwość podejmowania 
działań w tych sprawach jest zdeterminowana zakresem kompetencji przyznanych 
Rzecznikowi w ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1648). W świetle jej przepisów zasadą jest, że Rzecznik podejmuje dzia-
łania w oparciu o zasadę subsydiarności (pomocniczości), zgodnie z którą nie zastępu-
je obywateli w realizacji przysługujących im praw podmiotowych. Zatem ewentualne 
wniesienie środka prawnego, czy też przystąpienie do postępowania w toku nie stano-
wi zasady i możliwe jest tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Wymaga również podkreślenia, że podstawowym warunkiem podjęcia działań przez 
Rzecznika jest istnienie instrumentu prawnego umożliwiającego skuteczną interwencję.

Odnosząc powyższe do sprawy Pana Zbigniewa A. pragnę zauważyć, iż wyroki Na-
czelnego Sądu Administracyjnego nie podlegają zaskarżeniu i również Rzecznik nie dys-
ponuje środkiem prawnym umożliwiającym skuteczne wzruszenie wyroku tego Sądu. 
W sprawie Pana A. zakończonej wyrokiem tego Sądu z dnia 17 stycznia 2014 r., nie 
istnieją również przesłanki uzasadniające złożenie skargi o stwierdzenie niezgodności 
z prawem wskazanego wyroku (art. 285a §3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.).

Pan Zbigniew A. nie zwracał się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Brak doku-
mentacji uniemożliwia dokonanie oceny, czy zachodzą przesłanki wznowienia po-
stępowania sądowego lub wzruszenia decyzji ostatecznej w nadzwyczajnych trybach 
(wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji).

Pragnę zapewnić Pana Marszałka, że sprawa Pana Zbigniewa A. zostanie wnikliwie 
zbadana w moim Biurze, jeśli przekaże on dokumenty z nią związane. Zaznaczyć przy 
tym pragnę, że wnioskodawca może samodzielnie wystąpić o wznowienie postępowa-
nia sądowego lub podatkowego, czy o stwierdzenie nieważności decyzji.

Uprzejmie proszę Pana Marszałka o przyjęcie przedstawionych wyjaśnień.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk
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Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 27.02.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 10 lutego 2015 r. nr BPS/043-70-3021-PG/15 w spra-

wie oświadczenia złożonego przez senatorów Dorotę Czudowską i Grzegorza Wojcie-
chowskiego podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lutego 2015 r., uprzejmie 
informuję, iż Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej zwrócił 
się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego o wypożyczenie akt postępowań zakończonych orzeczeniami wydany-
mi w sprawach.

Wystąpiono również do Urzędu Skarbowego w S. oraz Izby Skarbowej w Łodzi 
o pilne nadesłanie akt administracyjnych postępowań prowadzonych w przedmiocie 
określenia w niniejszej sprawie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym 
od osób fizycznych za 2005 r.

Po uzyskaniu stosownych akt zostanie przeprowadzona ich analiza mająca na 
celu dokonanie oceny, czy zachodzą przesłanki do skierowania przez Prokuratora Ge-
neralnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi o stwierdzenie niezgodności 
z prawem prawomocnego wyroku NSA z dnia 17 stycznia 2014 r. środka prawne-
go przewidzianego w Dziale VIIa (art. 285a i następne) ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r., 
poz. 270 ze zm.).

O jej wynikach i podjętej decyzji zawiadomię Pana Marszałka odrębnym pismem.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet

Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 17.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do pisma z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie oświadczenia złożonego 

przez senatorów Dorotę Czudowską i Grzegorza Wojciechowskiego podczas 70. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 7 lutego br. dotyczącego zajęcia stanowiska w przedmiocie 
rozstrzygnięcia dokonanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 
17 stycznia 2014 r. oraz do odpowiedzi z dnia 25 lutego 2015 r. sygn. j.w., uprzejmie 
przedstawiam co następuje.
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Na podstawie analizy akt administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych usta-
lono, iż decyzją z dnia 23 listopada 2010 r. nr 1/41102-35/10-MS Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w S. określił Zbigniewowi A. zobowiązanie w podatku dochodowym od 
osób fizycznych za rok 2005 w kwocie 113.318,00 zł. Decyzja ta – po rozpatrzeniu od-
wołania strony – została utrzymana w mocy przez decyzję Dyrektora Izby Skarbowej 
w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2011 r. nr PD-2/4117-0148/10/US S./PA/20937/2011.

W wyniku rozpatrzenia skargi skierowanej przez podatnika do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Łodzi wyrokiem z dnia 12 października 2011 r. Sąd ten 
uchylił zaskarżoną decyzję.

Od orzeczenia tego została wniesiona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 
skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 
17 stycznia 2014 r. uchylił korzystny dla podatnika wyrok Sądu I instancji i przekazał 
sprawę do ponownego rozpoznania.

W konsekwencji tego orzeczenia wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2014 r. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę Zbigniewa A.

Wobec niezłożenia przez żadną ze stron, stosownego wniosku w trybie art. 141 §2 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi, dalej: P.p.s.a. (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) orzeczenie to nie zawiera 
uzasadnienia. Zgodnie zaś z postanowieniem z dnia 16 maja 2014 r. wyrok ten jest 
prawomocny od dnia 3 maja 2014 r.

W tak ukształtowanej sytuacji prawnej skierowana do Zbigniewa A. decyzja okreś- 
lająca zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 
2005, jest ostateczna i podlega wykonaniu.

W obowiązującym porządku prawnym środkiem procesowym służącym ocenie le-
galności prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych jest przewidziana w Dzia-
le VII a powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
instytucja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, 
której prawo wniesienia przysługuje Prokuratorowi Generalnemu (art. 285b P.p.s.a.)

Zakres zastosowania tego szczególnego środka prawnego jest w praktyce ograniczony. 
Wynika to z faktu, iż przesłanki warunkujące skierowanie omawianej skargi, a w szcze-
gólności odnoszące się do orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, są rygorystycz-
ne. I tak, w myśl art. 285a §3 P.p.s.a. od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego 
skarga ta nie przysługuje, albowiem zgodnie z tym przepisem orzeczenia Naczelnego 
Sądu Administracyjnego traktuje się jak orzeczenia wydane w postępowaniu wywołanym 
wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

W przepisach regulujących zasady wnoszenia tej skargi przewidziano wyjątek. 
Dopuszczono możliwość jej skierowania w przypadku, gdy niezgodność orzeczenia 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z prawem wynika z rażącego naruszenia norm 
prawa Unii Europejskiej. Niezbędne jest zatem wykazanie, że zaskarżone orzeczenie 
zostało wydane z kwalifikowanym naruszeniem prawa (w odniesieniu do orzeczeń 
Naczelnego Sądu Administracyjnego – norm prawa europejskiego), co na tle niniejszej 
sprawy nie jest możliwe z przyczyn podanych poniżej.

Przedmiot decyzji organów podatkowych skierowanych do Zbigniewa A. stanowiło 
określenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2005. 
Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie zapadło w wyniku postępowania podatkowego 
oraz kontroli podatkowej, w trakcie których stwierdzono nieprawidłowości w postaci 
zawyżenia przez podatnika kosztów uzyskania przychodów polegające na ewidencjo-
waniu wydatków na zakup oleju napędowego na podstawie, uznanych za nierzetelne, 
faktur wystawianych przez firmy niebędące faktycznymi dostawcami.

Rozważając zasadność skierowania w niniejszej sprawie skargi o stwierdzenie nie-
zgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – w tym przypadku wyroku Naczelne-
go Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2014 r. zawierającego rozstrzygnięcie 
w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, nie 
wolno tracić z pola widzenia, iż podatek ten pozostaje podatkiem niezharmonizowa-
nym. Unijne prawo traktatowe nie zawiera bowiem uregulowań bezpośrednio odno-
szących się do opodatkowania dochodów osób fizycznych, a kompetencje w tym za-
kresie pozostawione są państwom członkowskim.
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Analiza akt administracyjnych i sądowoadministracyjnych przy uwzględnieniu 
takiego charakteru podatku dochodowego od osób fizycznych nie dała podstaw do 
wskazania norm prawa Unii Europejskiej, których naruszenie w sposób kwalifikowa-
ny określony w art. 285a §3 P.p.s.a., rodziło skutek w postaci niezgodności z prawem 
kwestionowanego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Okoliczność ta stanowi podstawę do przyjęcia, iż w niniejszej sprawie nie zachodzą 
przesłanki ustawowe warunkujące wniesienie omawianej skargi. Jednocześnie brak 
jest innych środków mogących służyć skutecznemu zaskarżeniu kwestionowanego 
wyroku.

W tym miejscu należy poinformować, że prawo wniesienia skargi o niezgodność 
z prawem prawomocnego orzeczenia nie jest zastrzeżone do wyłącznej kompeten-
cji Prokuratora Generalnego. Uprawnienie to przysługuje przede wszystkim stro-
nom postępowania w terminie dwóch lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 
z uwzględnieniem tzw. przymusu adwokackiego tj. za pośrednictwem adwokata lub 
radcy prawnego.

Odnosząc się do zawartego w oświadczeniu z dnia 7 lutego 2015 r. wniosku o zba-
danie szerszego zjawiska polegającego na niesprawiedliwym traktowaniu przez organy 
administracji skarbowej i sądy administracyjne, działających w dobrej wierze przed-
siębiorców będących osobami fizycznymi, które obrazuje sprawa Zbigniewa A., należy 
wyjaśnić, że zakres kompetencji Prokuratora Generalnego w postępowaniu admini-
stracyjnym i sądowoadministracyjnym jest ściśle wyznaczony przepisami obowiązują-
cego prawa. W postępowaniach tych Prokurator Generalny ma prawo do podejmowa-
nia działań procesowych w jednostkowych, indywidualnych sprawach. Formułowanie 
ogólnych ocen dotyczących wykładni i stosowania prawa przez inne organy, w szcze-
gólności zaś niezawisłe sądy, wykracza poza ustawowe granice uprawnień Prokurato-
ra Generalnego.

Istota sygnalizowanego w oświadczeniu ogólnego problemu, dotyczącego większej 
liczby podatników, sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wydatki 
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną na zakup oleju napędowego dokumentowane 
fakturami wystawianymi przez osoby niebędące faktycznymi dostawcami, podlegają 
zaliczeniu przez organy podatkowe jako koszty uzyskania przychodu.

Stanowisko w tego typu sprawach wielokrotnie znalazło wyraz w orzecznictwie Na-
czelnego Sądu Administracyjnego (przykładowo wskazać można wyrok z dnia 8 maja 
2013 r., II FSK 1834/11, z dnia 27 września 2012 r., II FSK 1598/11, z dnia 23 paź-
dziernika 2012 r., II FSK 946/11, z dnia 7 czerwca 2011 r., II FSK 462/11 opubl. 
w http://orzeczenia.n.s.a.gov.pl).

Powyższy pogląd jest konsekwencją dokonywanej przez sądy wykładni art. 22 
ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. dalej: u.p.d.o.f., który stanowi, że kosztami 
uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu 
osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.

Zgodnie z prezentowaną linią orzeczniczą przy ocenie okoliczności uzasadniają-
cych potrącenie kosztu na podstawie art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. nie można pomijać za-
sad dokumentowania kosztów. Muszą one wynikać z prawidłowo prowadzonej księgi 
przychodów i rozchodów, w której podstawę wpisów stanowić mogą rzetelne faktury 
obrazujące rzeczywiste transakcje gospodarcze, odzwierciedlające rzeczywisty obrót 
z kontrahentami będącymi faktycznymi dostawcami paliwa.

W przywołanych wyrokach wyrażono pogląd, iż z punktu widzenia zaliczenia do 
kosztów uzyskania przychodu, nie ma znaczenia czy podatnik w sposób zawiniony, na 
skutek braku dbałości o własne interesy bądź w sposób zamierzony, czy też w sposób 
niezawiniony, dokonywał rozliczenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie 
tzw. „pustych faktur”.

Zdaniem Sądu sankcjonowanie sytuacji, w której kto inny dostarcza towar, a kto 
inny wystawia faktury za ten towar, prowadziłoby do akceptacji rozliczenia podatkowe-
go opartego nie na rzeczywistym przebiegu działalności gospodarczej, lecz na podsta-
wie przedstawionych przez podatnika dokumentach prywatnych. Byłoby to sprzecz-
ne z zasadą równego traktowania podatników i zasadą sprawiedliwości społecznej. 
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Prowadziłoby do akceptacji negatywnych praktyk przedsiębiorców posługiwania się 
fikcyjnymi dowodami księgowymi w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych.

Sytuację prawną podatników w sprawach analogicznych do przypadku Zbignie-
wa A., kształtuje zatem dominująca w orzecznictwie sądów administracyjnych przed-
stawiona wykładnia art. 22 §1 u.o.p.d.o.f.

Przy założeniu, iż przepisy regulujące problematykę kosztów uzyskania przycho-
dów, są w omawianym zakresie niewystarczające, należałoby oczekiwać podjęcia przez 
uprawnione podmioty inicjatywy legislacyjnej mającej na celu ich nowelizację.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Jana Marii Jackowskiego oraz Wiesława Dobkowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Ministrze!
Prosimy, by przyjrzał się Pan dość dziwnym okolicznościom postępowa-

nia karnego Sądu Okręgowego w Sieradzu (sprawa Prokuratury Okręgowej 
w Ostrowie Wielkopolskim) przeciwko Maciejowi C. i innym, oskarżonym 
o liczne czyny kryminalne popełnione w zorganizowanej grupie przestępczej.

Dziwną okolicznością jest to, że wobec szefa grupy przestępczej i głów-
nych oskarżonych w tej sprawie, na wniosek prokuratury, na zasadzie do-
browolnego poddania się karze, sąd warunkowo zawiesił wykonanie kar 
pozbawienia wolności. Zawieszenie kar dotyczy przestępców oskarżonych 
o czyny typowo gangsterskie i skazanych za takie czyny. W grę wchodzą 
rozboje, wymuszania haraczów i tak zwanego zwrotu długów, wywożenie 
ofiar do lasu, torturowanie ich, terroryzowanie bronią palną, grożenie za-
bójstwem – krótko mówiąc, jedne z najgorszych i najcięższych przestępstw 
popełnionych w zorganizowanej grupie gangsterskiej. I takich sprawców sąd 
i prokuratura puszczają wolno. Urąga to jakiemukolwiek poczuciu sprawied- 
liwości i wskazuje, że chyba nie o sprawiedliwość w tej sprawie chodzi, 
a o coś innego.

Panie Prokuratorze Generalny, jeśli przestępcy, którzy posługują się bro-
nią palną, wywożą do lasu i torturują ludzi, wymuszają ogromne haracze, 
sieją terror i przerażenie, nie trafiają do więzienia, to o jakim poczuciu spra-
wiedliwości my mówimy? Jakie jest bezpieczeństwo ofiar tego rodzaju czy-
nów? Jak obywatele mają przeciwstawiać się takim przestępcom, jak mają 
przeciwko nim zeznawać, jeśli okazuje się, że mimo schwytania nie trafiają 
oni do więzienia, tylko prokuratura i sąd puszczają ich wolno?

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zajął się tą sprawą z najwyższą 
powagą, bo okoliczności tej sprawy wskazują na naprawdę głęboką pato-
logię szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Ponadto prosimy, by 
Pan Prokurator Generalny rozważył odebranie dalszego prowadzenia tej 
sprawy Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i powierzenie 
funkcji oskarżyciela publicznego innej jednostce prokuratury, a także o obję-
cie tej sprawy szczególnym nadzorem służbowym.

Prosimy również, by wobec oczywistej niesprawiedliwości i zdumiewają-
cej pobłażliwości, z jaką spotkali się groźni przestępcy, gangsterzy skazani 
na kary w zawieszeniu w sprawie Sądu Okręgowego w Sieradzu, rozważył 
Pan wniesienie kasacji na niekorzyść oskarżonych w tej wyjątkowo bulwer-
sującej sprawie.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Jan Maria Jackowski 
Wiesław Dobkowski
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Odpowiedź

Warszawa, 2.03.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 10 lutego 2015 roku, nr BPS/043-

-70-3022/15, oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
wspólnie z innymi senatorami podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lutego 
2015 roku uprzejmie informuję, że przekazałem je do Departamentu Postępowania 
Sądowego, celem dokonania analizy akt wskazanej przez senatorów sprawy pod ką-
tem możliwości zainicjowania postępowania kasacyjnego.

Z poczynionych w Departamencie Postępowania Sądowego ustaleń wynika, że 
wskazana sprawa, dotycząca zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na tere-
nie Z., innych miejscowościach na terenie kraju, a kierowanej przez Macieja C., została 
zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Sieradzu. Skierowany w dniu 28 października 
2013 roku w tej sprawie akt oskarżenia obejmował osiem osób, wśród których pięciu 
oskarżono o popełnienie szeregu przestępstw popełnionych w ramach zorganizowanej 
grupy przestępczej oraz kierowanie bądź udział w grupie przestępczej.

Postanowieniem z dnia 25 września 2014 roku, Sąd Okręgowy w Sieradzu wyłą-
czył do odrębnego rozpoznania sprawę przeciwko oskarżonym Maciejowi C., Roberto-
wi J. i Krzysztofowi M. Materiały dotyczące tych oskarżonych zostały zarejestrowane 
pod odrębnymi sygnaturami. W sprawach tych w grudniu 2014 roku oraz w styczniu 
2015 roku zostały wydane wyroki skazujące, które aktualnie są prawomocne.  Po-
stępowanie karne, prowadzone wobec pozostałych oskarżonych pozostaje natomiast 
niezakończone.

Departament Postępowania Sądowego zwrócił się zatem do Sądu Okręgowego 
w Sieradzu o nadesłanie akt spraw. Po zapoznaniu się z nadesłanymi aktami stwier-
dzono jednakże, iż zawierają one jedynie znikomą część istotnych dokumentów doty-
czących poszczególnych oskarżonych, których analiza nie pozwala na jednoznaczne 
dokonanie oceny procedowania sądu w tych sprawach, jak i oceny zasadności wyda-
nych wyroków. W związku z powyższym ponownie zwrócono się do Sądu Okręgowego 
w Sieradzu o wypożyczenie akt głównych sprawy, zawierających całość materiałów, 
dotyczących również oskarżonych Macieja C., Roberta J. oraz Krzysztofa M.

Dopiero zatem po uzyskaniu i zapoznaniu się z całością akt, możliwym będzie zaję-
cie stanowiska w przedstawionej przez Panów senatorów kwestii. O podjętych w tych 
sprawach decyzjach niezwłocznie poinformuję odrębnym pismem.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Marii Koc, 

Doroty Czudowskiej, Wiesława Dobkowskiego, 
Stanisława Gogacza oraz Grzegorza Czeleja

skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka 
oraz do prezydenta miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja

W telewizyjnych „Wiadomościach” w TVP1 6 lutego br. przedstawiony 
został dramat rodziny S. z Wałbrzycha. Z inicjatywy MOPS w Wałbrzychu 
rodzinie tej odebrano pięcioro dzieci i skierowano je do domu dziecka. Przy-
czyną tej decyzji były złe warunki mieszkaniowe, rodzina mieszkała bowiem 
w starym pustostanie.

Jest to wielki dramat i trauma, zwłaszcza dla oderwanych od rodziców 
dzieci, ale patrząc na to „na zimno” wydaje się, że koszt utrzymania pięcior-
ga dzieci w domu dziecka jest znacznie wyższy niż koszt pomocy w postaci 
przydzielenia tej rodzinie jakiegoś lokalu komunalnego i udzielenia jej jakiejś 
pomocy materialnej.

Bieda w żadnym razie nie powinna być przyczyną rozbijania rodzin i od-
rywania dzieci od rodziców. Prosimy, by w związku z tą sprawą prezydent 
Wałbrzycha udzielił tej rodzinie pomocy mieszkaniowej i finansowej, a rzecz-
nik praw dziecka podjął działania prawne zmierzające do powrotu dzieci do 
kochających ich rodziców.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Dorota Czudowska 
Jan Maria Jackowski  Wiesław Dobkowski 
Krzysztof Słoń   Stanisław Gogacz 
Maria Koc   Grzegorz Czelej

Odpowiedź 
RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Warszawa, 23 lutego 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo dotyczące oświadczenia w sprawie podjęcia działań praw-

nych zmierzających do powrotu z pieczy zastępczej małoletnich dzieci Państwa S. 
z Wałbrzycha do rodziców, złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
wspólnie z innymi senatorami podczas 70. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dniu 7 lutego 2015 roku, uprzejmie informuję, co następuje.

Niniejsza sprawa pozostaje w zainteresowaniu Rzecznika Praw Dziecka od 13 stycz-
nia 2015 r. i od tego czasu na bieżąco monitoruję sytuację dzieci Państwa S. Z mojego 
upoważnienia zbadano sprawę na miejscu, co skutkowało skierowaniem wniosku do 
sądu o objęcie rodziny warsztatami podnoszenia kompetencji rodzicielskich.
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Wskazać należy, że bezzwłocznie zapoznałem się również z aktami postępowania 
opiekuńczego oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą rodziny. Analiza wyżej wymie-
nionych dokumentów doprowadziła mnie do przekonania o konieczności skorzystania 
z kompetencji zawartych w ustawie z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw 
Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), tj. przystąpienia pismem z 19 stycznia 2015 
roku do postępowania toczącego się przez Sądem Rejonowym w Wałbrzychu w spra-
wie o zmianę zarządzeń opiekuńczych dotyczących małoletnich K., N. i S. S. oraz o wy-
danie zarządzeń opiekuńczych dotyczących małoletnich D. S. i M. S. W piśmie pro-
cesowym z 9 lutego 2015 roku wniosłem o zmianę postanowienia o udzieleniu zabez-
pieczenia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 9 grudnia 2014 roku poprzez zwolnienie 
małoletnich z placówki opiekuńczo-wychowawczej pod bezpośrednią opiekę rodziców. 
Wniosłem również o ustanowienie na czas trwania niniejszego postępowania wzmo-
żonego nadzoru kuratora sądowego nad sprawowaniem władzy rodzicielskiej przez 
Angelikę S. i Mariusza S. oraz zobowiązanie kuratora do składania pisemnych spra-
wozdań ze sprawowanego nadzoru raz na tydzień. We wniosku wskazałem także na 
konieczność zobowiązania rodziców do poprawy sytuacji opiekuńczej dzieci poprzez 
podjęcie pilnej i systematycznej współpracy z asystentem rodziny, pracownikiem so-
cjalnym oraz kuratorem sądowym, do systematycznego uczestnictwa w warsztatach 
umiejętności wychowawczych, systematycznego monitorowania stanu zdrowia dzieci, 
a w przypadku niepokojących objawów szybkiego reagowania związanego z konsulta-
cją lekarską u lekarza specjalisty oraz do podjęcia działań mających na celu złożenie 
wniosku o przydział mieszkania socjalnego. Złożone pismo procesowe zawierało rów-
nież wniosek o zawiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu 
o treści postanowienia Sądu, celem udzielenia rodzinie małoletnich odpowiedniej po-
mocy oraz zobowiązanie ww. ośrodka do przedstawienia planu pracy z rodziną.

Obecnie sprawa pozostaje w gestii sądu, posiedzenie w tej sprawie zaplanowane 
jest na 26 lutego 2015 roku.

Jednocześnie informuję, iż sytuacja dzieci będzie przeze mnie monitorowana do 
czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego i ustabilizowania sytuacji 
opiekuńczo-wychowawczej dzieci. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, po-
dejmę kolejne czynności zmierzające do ich wyeliminowania.

Z wyrazami szacunku 
 
Marek Michalak

Odpowiedź 
PREZYDENTA 
MIASTA WAŁBRZYCHA

Wałbrzych, 27.02.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Oświadczenie senatorów RP, w związku z doniesieniami medialny-

mi na temat rodziny Państwa S. zamieszkałych w Wałbrzychu, uprzejmie wyjaśniam.
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Przyczyną wnioskowania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wałbrzychu o umieszczenie piątki dzieci Państwa S. w pieczy zastępczej było zagro-
żenie zdrowia i życia dzieci ze względu na niewydolność wychowawczą rodziców.

Sąd Rejonowy wydał w tej sprawie w dniu 9 grudnia 2014 r. na wniosek kuratora 
zawodowego postanowienie o umieszczeniu dzieci w placówce. Sąd Okręgowy odrzucił 
apelację rodziców i utrzymał postanowienie Sądu Rejonowy w mocy, czym potwierdził 
słuszność decyzji. W dniu 4 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zobowiązał 
rodziców do podjęcia warsztatów umiejętności wychowawczej poprzez uczestniczenie 
w zajęciach szkoły dla rodziców w MOPS, zobowiązując uczestników do składania 
comiesięcznych sprawozdań z odbytych spotkań do Sądu Rejonowego oraz do Biura 
Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie. Rzecznik Praw Dziecka również potwierdził 
zasadność tymczasowego zabezpieczenia dzieci w placówce.

W dniu 26 lutego br. odbyło się posiedzenie, na którym Sąd postanowił o powro-
cie dzieci do domu po trzech miesiącach, pod warunkiem systematycznej współpracy 
z asystentem, pracownikiem socjalnym i kuratorem oraz zobowiązał do systematycz-
nego uczestnictwa w spotkaniach warsztatowych i realizowania planu pomocy ofero-
wanej przez MOPS. Zobowiązano rodziców do systematycznego monitorowania stanu 
zdrowia dzieci i szybkiego reagowania w przypadku pogorszenia się ich stanu, co 
poddano nadzorowi kuratora.

Dyrektor MOPS udzielała informacji mediom na temat rodziny, ale jednocześnie 
informowała, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabrania 
ujawniania informacji o osobach korzystających ze wsparcia.

Pani Angelika S. (lat 25) i Pan Mariusz S. (lat 33) mają pięcioro dzieci w wieku 7, 
6, 4 lat, 1 rok i 3 miesiące oraz 5 miesięcy. Pani S. ma ośmioletniego syna, który jest 
w rodzinie zastępczej u jej matki. W rodzinie występują liczne zaniedbania w wielu 
sferach: higienicznej, opiekuńczej, wychowawczej i zdrowotnej, rodzice są niewydolni 
wychowawczo, nadużywali alkoholu, dlatego objęci są wsparciem Ośrodka.

W dniu 8 grudnia 2014 r. (piątek) asystent rodziny zastał dzieci brudne, leżące 
w łóżkach, kaszlące i sprawiające wrażenie chorych, w lodówce nie było żadnych pro-
duktów żywnościowych, w mieszkaniu było zimno, dwoje najmłodszych dzieci miało 
problemy z oddychaniem. Mimo zaoferowanej pomocy w zarejestrowaniu i zawiezieniu 
dzieci do lekarza Pani Angelika odmówiła przyjęcia pomocy. Asystent zawiadomił pra-
cownika socjalnego i zawodowego kuratora i wspólnie stwierdzili, że stan dzieci jest 
na tyle niepokojący, że nie mogą pozostać w domu. Po przewiezieniu dzieci karetką 
na badanie, lekarz stwierdził konieczność pozostawienia dwojga najmłodszych dzieci 
w szpitalu, ze względu na ostre zakażenie dróg oddechowych. W wypisie ze szpitala 
stwierdzono, że dzieci były zaniedbane higienicznie, brudne, a najmłodsze dziecko 
wcześniak nie konsultowane u lekarzy specjalistów, mimo zaleceń.

Rodzice nie poszli z dzieckiem do pediatry, ani do specjalistów, nie dbali o higienę 
i czystość w domu, matka karmiła dziecko bez nadzoru, butelką opartą o stertę pie-
luch, co groziło zachłyśnięciem. Rodzice nie zrealizowali żadnych ustaleń z zespołu, 
który odbył się dwa tygodnie wcześniej, w dniu 28.11.2014 r. na którym ostatecz-
nie zobowiązali się do zgłoszenia się z najmłodszym dzieckiem do pediatry, pobrania 
skierowań do specjalistów, Pan Mariusz zobowiązał się do aktywnego poszukiwania 
stałego zatrudnienia, mieli bardziej dbać o higienę dzieci, systematycznie sprzątać 
mieszkanie i przygotowywać odpowiednie posiłki, niestety nie podjęli żadnych działań. 
Dwoje dzieci w trakcie pobytu w Domu Małego Dziecka było hospitalizowane, a naj-
młodszy ponownie przebywa w szpitalu specjalistycznym we Wrocławiu.

Doświadczenie poprzednich lat wskazuje, że rodzice mimo iż deklarują więź 
z dziećmi, otrzymują pomoc finansową i wsparcie, faktycznie często dzieci zaniedbu-
ją, względu na niewydolność opiekuńczo-wychowawczą, ale nie chcą współpracować 
z pracownikiem i przyjmować wsparcia asystenta. W styczniu 2012 r. Sąd Rejonowy 
w Wałbrzychu ograniczył rodzicom władzę rodzicielską (wówczas nad czwórką dzieci) 
i ustanowił matkę Pani S. rodziną zastępczą dla najstarszego syna. Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przydzielił rodzinie asystenta i zapewnił rodzi-
com możliwość skorzystania ze wsparcia w zakresie: poradnictwa prawnego, udzia-
łu w warsztatach umiejętności społecznych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
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grupach samopomocowych, rodzinnej terapii psychologicznej, zapewniając opiekę nad 
dziećmi w trakcie zajęć, ale Pani Angelika S. nie wzięła udziału w żadnych zajęciach 
przez pół roku, zawsze znajdując powód do nieobecności.

Pan Mariusz S. został wyrejestrowany w dniu 25.03.2011 r. z Powiatowego Urzę-
du Pracy i do dzisiaj się nie zarejestrował. Odbywał karę pozbawienia wolności 1 rok 
i 4 miesiące do 2012 r. za spowodowanie wypadku komunikacyjnego pod wpływem 
alkoholu. W okresie odbywania kary pozbawienia wolności Pani S. z trójką dzieci 
mieszkała u swojej matki. Po wyjściu męża z Zakładu Karnego, małżonkowie wypro-
wadzili się do wynajmowanych mieszkań, które kilkakrotnie zmieniali.

W 2013 r. Pan S. odbywał 10 miesięcy kary pozbawienia wolności za spowodowa-
nie wypadku po pijanemu. W czerwcu 2013 r. kara została odroczona na okres próby 
do dnia 4.02.2015 r. Państwo S. samowolnie zajęli mieszkanie, którego poprzedni wła-
ściciel w lutym zmarł. W sierpniu 2013 r. pracownik socjalny stwierdził, że w miesz-
kaniu jest brud, odpadki, odchody psa, śmierdzi, w lodówce jest ocet i piwo, a dzieci 
są głodne i niedopilnowane (wówczas trójka). Pracownicy nakarmili dzieci i przewieźli 
do szpitala na przebadanie, a Sąd Rejonowy wydał postanowienie o zabezpieczeniu 
dzieci w Domu Małego Dziecka. Okazało się też, że Pani Angelika jest w kolejnej ciąży, 
do tej pory ukrywanej przed pracownikami pomocy społecznej.

Państwo S. otrzymali dodatkowe środki finansowe, uprzątnęli wówczas gruz 
i śmieci i mieli dokończyć remont kuchni, w której były skute tynki. Nastąpiła popra-
wa w funkcjonowaniu rodziny i współpracy z pracownikami Ośrodka. W październiku 
2013 r. decyzją Sądu dzieci powróciły do domu, w listopadzie 2013 r. urodziło się 
kolejne dziecko, a za dziewięć miesięcy we wrześniu 2014 r. kolejne.

Państwo S. złożyli w roku 2012 wniosek na mieszkanie socjalne i oczekiwali w ko-
lejce, ale nie dopilnowali wypełnienia ankiety weryfikacyjnej pod koniec roku i zostali 
skreśleni z listy, a kolejnego wniosku nie złożyli. Po samowolnym zajęciu mieszkania 
i niepłaceniu za nie, skierowano sprawy o zapłatę i eksmisję do Sądu. Sąd wydał wy-
rok o zapłatę. Na dzień 26 lutego Sąd Rejonowy wyznaczył sprawę o eksmisję, ale nie 
mamy jeszcze wyroku.

 Gdyby rodzice wykazali odpowiednią postawę i i chęć współpracy, już dawno uzy-
skaliby lokal socjalny, jednak ich postawa jest tylko roszczeniowa. Miasto Wałbrzych 
wybudowało w ostatnich latach dużo mieszkań komunalnych i socjalnych, które 
otrzymały rodziny z dziećmi znajdujące się w trudnych warunkach mieszkaniowych.

Ostatecznie, wniosek do Urzędu Miasta o przyznanie lokalu socjalnego Pani S. zło-
żyła po zabraniu dzieci, w lutym 2015 r. i zostali umieszczeni na liście oczekujących 
na mieszkanie socjalne.

Mieszkanie, które samowolnie zajęli ma 59,36 m2, usytuowane jest w centrum 
miasta, w dwukondygnacyjnym budynku wspólnoty mieszkaniowej, ma nową ele-
wacją, składa się z 2 pokoi i kuchni. W mieszkaniu podłączona jest zimna woda, jest 
energia elektryczna, nie występują braki w podstawowym sprzęcie gospodarstwa 
domowego, a każda z osób ma miejsce do spania (wersalki i łóżeczka). Lokal ogrze-
wany jest piecami węglowymi. Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dobrym, na 
podłogach położona jest wykładzina. Trzecie pomieszczenie przeznaczone na kuch-
nię jest cały czas w trakcie remontu, wymaga położenia wykładziny i otynkowania 
i pomalowania ścian.

Po odebraniu dzieci Państwo S. nie zgłosili się do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, a Pani S. przyszła w dniu 12 stycznia 2015 r. na zaproszenie Dyrektora 
MOPS i nie wyraziła woli współpracy z MOPS, złożyła oświadczenie, że wyraża jedynie 
chęć uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych w szkole dla rodziców, nie wyraża zgo-
dy na jakąkolwiek współpracę z asystentem rodziny oraz z pracownikiem socjalnym, 
oświadczając, że ma pomoc z innych źródeł.

W dniu 4 lutego rodzice zostali zobowiązani do uczestnictwa w szkole dla rodziców 
przez Sąd. W Centrum Aktywności Lokalnej MOPS zapisano Państwa S. na zajęcia 
edukacyjne dla rodziców pn. „Niełatwo być rodzicem”. Warsztaty odbywają się raz 
w tygodniu, więc ustalono, że Pani Angelika będzie korzystała również z indywidu-
alnego wsparcia, wskazano również na konieczność uczestnictwa obojga rodziców. 
Pan S. od dnia 19.01.2015 r. ma na rok umowę o pracę na stanowisku brukarza. 
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Pracuje w tygodniu poza Wałbrzychem, ale zaproponowano uczestnictwo w szkoleniu 
w soboty. Pan S. nie pojawił się CAL, a żona uczestniczyła jedynie z trzech kolejnych 
warsztatach grupowych, nie zgłosiła się na żadne ze spotkań indywidualnych. MOPS 
powiadomił o braku współpracy Sąd.

Z poważaniem 
 
PREZYDENT 
MIASTA WAŁBRZYCHA 
Roman Szełemej


