
Senat
Rzeczypospolitej Polskiej

VIII kadencja

Odpowiedzi
na oświadczenia złożone przez senatorów

na 71. posiedzeniu Senatu

Warszawa 
2015 r.





SPIS TREŒCI

ODPOWIEDZI NA OŚWIADCZENIA 
złożone na 71. posiedzeniu Senatu:

senatora Grzegorza Biereckiego .............................................. 7
senatora Ryszarda Bonisławskiego........................................ 11
senatora Roberta Dowhana ................................................... 14
senator Heleny Hatki ............................................................ 17
senatora Jana Marii Jackowskiego

oraz senator Marii Koc .................................................. 21
senatora Macieja Klimy ......................................................... 23
senatora Ryszarda Knosali .................................................... 30
senator Marii Koc

oraz senatora Kazimierza Jaworskiego .......................... 39
senatorów Marii Koc, Krzysztofa Słonia

oraz Jana Marii Jackowskiego ...................................... 48
senatorów Marii Koc, Kazimierza Jaworskiego

oraz Jana Marii Jackowskiego ...................................... 54
senatora Stanisława Koguta.................................................. 56
senatora Marka Martynowskiego .......................................... 60
senatora Zbigniewa Meresa ................................................... 64
senatora Andrzeja Misiołka ................................................... 66
senatora Rafała Muchackiego ............................................... 73
senatora Jarosława Obremskiego .......................................... 88
senatora Norberta Obryckiego ............................................... 94
senatora Andrzeja Pająka

oraz senatora Przemysława Błaszczyka ......................... 98
senatora Andrzeja Pająka

oraz senatora Bogdana Pęka ....................................... 103
senatorów Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia,

Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskiego
oraz Bogdana Pęka ..................................................... 174

senatorów Andrzeja Pająka,
Krzysztofa Słonia, Przemysława Błaszczyka
oraz Bohdana Paszkowskiego ..................................... 177

senatora Leszka Piechoty .................................................... 178
senatora Józefa Piniora ....................................................... 182
senatora Mariana Poślednika .............................................. 185
senatora Zdzisława Pupy .................................................... 187
senator Jadwigi Rotnickiej .................................................. 194
senatora Wojciecha Skurkiewicza ....................................... 198
senatora Wojciecha Skurkiewicza

oraz senatora Roberta Mamątowa ............................... 201
senatorów Wojciecha Skurkiewicza,

Bohdana Paszkowskiego, Bogdana Pęka,



Roberta Mamątowa, Zdzisława Pupy,
Jarosława Rusieckiego, Czesława Ryszki,
Alicji Zając, Kazimierza Wiatra, Michała Seweryńskiego
oraz Jerzego Chróścikowskiego ................................... 204

senatorów Krzysztofa Słonia, Kazimierza Jaworskiego
oraz Mieczysława Gila ................................................. 206

senatorów Krzysztofa Słonia, Mieczysława Gila,
Doroty Czudowskiej oraz Janiny Sagatowskiej ............ 209

senatora Andrzeja Szewińskiego ......................................... 213
senatora Grzegorza Wojciechowskiego ................................ 215
senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,

Przemysława Błaszczyka, Roberta Mamątowa,
Jarosława Rusieckiego, Czesława Ryszki
oraz Alicji Zając .......................................................... 227

senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Roberta Mamątowa oraz Przemysława Błaszczyka ...... 239

senatora Michała Wojtczaka ............................................... 246
senator Alicji Zając ............................................................. 249
senatora Adama Zdziebły .................................................... 259



71. POSIEDZENIE SENATU
(5 marca 2015 r.)





71. posiedzenie Senatu w dniu 5 marca 2015 r. 7

Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) 

jest największym wyzwaniem dla Europy XXI wieku, projektem przynoszą-
cym zyski i rozwój obu stronom porozumienia, projektem dającym nowe miej-
sca pracy. Wymiana handlowa, wymiana usług oraz przepływy kapitałów 
są szansą dla krajów członkowskich UE oraz dla największej gospodarki 
świata – USA. Jednakże w tym projekcie są elementy mogące wpłynąć nie-
korzystnie na gospodarkę RP. W imieniu UE negocjacje w tej sprawie prowa-
dzone są przez KE.

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

1. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej informowany jest, a jeśli tak, to 
w jakiej formie, o postępach związanych z negocjacjami? Jaki ma wpływ na 
porozumienie dotyczące Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Han-
dlu i Inwestycji, czyli TTIP?

2. Czy ewentualne zawarcie porozumienia, umowy międzynarodowej 
TTIP przez UE będzie wymagało jej przyjęcia i akceptacji przez parlamenty 
krajowe?

3. Jakie jest stanowisko rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 
negocjowanego porozumienia TTIP wobec wymiany handlowej produktami 
zawierającymi GMO, wpływu na przemysł chemiczny oraz mechanizmu roz-
strzygania sporów między inwersorami a państwem (ISDS)?

4. Czy umowa Partnerstwa Transpacyficznego (TTP) wpłynęła bądź wpły-
wa na uwarunkowania związane z ewentualnym porozumieniem TTIP?

5. Jakie korzyści, także ewentualne zagrożenia, niesie dla polskiej go-
spodarki podpisanie porozumienia TTIP?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Bierecki

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów przesyłam w załączeniu odpowiedzi na 

pytania zawarte w oświadczeniu złożonym przez Pana Senatora Grzegorza Biereckiego 
podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5.03.2015 r. w sprawie Transatlantyckiego 
Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji.

Rafał Trzaskowski
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Odpowiedzi na pytania zawarte w oświadczeniu złożonym przez Pana Senatora 
Grzegorza Biereckiego podczas 71. posiedzenia Senatu w dniu 5.03.2015 r. w spra-
wie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)

1. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej informowany jest, a jeśli tak, to w jakiej 
formie, o postępach związanych z negocjacjami? Jaki ma wpływ na poro-
zumienie dotyczące Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu 
i Inwestycji, czyli TTIP?

Rząd od samego początku aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do rozpoczę-
cia negocjacji TTIP. Nasze oczekiwania względem TTIP zostały uwzględnione w pra-
cach nad mandatem negocjacyjnym, który od września 2014 r. jest publicznie dostęp-
ny na stronie KE oraz Ministerstwa Gospodarki (www.mg.gov.pl/TTIP). Na stronie tej 
opublikowane zostało również stanowisko Polski, które zostało przyjęte przez Komitet 
do Spraw Europejskich.

Negocjacje w imieniu państw członkowskich UE prowadzi Komisja Europejska, 
jednak przedstawiciele poszczególnych rządów są na bieżąco konsultowani i informo-
wani o przebiegu negocjacji. Jest to dokonywane m.in. poprzez regularne posiedzenia 
Komitetu ds. Polityki Handlowej1 oraz spotkania techniczne dotyczące poszczególnych 
elementów negocjacji. Udział w tych spotkaniach biorą przede wszystkim przedstawi-
ciele Ministerstwa Gospodarki (jako resortu wiodącego), ale w wypracowywanie i opi-
niowanie stanowiska zaangażowane są wszystkie resorty.

2. Czy ewentualne zawarcie porozumienia, umowy międzynarodowej TTIP 
przez UE będzie wymagało jej przyjęcia i akceptacji przez parlamenty 
krajowe?

W tej chwili nie można jeszcze definitywnie stwierdzić, czy umowa TTIP będzie ra-
tyfikowana przez parlamenty krajowe. Natomiast zakres negocjowanych kwestii poka-
zuje, że umowa będzie zapewne miała charakter mieszany, stąd – zgodnie z Traktatem 
o funkcjonowaniu UE – zaistnieje konieczność ratyfikacji przez parlamenty wszystkich 
państw członkowskich UE. Obecnie toczy się analogiczna dyskusja nad sposobem 
procedowania z umowami o wolnym handlu pomiędzy UE a Singapurem i Kanadą.

3. Jakie jest stanowisko rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nego-
cjowanego porozumienia TTIP wobec wymiany handlowej produktami za-
wierającymi GMO, wpływu na przemysł chemiczny oraz mechanizmu roz-
strzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS)?

Kwestia handlu produktami zawierającymi organizmy genetycznie modyfikowane 
(GMO) od początku negocjacji jest tematem wrażliwym dla Polski. Stoimy na stanowi-
sku, że umowa nie powinna mieć wpływu na zmianę unijnej legislacji w tym zakresie, 
jak też w innych kwestiach zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa żywności 
dostępnej na rynku UE. Umowa z zapisami niezgodnymi z tym stanowiskiem nie zo-
stanie zaakceptowana.

Dla Polski liberalizacja handlu w zakresie energochłonnych produktów przemy-
słowych (w tym produktów przemysłu chemicznego) jest zagadnieniem wrażliwym. 
Z uwagi na różnice kosztów produkcji, wynikające głównie z różnic w cenach energii 
istnieje potrzeba zapewnienia, aby produkty te otrzymały adekwatną, czasową ochro-
nę w przypadku wystąpienia silnej cenowej konkurencji towarów z USA. Dlatego też 
postulujemy maksymalne możliwe ograniczenie liberalizacji w handlu niektórymi pro-
duktami (np. nawozami mineralnymi) poprzez wprowadzenie jak najdłuższych okre-
sów przejściowych dla znoszenia ceł oraz wprowadzenie specjalnej klauzuli ochron-

1 Rolę i skład Komitetu ds. Polityki Handlowej określa art. 207 ust. 3 Traktatu o funkcjono-
waniu UE. Komitet doradza i pomaga Komisji przy negocjowaniu i zawieraniu umów handlo-
wych z rządami lub organizacjami międzynarodowymi.
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nej przed nadmiernym importem. Popieramy również warunkowy charakter oferty 
i uzależnienie jej od wzajemności po stronie USA m.in. w zakresie liberalizacji handlu 
nośnikami energii. W zakresie energii i surowców opowiadamy się za oddzielnym roz-
działem w tym obszarze. A eliminacja restrykcji w eksporcie LNG z USA pozostaje 
naszym interesem ofensywnym.

Popieramy włączenie rozdziału dotyczącego ochrony inwestycji do umowy TTIP. 
Polska popiera włączenie rozdziału dotyczące ochrony inwestycji do zakresu przyszłej 
umowy TTIP. Należy pamiętać, że Polska jest stroną Traktatu o stosunkach handlo-
wych i gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 1990 r., który również 
zawiera mechanizm ISDS, jednak w wersji o wiele szerszej i ogólnej niż ten, który pro-
ponuje KE. Uważamy, że włączenie ochrony inwestycji do zakresu przyszłej umowy 
sprzyja wprowadzeniu większej równowagi pomiędzy prawami inwestora zagraniczne-
go a prawem do regulacji organów państwowych. Umowa nie gwarantowałaby wyższe-
go poziomu ochrony inwestycji amerykańskich, ale w większym stopniu zabezpiecza-
łaby państwo przed nieuzasadnionymi pozwami, które mogą obecnie zaistnieć na pod-
stawie dwustronnej umowy wiążącej Polskę z USA. Dostrzegając znaczenie inwestycji 
zagranicznych dla tworzenia miejsc pracy w Polsce podkreślamy, że zasady dotyczące 
ochrony inwestorów nie mogą być sprzeczne z podstawowymi wartościami i nie mogą 
podważać możliwości interwencji państwa podczas realizacji takich celów polityki pu-
blicznej jak ochrona środowiska, prawa człowieka, prawa pracowników i konsumen-
tów, zdrowie i bezpieczeństwo publiczne czy różnorodność kulturowa. Z tego względu 
niezbędne jest zawarcie w umowie odpowiednich i wiążących klauzul specjalnych.

4. Czy umowa Partnerstwa Transpacyficznego (TPP) wpłynęła bądź wpływa na 
uwarunkowania związane z ewentualnym porozumieniem TTIP?

Porozumienia TPP oraz TTIP są podobne zarówno pod względem złożoności, jak 
i zakresu poruszanych tematów. Dlatego UE powinna z uwagą śledzić przebieg ne-
gocjacji TPP, a także nastawienie USA, ponieważ może ono wpłynąć na rozmowy do-
tyczące TTIP. Z punktu widzenia UE wiedza na temat koncepcji negocjacyjnej USA 
w regionie Azji i Pacyfiku jest przydatna dla oceny postawy amerykańskich negocja-
torów podczas rozmów z UE w ramach TTIP. Tym niemniej problem polega na tym, że 
negocjacje TPP – w przeciwieństwie do negocjacji TTIP – prowadzone są w sposób dużo 
mniej przejrzysty. Dopóki negocjacje nie zostaną w pełni zakończone (przewiduje się 
ich zakończenie do końca roku) trudno jest oceniać ich ewentualne skutki.

Natomiast należy oczekiwać, że TTIP będzie bardziej ambitny, gdyż toczy się po-
między gospodarkami o wysokim poziomie rozwoju i bardziej podobnymi do siebie, 
niż w przypadku gospodarek TPP. UE nie musi czuć presji na zawarcie TTIP na wa-
runkach proponowanych przez USA z powodu prowadzonych negocjacji TPP – UE 
traktuje te procesy niezależnie od siebie.

5. Jakie korzyści, także ewentualne zagrożenia, niesie dla polskiej gospodar-
ki podpisanie porozumienia TTIP?

Zostały przygotowane dwie całościowe analizy (przez IBRKK i przez CEPR) wpły-
wu, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Gospodarki (http://www.mg.gov.
pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Handel+zagraniczny/TTIP/Stanowisko+Polski 
+w+glownych+obszarach+negocjacyjnych). Są to analizy opisowe i ekonometryczne, 
dotyczące podstawowych wskaźników i sektorów. Rekomendacje przyjęte w tych ana-
lizach są istotnym wskaźnikiem kierunkowym przy opracowywaniu stanowiska Polski 
w zakresie umowy TTIP. Tym niemniej stanowisko jest weryfikowane wraz z zaawan-
sowaniem negocjacji, wynikami rozmów po kolejnych rundach negocjacyjnych i poja-
wieniem się nowych elementów negocjacji TTIP, w tym wynikających z prowadzonych 
konsultacji z przedstawicielami polskiego przemysłu.

Według danych dostarczonych przez instytut CEPR (Centre for Economic Policy 
Research, London), makroekonomiczne efekty umowy TTIP dla Polski będą pozytyw-
ne – oczekuje się zarówno wzrostu PKB, jak i eksportu oraz zatrudnienia. Szacuje się, 
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że po usunięciu ceł i zakładanego poziomu barier pozataryfowych, PKB Polski będzie 
rosło w skali roku o 0,20% (czyli 1,7 mld USD); oczekuje się całkowitego wzrostu eks-
portu o 3,1 mld USD rocznie (1,2%), a importu o 3,6 mld USD (1,05%); w wymianie 
handlowej ze Stanami Zjednoczonymi prognozuje się wzrost eksportu Polski o 58%, 
a importu o 60%.

W przypadku Polski należy także odnotować, że nasz eksport do innych krajów 
UE (np. Niemiec czy W. Brytanii) jest częściowo reeksportowany np. do USA. Dlate-
go udział USA w naszym eksporcie mierzony wartością dodaną jest 2 razy większy 
(ok. 5%) niż mierzony tradycyjnie (ok. 2,5%). W tym kontekście można przewidywać, 
że zwiększony eksport z UE do USA będzie w konsekwencji wzmacniał wymianę han-
dlową pomiędzy niektórymi krajami UE. Jeśli na TTIP zyska silnie gospodarka nie-
miecka, to poprzez powiązania produkcyjne (np. w sektorze motoryzacyjnym) mogą 
zyskać także polskie firmy – nie tylko duże, ale także mniejsze.

Polska od wielu lat jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków inwestycji 
amerykańskich w UE. Wartość bezpośrednich i pośrednich inwestycji amerykańskich 
w Polsce wynosi ok. 25 mld EUR. Jest ok. 800 firm z kapitałem amerykańskim w Pol-
sce, które zatrudniają ok. 200 tys. osób. Należy oczekiwać, że TTIP ma potencjał, aby 
jeszcze wzmocnić to zaangażowanie firm amerykańskich w Polsce.

Dodatkowo podkreślamy znaczenie geopolityczne umowy, co jest szczególnie waż-
ne w kontekście obecnej sytuacji na Wschodzie. W tym kontekście liberalizacji handlu 
nośnikami energii (postulat ambitnego rozdziału w tym zakresie jest promowany przez 
Polskę) może poprawić energetyczne bezpieczeństwo Polski.

Zdajemy sobie sprawę, że oprócz ewidentnych korzyści umowa handlowa z USA 
może generować również pewne niedogodności dla niektórych branż. Prowadzone 
konsultacje z przedstawicielami poszczególnych branż pozwalają nam zidentyfikować 
te zagrożenia i odpowiednio wpływać na kształt umowy tak, aby maksymalizować 
korzyści dla naszych firm oraz minimalizować negatywne konsekwencje. W tym kon-
tekście szczególną uwagę poświęcamy sektorom energochłonnym, w tym sektorowi 
chemicznemu, oraz rolnictwu.
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Oświadczenie senatora Ryszarda Bonisławskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator RP pragnę zaapelować o wdrożenie uregulowań legislacyj-

nych umożliwiających wyspecjalizowanym jednostkom podjęcie skutecznej 
walki z handlem substancjami o działaniu psychoaktywnym, potocznie zwa-
nymi dopalaczami.

Powszechna na rynku dostępność tego rodzaju środków to poważny pro-
blem społeczny zwłaszcza dotyczący osób bardzo młodych, szczególnie po-
datnych na wszelkiego rodzaju nowości i presję swojego środowiska. Osoby 
te ze względu na swój młody wiek często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, 
jakie niesie za sobą używanie dopalaczy.

Podjęcie walki z tym negatywnym zjawiskiem utrudniają obowiązują-
ce regulacje prawne, które nakładając na organy nadzoru obowiązek prze-
strzegania skomplikowanych i czasochłonnych procedur administracyjnych, 
skutecznie paraliżują ich działania. Ten stan rzeczy wykorzystują producen-
ci i sprzedawcy dopalaczy, którzy poprzez stosowanie prostych zabiegów 
szybko dostosowują swoją ofertę i sposób działania do zmieniających się na 
rynku warunków.

W opinii przedstawicieli instytucji powołanych do ochrony zdrowia po-
dejmowane dotychczas działania mające na celu eliminację problemu okaza-
ły się niewystarczające. Rozwiązaniem problemu mogłoby być postulowane 
przez niektóre środowiska objęcie całkowitym zakazem wprowadzania do 
obrotu wszelkich substancji psychoaktywnych, pomimo znajdujących się na 
ich opakowaniach nieprawdziwych informacji dotyczących ich zastosowania 
i przeznaczenia.

Mając na uwadze powyższe, przychylam się do opinii o konieczności zin-
tensyfikowania prac nad wprowadzeniem zapisów ustawowych uniemożli-
wiających niepożądane wykorzystanie substancji o działaniu psychoaktyw-
nym i obrót tymi substancjami.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Bonisławski

Odpowiedź

Warszawa, 1.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia Pana Senatora Ryszarda Bonisławskiego, złożonego 

podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r., przesłanego przy piśmie 
Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek Senatu, z dnia 11 marca 2015 r., znak: 
BPS/043-71-3025/15, w sprawie wdrożenia uregulowań legislacyjnych umożliwiają-
cych walkę z handlem substancjami psychoaktywnymi, tzw. „dopalaczami”, zwracam 
się z uprzejmą prośbą o przyjęcie poniższych informacji.
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Na wstępie należy zauważyć, że analiza skuteczności dotychczasowych przepi-
sów mających na celu przeciwdziałanie zjawisku „dopalaczy”, na podstawie ustawy 
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, 
poz. 1263, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu nar-
komanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.), wskazała na konieczność zmian 
niektórych regulacji prawnych w celu skuteczniejszego zabezpieczenia obywateli 
przed niebezpiecznymi dla nich substancjami, Do skutecznej realizacji zakazu wy-
twarzania i wprowadzania do obrotu „dopalaczy” konieczne jest ułatwienie dotychcza-
sowych procedur prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
uwzględnienie zmian związanych ze strukturą podaży tych środków. Mając powyższe 
na uwadze, opracowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz niektórych innych ustaw, którego pierwsze czytanie odbyło się na po-
siedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 18 lutego 2015 r. Jednocześnie, zgodnie z decyzją 
Komisji Zdrowia, przedmiotowy projekt ustawy będzie rozpatrywany przez Podkomisję 
nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

W odniesieniu do postulatu Pana Senatora dotyczącego objęcia całkowitym zaka-
zem wprowadzania do obrotu wszelkich substancji psychoaktywnych, pomimo znaj-
dujących się na opakowaniach nieprawdziwych informacji dotyczących ich zastoso-
wania i przeznaczenia, uprzejmie informuję, że w obowiązującym stanie prawnym 
przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii za wytwarzanie 
i wprowadzanie do obrotu środka zastępczego, zgodnie z art. 52a, przewidują sank-
cje o charakterze administracyjnym. Jednocześnie, za te same czyny w odniesieniu 
do substancji psychotropowych i środków odurzających, czyli narkotyków, których 
wykazy stanowią załączniki nr 1 i 2 do ww. ustawy, zgodnie z art. 53 oraz art. 56, 
przewiduje się zastosowanie przepisów karnych. Rozróżnienie w powyższym zakresie 
wynika z faktu, że „dopalacze”, jako substancje o nieznanym składzie chemicznym, 
nie spełniają wystarczającej określoności przepisów, które są konieczne w przypadku 
regulacji wprowadzających sankcje karne. Środki zastępcze nie mają charakteru za-
mkniętego, przez co niemożliwe jest wypełnienie powyższych zaleceń.

Jednocześnie, należy zauważyć, że osoby wprowadzające do obrotu środki za-
stępcze podlegają odpowiednim sankcjom administracyjnym, niezależnie od oznacze-
nia tych środków jako substancji nienadających się do spożycia, ponieważ zarówno 
obecnie obowiązująca definicja środka zastępczego, jak również definicja zmieniana 
w projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 
innych ustaw wskazują, że do środków zastępczych nie mają zastosowania przepisy 
o ogólnym bezpieczeństwie produktów. W związku z tym również wobec osób, które 
wprowadzają do obrotu „dopalacze”, oznaczając je jako produkty nieprzeznaczone do 
spożycia, możliwe jest wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji.

Ustosunkowując się do stwierdzenia Pana Senatora, w sprawie konieczności 
zintensyfikowania prac nad wprowadzeniem zapisów ustawowych przeciwdziałają-
cych wykorzystaniu oraz obrotowi „dopalaczy”, uprzejmie informuję, że aktualnie 
procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
niektórych innych ustaw zawiera odpowiednie regulacje prawne, które w sposób 
skoordynowany umożliwią efektywne wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad 
„dopalaczami” oraz ograniczą dostęp do tych substancji. Jednocześnie, biorąc pod 
uwagę najważniejsze kwestie regulowane przez ww. projekt uprzejmie informuję, że 
zakłada on m.in.:

– objęcie kontrolą ustawową 114 nowych substancji, mających działanie psy-
choaktywne oraz wywierających wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, których 
obecność stwierdzono w sklepach z „dopalaczami”;

– powołanie Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia lu-
dzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku 
pracy którego Minister Zdrowia będzie mógł podjąć decyzję o podjęciu prac 
legislacyjnych nad włączeniem określonych substancji do załączników do usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii lub do wykazu nowych substancji psycho-
aktywnych, obejmującego te substancje lub ich grupy (wykaz będzie określany 
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w drodze rozporządzenia, co pozwoli na szybsze objęcie niebezpiecznych sub-
stancji zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu);

– ułatwienie procedury administracyjnej;
– umożliwienie organom służby celnej egzekwowania zakazu przywozu „dopala-

czy” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co wpłynie na ograniczenie ich 
wprowadzenia do obrotu na terenie kraju.

Zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii oraz niektórych innych ustaw regulacje wydają się najbardziej skutecznym i pro-
porcjonalnym środkiem kontroli zagrożenia stwarzanego przez „dopalacze” dla zdro-
wia publicznego. Wejście w życie przepisów ww. nowelizacji jest planowane z dniem 
1 czerwca 2015 r.

Niniejszym pozostaję w przekonaniu, iż przedmiotowe wyjaśnienia w odpowiedzi 
na oświadczenie Pana Senatora Ryszarda Bonisławskiego zostaną przyjęte.

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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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się z pytaniem o pla-

ny ministerstwa wobec procederu powszechnie występującego w związku 
z umieszczaniem małoletnich w domach dziecka lub u rodzin zastępczych. 
Wciąż wielu spośród nich przebywa w specjalnych ośrodkach wychowaw-
czych, placówkach podlegających pod resort edukacji, w których według 
wielu kontroli dochodzi do nieprawidłowości związanych z opieką.

W trakcie kontroli wspomnianych placówek okazuje się, że w wielu spo-
śród nich przebywają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Jest to 
działanie niedopuszczalne ze względu na to, że tacy małoletni powinni być 
objęci jedną z form pieczy zastępczej. Specjalne ośrodki wychowawcze są 
przeznaczone dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia w toku spe-
cjalnym. Rzecznik praw dziecka informuje, że wciąż występują nieprawi-
dłowości wspomnianego typu. Pojawia się zatem konieczność wprowadze-
nia zmian w funkcjonowaniu specjalnych ośrodków wychowawczych. Na 
podstawie bliżej nieokreślonych okoliczności młode osoby wciąż trafiają nie 
tam, gdzie powinny. Ponadto wspomniane ośrodki powinny ściśle współpra-
cować ze szkołami swoich podopiecznych, co nie zawsze ma miejsce. Ważna 
jest także odpowiednia liczba wychowawców opiekujących się dziećmi, co 
również jest problemem SOW.

W związku z przedstawionymi problemami zwracam się do Pani Minister 
z prośbą o przedstawienie planu działania mającego na celu ich rozwiąza-
nie. Celem działania systemu pieczy zastępczej jest bowiem dobro dziecka, 
a nie pozostawienie go w placówce zastępczej w wyniku złego przygotowa-
nia postępowania administracyjnego czy niedostatecznej kontroli.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź

Warszawa, 16 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

Rzeczypospolitej Polskiej (Nr BPS/043-71-3026/15) podczas 71. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 5 marca 2015 r. dotyczące umieszczania małoletnich w specjalnych ośrod-
kach wychowawczych, przedstawiam działania podjęte przez Ministra Edukacji Naro-
dowej w celu poprawy funkcjonowania specjalnych ośrodków wychowawczych.
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Specjalne ośrodki wychowawcze (SOW) funkcjonują na podstawie przepisów usta-
wy o systemie oświaty1 i nie są placówkami systemu pieczy zastępczej2. Ośrodki te 
są prowadzone dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnych od-
działywań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewali-
dacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostoso-
waniem społecznym. Nieprawidłowością zatem jest kierowanie dzieci posiadających 
postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej do SOW.

Biorąc pod uwagę fakt, iż 37 z 42 specjalnych ośrodków wychowawczych (SOW), 
które funkcjonują obecnie w systemie oświaty, jest placówkami niepublicznymi, istot-
nym krokiem do systemowej zmiany w funkcjonowaniu tych placówek, są wprowadzo-
ne zmiany w ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawach3. Zgodnie 
z tymi regulacjami4 niepubliczne placówki systemu oświaty, w tym SOW, będą obo-
wiązane do stosowania przepisów regulujących organizację funkcjonowania placówek 
publicznych5 (z wyjątkiem przepisów określających wysokość i zasady odpłatności 
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach).

Z uwagi na dobro dzieci i konieczność szybkiego i skutecznego uporządkowania 
zaistniałej sytuacji, dostosowanie funkcjonowania placówek niepublicznych, w tym 
niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych, do przepisów obowiązują-
cych w systemie oświaty placówki publiczne, zostanie przeprowadzone jeszcze w bie-
żącym roku.

Od 1 września 2015 r. ww. placówki będą również obowiązane do stosowania 
przepisów regulujących organizację kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej spo-
łecznie6. Osoba (prawna lub fizyczna) prowadząca niepubliczną placówkę7, w tym 
niepubliczny SOW, dostosuje jej działalność do nowych warunków w terminie do 
31 sierpnia 2015 r.

Dostosowanie funkcjonowania placówek niepublicznych do wymogów przepisów 
oświatowych będzie monitorowane. Kuratorzy oświaty przeprowadzą kontrolę wyko-
nania nowych obowiązków.

Wprowadzenie przedstawionych powyżej regulacji prawnych pozwala na rozwiąza-
nie problemu nieprawidłowego umieszczania dzieci i młodzieży, wymagających zapew-
nienia im pieczy zastępczej ze względu na sytuację rodzinną, w placówkach systemu 
oświaty oraz nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania niepublicznych specjalnych 
ośrodków wychowawczych.

Z informacji przekazanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, wynika, 
że w instytucjach objętych innym systemem niż system pieczy zastępczej, pomimo 
orzeczenia sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, pod koniec 
2014 roku, przebywało łącznie 434 dzieci w wieku do 24 roku życia. Większość z nich, 
aż 285 dzieci, umieszczonych zostało w specjalnych ośrodkach wychowawczych.

1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.).

2 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) w placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego) i rodzi-
nach zastępczych dzieci i młodzież umieszczane są na mocy postanowienia sądu rodzinnego 
o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

3 Art. 84b ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 357).

4 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodki umożliwiające 
dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom 
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację 
odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obo-
wiązku nauki oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 
nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

5 Przepisy wydane na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.
6 Przepisy wydane na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty.
7 Placówki wskazane w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty.
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W związku z powyższym, Minister Edukacji Narodowej mając na uwadze, że spe-
cjalne ośrodki wychowawcze i inne placówki systemu oświaty nie są placówkami 
pieczy zastępczej i nie mogą realizować zadań przypisanych tym instytucjom, zwrócił 
się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o pilne podjęcie działań mających 
na celu prawidłowe wykonanie postanowień sądów rodzinnych o umieszczeniu dzieci 
w pieczy zastępczej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Tadeusz Sławecki 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Heleny Hatki

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

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

Minister z wnioskiem dotyczącym propozycji sprostowania błędu w podręcz-
niku „Od A do Z. Radosne odkrywanie świata. Klasa III. Podręcznik część 1”, 
autorstwa Joanny Białobrzeskiej (Didasko SJ J. P. Białobrzescy). W pod-
ręczniku tym na stronie 139 na mapie administracyjnej jako stolica woje-
wództwa lubuskiego wpisana jest jedynie Zielona Góra, podczas gdy nasze 
województwo ma dwie stolice, samorządową, Zieloną Górę, i rządową, Go-
rzów Wielkopolski. Podobna jest sytuacja, jeśli chodzi o dwie stolice w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. W tym przypadku autorzy przedmiotowego 
podręcznika prawidłowo zaznaczyli Bydgoszcz i Toruń.

Sprawa błędu w podręczniku nie może być bagatelizowana. Dzieci, 
które uczą się w III klasie, mają kształcić się na świadomych mieszkań-
ców regionu i kraju. Błąd w podręczniku, deprecjonujący ważność miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego jako jednej z dwóch stolic województwa, ma 
wymiar zarówno poznawczy (w tym przypadku należałoby powiedzieć: 
dezinformacyjny), jak i znacznie szerszy. W sprawie poważnego błędu 
w podręczniku otrzymuję liczne sygnały od mieszkańców Gorzowa Wiel-
kopolskiego, a także od mediów zaangażowanych w sprawy naszego wo-
jewództwa. W tej sytuacji liczę na zdecydowane działania Pani Minister 
i oczekuję konstruktywnych propozycji związanych z naprawieniem pod-
ręcznikowego błędu.

Helena Hatka

Odpowiedź

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pani Senator Heleny Hatki złożone podczas 71. po-

siedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r. (BPS/043-71-3027/15) w sprawie błę-
du w podręczniku „Od A do Z. Radosne odkrywanie świata. Klasa III. Podręcznik 
część 1”, autorstwa Joanny Białobrzeskiej (Didasko S.J. J. P. Białobrzescy) uprzej-
mie informuję.

Wydawnictwo Didasko S.J.J.P. Białobrzescy, w związku ze zgłoszonymi zarzutami 
dotyczącymi treści zawartych w tym podręczniku (pominięcie Gorzowa Wielkopolskie-
go na mapie administracyjnej kraju), poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej o wprowadzeniu w podręczniku stosownej poprawki.

Minister Edukacji Narodowej dopuszcza podręczniki do użytku szkolnego na pod-
stawie pozytywnych opinii rzeczoznawców.
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Podręcznik „Od A do Z. Radosne odkrywanie świata. Klasa III. Podręcznik część 1”, 
autorstwa Joanny Białobrzeskiej (Didasko S.J. J. P. Białobrzescy) otrzymał pozytyw-
ne opinie rzeczoznawców i na tej podstawie został dopuszczony do użytku szkolnego 
decyzją z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Joanna Berdzik 
Podsekretarz Stanu
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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 wnioskiem o dokonanie audytu i wyjaśnienie kwestii coraz gor-
szej komunikacji kolejowej obu stolic naszego województwa, to jest Gorzowa 
Wielkopolskiego i Zielonej Góry, z Warszawą. Z Gorzowa Wielkopolskiego 
nie ma bezpośredniego połączenia PKP z Warszawą w godzinach umożli-
wiających sensowny czas pobytu w stolicy i załatwienie spraw przez prze-
ciętnego Kowalskiego. Jedyne bezpośrednie połączenie umożliwia dotarcie 
do Warszawy na około 12.00 w południe. Bezpośredni pociąg powrotny 
mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego ma po zaledwie dwóch godzinach 
od przyjazdu do stolicy. Pozostałe połączenia między Warszawą a rządową 
stolicą województwa lubuskiego wiążą się z ponadsześciogodzinną podróżą 
z jedną lub dwoma, trzema przesiadkami. Podobnie wygląda sprawa po-
łączenia Zielonej Góry z Warszawą. Jest to moim zdaniem sytuacja, która 
dyskryminuje mieszkańców województwa lubuskiego. Uważam, iż właści-
we byłoby wypracowanie takiego rozkładu jazdy, który umożliwiłby komu-
nikację bezpośrednią w godzinach pozwalających na przyjazd do Warszawy 
wczesnym rankiem oraz powrót do Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry 
w godzinach późnopopołudniowych. Mamy XXI wiek, a czas podróży pocią-
giem zamiast ulegać skracaniu, niestety wydłuża się, zaś jakość podróżo-
wania miast ewoluować w kierunku nowych rozwiązań i technologii, to, jak 
z przykrością stwierdzam, nie nadąża za zmianami technologicznymi. W tej 
sytuacji liczę na zdecydowane działania Pani Minister i oczekuję konstruk-
tywnych propozycji związanych z poprawą komunikacji kolejowej obu miast 
wojewódzkich ze stolicą Polski.

Helena Hatka

Odpowiedź

Warszawa, 10 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senator Helenę Hatkę na 71. posie-

dzeniu Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r., w sprawie bezpośrednich połączeń kolejo-
wych Zielona Góra – Warszawa i Gorzów Wielkopolski – Warszawa, przekazanym przy 
piśmie nr BPS/043-71-3028/15 z dnia 11 marca 2015 r., przedstawiam następujące 
stanowisko.

Liczba międzywojewódzkich połączeń kolejowych jest ściśle uzależniona od limitu 
środków, które minister właściwy do spraw transportu może przeznaczyć na dofinan-
sowanie kolejowych przewozów pasażerskich w danym roku. W związku z tym w bie-
żącym rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015 nie przewiduje się rozszerzania oferty 
przewozowej dotowanej ze środków budżetu państwa.
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W przypadku trasy Zielona Góra – Warszawa komunikacja bezpośrednia jest za-
pewniona trzema parami pociągów PKP Intercity SA, tj.:

– EIC „Lech”, przyjazd do Warszawy Centralnej o godz. 9:09,
– TLK „Podlasiak”, przyjazd do Warszawy Centralnej o godz. 14:56,
– TLK „Zielonogórzanin”, przyjazd do Warszawy Centralnej o godz. 22:45.
Kursowanie ww. pociągów TLK jest dofinansowane ze środków budżetowych na 

podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, dzięki czemu przewoźnik może 
zaoferować niższe ceny biletów. W przypadku pociągu EIC, uruchamianego przez 
przewoźnika na zasadach komercyjnych, opłaty są ustalane przez przewoźnika pod 
kątem uzyskania pozytywnego wyniku finansowego, dlatego też koszt przejazdu jest 
wyższy niż w usługach dotowanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

W odniesieniu do kwestii połączenia Gorzów Wlkp. – Warszawa informuję, że obec-
nie kursujący pociąg TLK „Gorzowiak” zapewnia przyjazd do Warszawy Centralnej 
o godzinie 11:36 i odjazd w kierunku Gorzowa o godzinie 13:55. W pozostałych porach 
dnia komunikację pomiędzy Warszawą i Gorzowem umożliwiają podróże z przesiad-
ką na stacji Krzyż. Zaproponowane w oświadczeniu godziny kursowania, zakładające 
przyjazd do Warszawy wcześnie rano, były wdrożone w poprzedniej edycji rozkładu 
jazdy, obowiązującej od 15 grudnia 2013 r. do 13 grudnia 2014 r. Rozkład jazdy 
umożliwiał przyjazd do Warszawy około godziny 6:30 i wyjazd z Warszawy około godzi-
ny 23:00. W związku z niską frekwencją pociągu nocnego przewoźnik zaproponował 
w ramach rozkładu jazdy 2014/2015 połączenie kursujące w porze dziennej.

Jednocześnie informuję, że w celu podniesienia jakości usług oraz zwiększenia 
liczby połączeń na liniach niezelektryfikowanych PKP Intercity SA realizuje projekt za-
kupu 10 sztuk nowych lokomotyw spalinowych. Dostawa ww. pojazdów przewidziana 
jest na koniec 2015 roku i umożliwi poprawę międzywojewódzkiej oferty przewozowej 
m.in. na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Sławomir Żałobka 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego 
oraz senator Marii Koc

skierowane do marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza

Dziękujemy za odpowiedź na oświadczenie senatorskie z 7 lutego bie-
żącego roku zawartą w piśmie GMS-030-001/15 datowanym 19 lutego bie-
żącego roku.

Z należnym Panu Marszałkowi szacunkiem ośmielamy się podjąć po-
lemikę z tezami zawartymi w wymienionym piśmie, korzystając z tego, że 
wykładnia regulaminu dokonana przez Marszałka Senatu jest wiążąca jedy-
nie w trakcie obrad Izby (art. 42 ust. 2 Regulaminu Senatu, dalej w skrócie 
„RS”). W naszym oświadczeniu przedstawiliśmy argumenty przemawiające 
naszym zdaniem za tezą, iż praktyka administracji senackiej jest nieupraw-
niona. Przykro nam, że Pan Marszałek nie odniósł się szerzej do naszej ar-
gumentacji, lecz arbitralnie odrzucił nasz pogląd. W tych okolicznościach, 
korzystając z uprawnienia określonego w art. 8 ust. 1 pkt 15 RS, zwracamy 
się za Pana pośrednictwem do Prezydium Senatu w trybie art. 9 pkt 1 RS 
o dokonanie wykładni art. 49 po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich. Możliwe, że w wyniku szczegółowych analiz ko-
nieczne okaże się skorygowanie wątpliwego przepisu w drodze nowelizacji.

Odnosząc się do przywołanego na wstępie pisma Pana Marszałka, po-
zwalamy sobie zwrócić uwagę na to, iż Senat obraduje na posiedzeniach 
(art. 32 ust. 1 RS), a Marszałek Senatu jeszcze w trakcie posiedzenia, po 
wyczerpaniu porządku obrad, udziela głosu senatorom w celu wygłoszenia 
oświadczeń senatorskich (art. 49 ust. 1 RS). Ulokowanie przepisu odnoszą-
cego się do oświadczeń senatorskich (art. 49 RS) w rozdziale 2 (Obrady) 
działu V (Funkcjonowanie Senatu) naszym zdaniem pociąga za sobą ten sku-
tek, iż dyskrecjonalne uprawnienie do rozstrzygania o odmowie przyjęcia 
oświadczenia może być wykorzystane przez prowadzącego obrady jedynie 
do czasu ich zakończenia. Proszę też zwrócić uwagę, Panie Marszałku, na 
analogię, jaka zachodzi między przepisami art. 49 i art. 46 RS. W tym drugim 
przypadku ustala się, że przemówienie sprawozdawcy na posiedzeniu nie 
może trwać dłużej niż 20 minut, a wypowiedź dyskutanta nie może być dłuż-
sza niż 10 minut. Ograniczenia te są egzekwowane w trakcie posiedzenia, 
nie post factum. Nie wydaje się również możliwe, by po posiedzeniu Sena-
tu administracja usuwała wypowiedź złożoną do protokołu ze względu na 
jej nadmierne rozmiary. Dlaczego więc w podobnej sytuacji, w odniesieniu 
do oświadczeń, ma mieć miejsce inna praktyka? Ponadto w naszej ocenie 
uprawniony pozostaje pogląd, iż w świetle art. 49 ust. 1 i 2 RS maksymalny 
dopuszczalny czas wygłaszania, 5 minut, dotyczy pojedynczego oświadcze-
nia. Ponownie wskazujemy, iż w art. 49 brak wskazówki przesądzającej 
o tym, że pięciominutowe ograniczenie dotyczy wszystkich oświadczeń kon-
kretnego senatora na konkretnym posiedzeniu. Gdyby tak właśnie chciał 
prawodawca, posłużyłby się na przykład redakcją: oświadczenia składane 
przez senatora na posiedzeniu nie mogą łącznie trwać dłużej niż 5 minut. 
Brak tej wskazówki upoważnia do prezentowania opinii odmiennej niż sta-
nowisko Pana Marszałka.

Jest możliwe, iż znaczna liczba oświadczeń składanych na posiedze-
niu utrudnia prowadzącemu posiedzenie realizację jego uprawnień. Naszym 
zdaniem nie może to jednak być przesłanką postepowania niezgodnego z re-
gulaminem, lecz co najwyżej winno skłonić Pana Marszałka do zapropono-
wania Izbie zmiany trudnych do stosowania przepisów. Słusznie, naszym 
zdaniem, stwierdza Pan Marszałek w swojej odpowiedzi, że tekst niewygło-
szonego oświadczenia składanego do protokołu powinien mieć taką liczbę 
znaków, jaka jest możliwa do odczytania w ciągu 5 minut, lecz nie wydaje 
się uprawnione wywodzenie dalej idącej konkluzji, iż dotyczy to również 
liczby znaków zsumowanej ze wszystkich złożonych na tym posiedzeniu 
oświadczeń. Zwracamy również uwagę na paradoksalny skutek obecnego 
traktowania oświadczeń grupowych: tekst pięciominutowy podpisany przez 
sześciu senatorów jest traktowany jak trzydziestominutowe oświadczenie 
jednego senatora. Podzielamy Pana pogląd, że art. 49 ust. 2a RS zabrania 



71. posiedzenie Senatu w dniu 5 marca 2015 r.22

marszałkowi przyjęcia oświadczeń, których wygłoszenie nie byłoby możli-
we w ciągu 5 minut, lecz naszym zdaniem przepis ten nie uprawnia mar-
szałka do odmowy przyjęcia wcześniej już przyjętego oświadczenia. Ponie-
waż oświadczenie senatorskie składa się wyłącznie w trakcie posiedzenia, 
w tym czasie musi też zapaść ewentualna decyzja o odmowie jego przyjęcia. 
Nie znajdujemy również podstawy do tego, aby żądać od senatorów wyboru, 
które ze złożonych oświadczeń podtrzymują. Próby skłonienia senatorów do 
takich wyborów, jak stwierdza Pan Marszałek w swoim piśmie, podejmują 
z Pana upoważnienia pracownicy kancelarii. Tymczasem art. 8 ust. 4 RS 
wyraźnie zastrzega, iż do wykonywania określonych czynności może Pan 
Marszałek upoważnić wyłącznie senatora lub grupę senatorów, a nie urzęd-
ników. Uważamy za niefortunne, że urzędnicy wykonują wybrane kompe-
tencje pierwszego wśród równych, jakim jest nasz Marszałek, wobec innych 
członków Izby.

W związku ze wskazanymi wątpliwościami zwracamy się do Pana Mar-
szałka o podjęcie postulowanych na wstępie działań po to, by nie dzieliły 
nas rozbieżności co do rozumienia Regulaminu Senatu. Nie możemy tracić 
z oczu zasadniczego celu omawianej regulacji, jakim jest umożliwienie sena-
torom wybranym przez wolny Naród nieskrępowanej ekspresji w interesie 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Celem regulaminu jest zorganizowanie pra-
cy Senatu, a nie ograniczanie kompetencji politycznych senatorów.

Jan Maria Jackowski 
Maria Koc

Odpowiedź

Warszawa, 27 marca 2015 r.

Szanowni Państwo Senatorowie 
Jan Maria Jackowski 
Maria Koc

W związku z oświadczeniem Państwa Senatorów, złożonym w dniu 5 marca 2015 r. 
podczas 71. posiedzenia Senatu RP, pragnę poinformować, że poruszoną przez Pań-
stwa sprawę dotyczącą zasad składania oświadczeń senatorskich skieruję do rozpa-
trzenia przez Prezydium Senatu.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Od kilku lat obserwujemy agresywną, a niekiedy wrogą, politykę Fede-

racji Rosyjskiej w stosunku do wielu krajów sąsiednich, w tym również Pol-
ski. Wprowadza się utrudnienia w wymianie handlowej oraz wiele barier ad-
ministracyjnych ograniczających na przykład możliwość świadczenia usług 
transportowych na obszarze Federacji Rosyjskiej. Wiele instytucji rządowych 
i pozarządowych Rzeczypospolitej Polskiej podpisało w okresie 2008–2014 
z odpowiednikami w Federacji Rosyjskiej umowy określające zasady współ-
pracy oraz zakres wymiany informacji, poglądów, organizacji spotkań itp. 
I tak na przykład BBN podpisało z Aparatem RB Federacji Rosyjskiej w trak-
cie pobytu pana ministra Stanisława Kozieja w dniach 27–28 lutego 2013 r. 
umowę o współpracy.

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

1. Uprzejmie proszę o opinię w sprawie działalności Komitetu Strategii 
Współpracy Polsko-Rosyjskiej z uwzględnieniem podpisanego w grudniu 
2013 r. tak zwanego programu 2020 w relacjach polsko-rosyjskich.

2. Jak rząd Rzeczypospolitej Polskiej ocenia działania Polsko-Rosyj-
skiej Komisji do spraw Współpracy Międzyregionalnej w latach 2010–2014, 
zwłaszcza w zakresie: współpracy w ramach walki z przestępczością; 
współpracy regionów; współpracy w dziedzinie kultury i dziedzictwa naro-
dowego?

3. Czy w latach 2008–2014 zawarto umowy o współpracy (ewentualnie 
rozwiązano lub takie umowy wygasły), których stronami są takie instytucje 
jak MON, MSW, ABW, Policja Państwowa, Straż Graniczna itp. i ich odpo-
wiedniki w Federacji Rosyjskiej?

4. Jaka jest ocena rządu Rzeczypospolitej Polskiej co do ewentualnej 
współpracy wyżej wymienionych instytucji?

5. Czy w latach 2008–2014 urzędnicy administracji rządowej, parla-
mentarzyści otrzymali (a jeśli tak, to ilu) odznaczenia, nagrody, wyróżnienia 
od instytucji rządowych, pozarządowych oraz od parlamentu Federacji Ro-
syjskiej?

6. Czy w latach 2008–2014 rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub instytucje 
podległe rządowi odznaczyły, wyróżniły lub przekazały nagrody obywate-
lom Federacji Rosyjskiej (ilu ewentualnie obywateli FR je otrzymało)?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima
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Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 20 kwietnia 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca br., uprzejmie informuję.
Komitet Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej powstał po oficjalnej wizycie 

Prezydenta Federacji Rosyjskiej W. Putina w Polsce, która odbyła się 16–17 stycznia 
2002 r. Komitet Strategii zakładał cykliczne spotkania ministrów spraw zagranicznych 
RP i FR w rozszerzonej formule, z udziałem przedstawicieli kluczowych resortów i in-
stytucji Polski i Rosji, zainteresowanych rozwojem kontaktów dwustronnych. Pierw-
sze posiedzenie odbyło się w czerwcu 2002 r. w Warszawie, kolejne miały miejsce: 
w lutym 2003 r. w Moskwie, w listopadzie 2003 r. w Warszawie, w grudniu 2004 r. 
w Moskwie. Po spotkaniu w 2004 r. nastąpiła kilkuletnia przerwa, związana z ochło-
dzeniem wzajemnych stosunków. Prace wznowiono w roku 2009, po czym spotkania 
odbywały się w cyklu rocznym, naprzemiennie w Warszawie i Moskwie, do roku 2013. 
Aneksja Krymu przez Rosję i dalsza agresja przeciwko Ukrainie spowodowały, że Pol-
ska zawiesiła udział w tym formacie.

Do zadań Komitetu należało opracowywanie propozycji działań organów admi-
nistracji rządowej dotyczących strategicznych spraw w zakresie współpracy między 
RP a FR w sferze politycznej, gospodarczej, kulturalnej oraz edukacyjnej i naukowej. 
Spotkania stwarzały okazję do wymiany opinii oraz wypracowywania wstępnych re-
komendacji dotyczących projektów dwustronnych. Spełniały rolę konsultacyjną i sta-
nowiły jeden z nielicznych formatów stałych spotkań na szczeblu rządowym pomiędzy 
stroną polską i rosyjską, w warunkach ochładzających się wzajemnych relacji. Tra-
dycyjnie posiedzeniom Komitetu Strategii towarzyszyła ceremonia wręczenia Dyplo-
mu Ministrów Spraw Zagranicznych RP i FR za wybitne zasługi w dziele wzajemnego 
zrozumienia i zbliżenia społeczeństw Polski i Rosji. W 2013 r. dyplomami tymi zostali 
wyróżnieni: polska aktorka Joanna Moro oraz rosyjski reżyser Iwan Wyrypajew.

Podczas spotkania Komitetu Strategii w dn. 14 grudnia 2011 r. w Moskwie pod-
pisana została „Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji 
Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego”, która weszła w życie w lipcu 2012 r. 
MRG funkcjonuje sprawnie od momentu jego wejścia w życie do dziś. Natomiast, 
podpisana w Warszawie 19 grudnia 2013 r. przez Ministra R. Sikorskiego i Ministra 
S. Ławrowa Wspólna Deklaracja Ministrów Spraw Zagranicznych RP i FR „Program 
2020 w relacjach polsko-rosyjskich” miała charakter intencyjny i zarysowywała poten-
cjalne perspektywy współpracy między Polską i Rosją. Z uwagi na konflikt rosyjsko- 
-ukraiński realizacja założeń zawartych w Deklaracji jest znacząco ograniczona.

Z kolei Polsko-Rosyjska Komisja ds. Współpracy Międzyregionalnej została po-
wołana w grudniu 2010 roku na podstawie art. 7 Porozumienia między Rządem RP 
a Rządem FR o Współpracy Transgranicznej z 1992 roku (zadania: ustalanie ogólnych 
kierunków i form współpracy oraz koordynacja programów współpracy transgranicz-
nej, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych). Strona polska zabiegała 
o powołanie tego gremium przez 18 lat. Ze strony polskiej Komisji przewodniczy Pan 
Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; ze stro-
ny rosyjskiej do września 2012 roku Komisji przewodniczył Pan Maksim Trawnikow, 
Wiceminister Rozwoju Regionalnego. Po jego odejściu do Ministerstwa Sprawiedli-
wości FR posiedzenia Komisji nie odbywają się (brak informacji ze strony rosyjskiej 
o powołaniu nowego współprzewodniczącego). We wrześniu 2014 roku Prezydent FR 
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podpisał zarządzenie o likwidacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego FR, co dodatko-
wo utrudnia kontakt ze stroną rosyjską w przedmiotowej kwestii. Do chwili obecnej 
odbyły się trzy posiedzenia Komisji (ostatnie w dniu 5 września 2012 roku w Psko-
wie). Kolejne, IV posiedzenie Komisji, powinno odbyć się na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, jednak brak Przewodniczącego ze strony rosyjskiej uniemożliwia jego 
przeprowadzenie. Temat ten jest systematycznie poruszany w rozmowach ze stroną 
rosyjską, ostatnio podczas konsultacji polsko-rosyjskich na szczeblu wiceministrów 
spraw zagranicznych w lutym 2015 roku w Warszawie. Podstawowym zadaniem Ko-
misji jest rozwój i zacieśnianie współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, w tym 
w zakresie: walki z przestępczością, współpracy regionów oraz w dziedzinie kultury 
i dziedzictwa narodowego. Kwestie te strona polska uznaje za ważne dla realizacji in-
teresów narodowych. W odniesieniu do współdziałania w walce z przestępczością pod-
jęto decyzję o utworzeniu w ramach Komisji grupy eksperckiej ds. przeciwdziałania 
bezprawnemu obrotowi narkotykami. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji wska-
zano na konieczność uzgodnienia i przygotowania do podpisania polsko-rosyjskiej 
Umowy międzyrządowej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. 
W zakresie współpracy regionów Komisja stanowi dobrą platformę do wymiany infor-
macji nt. prowadzonej i planowanej współpracy władz regionalnych obydwu państw. 
Jej funkcjonowanie ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami szczebla 
regionalnego z Polski i Rosji. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji dokonano prze-
glądu: zrealizowanych i planowanych wizyt przedstawicieli władz regionalnych w kra-
ju sąsiedzkim, potencjalnych obszarów współpracy polskich województw i rosyjskich 
obwodów oraz planowanych do podpisania umów o współpracy pomiędzy władzami 
regionalnymi obu państw. W kwestii współpracy w dziedzinie kultury i dziedzictwa 
narodowego podczas ostatniego posiedzenia Komisji w 2012 roku podkreślono rolę, 
jaką mają do odegrania w tym zakresie Centra Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Poro-
zumienia oraz wskazano na potrzebę prowadzenia wymiany młodzieży i studentów 
między obydwoma krajami. Dodatkowo w czasie posiedzenia Komisji strona polska 
poinformowała o propozycji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych realizacji 
wspólnego projektu z Komitetem Archiwalnym Sankt Petersburga odnośnie do wyda-
nia dokumentów, dotyczących Polaków, których życie oraz działalność były związane 
z tym miastem. Jakkolwiek od dwóch lat nie doszło do posiedzenia plenarnego, syste-
matycznie funkcjonuje – powołana w ramach Komisji – grupa ekspertów ds. rozwoju 
przejść granicznych i infrastruktury przygranicznej. Stanowi ona bardzo użyteczną 
płaszczyznę kontaktów i wypracowywania rozwiązań z funkcjonowania polsko-rosyj-
skiej granicy państwowej. Ostatnie posiedzenie grupy ekspertów odbyło się w dniach 
14–15 maja 2014 r. w Sopocie.

Odpowiadając na pytanie nr 3 dot. wybranych umów międzynarodowych między 
Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską zawartych, wygasłych lub rozwiązanych 
w latach 2008-2014, uprzejmie informuję, że:

1) 16 stycznia 2012 r. w Szczytnie został podpisany Protokół o współpracy między 
Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Niepubliczną Instytucją Kształcącą Wyższej 
Edukacji Zawodowej Moskiewskiej Akademii Ekonomii i Prawa;

2) 22 kwietnia 2013 r. wszedł w życie Protokół Wykonawczy między Rządem Rze-
czypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o sposobie wykonywania 
Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską podpi-
sanej 25 maja 2006 r.;

3) 9 maja 2009 r. weszło w życie Porozumienie z dnia 24 kwietnia 2009 r. między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu 
zakresu ruchu w drogowym przejściu granicznym Gołdap-Gusiew o ruch auto-
busów zarejestrowanych w państwach trzecich. Porozumienie zostało zawarte 
w formie wymiany not;

4) 20 grudnia 2012 r. weszło w życie Porozumienie z dnia 20 grudnia 2012 r. mię-
dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zmianie 
zakresu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Gronowo-Mamo-
nowo na międzynarodowy ruch pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 
6 ton. Porozumienie zostało zawarte w formie wymiany not.
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Natomiast w oparciu o treść odpowiednich ustaw: z dnia 24 maja 2002 r. o Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych, oraz z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywia-
du Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego informacje nt. współpracy zagra-
nicznej ww. instytucji nie podlegają udostępnieniu publicznemu. W załączeniu prze-
kazuję wykaz wybranych umów międzynarodowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską 
a Federacją Rosyjską zawartych, wygasłych lub rozwiązanych w latach 2008–2014.

W sprawie pytań nr 5 i 6 sugeruję zwrócenie się z zapytaniem do Kancelarii Prezy-
denta RP z uwagi na ustawowe uprawnienia głowy państwa dot. orderów i odznaczeń. 
Zwracam też uwagę, że każdy obywatel RP winien uzyskać zgodę Prezydenta RP na 
przyjęcie zagranicznego odznaczenia.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys

Załącznik

T
yt

u
ł 
u

m
ow

y
M

ie
js

ce
 

p
od

p
is

an
ia

D
at

a 
p
od

p
is

an
ia

D
at

a 
w

ej
śc

ia
 

w
 ż

yc
ie

U
m

ow
a 

m
ię

d
zy

 R
zą

d
em

 R
P
 a

 R
zą

d
em

 F
R

 
o 

w
za

je
m

n
ej

 o
ch

ro
n

ie
 i
n

fo
rm

ac
ji
 n

ie
ja

w
n

yc
h

M
os

k
w

a
2
0
0
8
-0

2
-0

8
2
0
0
8
-0

8
-0

5

M
em

or
an

d
u

m
 o

 p
or

oz
u

m
ie

n
iu

 w
 s

p
ra

w
ie

 p
rz

ek
az

an
ia

 
S

tr
on

ie
 P

ol
sk

ie
j 
za

p
is

ów
 r

ej
es

tr
at

or
ów

 p
ok

ła
d
ow

yc
h

 s
am

ol
ot

u
 

T
U

-1
5
4
M

 n
u

m
er

 p
ok

ła
d
ow

y 
1
0
1
 R

ze
cz

yp
os

p
ol

it
ej

 P
ol

sk
ie

j,
 

k
tó

ry
 u

le
gł

 k
at

as
tr

of
ie

 1
0
 k

w
ie

tn
ia

 2
0
1
0
 r

ok
u

 p
od

 S
m

ol
eń

sk
ie

m
. 

P
ro

to
k
ół

 p
rz

ek
az

an
ia

 S
tr

on
ie

 P
ol

sk
ie

j 
k
op

ii
 z

ap
is

ów
 

re
je

st
ra

to
ró

w
 p

ok
ła

d
ow

yc
h

 s
am

ol
ot

u
 T

U
-1

5
4
M

 n
u

m
er

 1
0
1
 

R
ze

cz
yp

os
p
ol

it
ej

 P
ol

sk
ie

j 
or

az
 z

ap
is

ów
 r

oz
m

ów
 c

zł
on

k
ów

 z
ał

og
i 

m
ię

d
zy

 s
ob

ą 
or

az
 z

e 
sł

u
żb

am
i 
n

az
ie

m
n

ym
i

M
os

k
w

a
2
0
1
0
-0

5
-3

1
2
0
1
0
-0

5
-3

1

M
em

or
an

d
u

m
 o

 w
sp

ół
p
ra

cy
 

m
ię

d
zy

 M
in

is
te

rs
tw

em
 S

p
ra

w
ie

d
li
w

oś
ci

 R
P
 

a 
M

in
is

te
rs

tw
em

 S
p
ra

w
ie

d
li
w

oś
ci

 F
R

Ł
ód

ź
2
0
1
0
-0

6
-0

4
2
0
1
0
-0

6
-0

4

M
em

or
an

d
u

m
 o

 w
sp

ół
p
ra

cy
 p

om
ię

d
zy

 
P
ro

k
u

ra
tu

rą
 G

en
er

al
n

ą 
R

P
 

a 
P
ro

k
u

ra
tu

rą
 G

en
er

al
n

ą 
F

ed
. 
R

os
yj

sk
ie

j

W
ar

sz
aw

a
2
0
1
0
-1

2
-0

5
2
0
1
0
-1

2
-0

6

U
m

ow
a 

m
ię

d
zy

 R
zą

d
em

 R
P
 a

 R
zą

d
em

 F
ed

er
ac

ji
 R

os
yj

sk
ie

j 
o 

za
sa

d
ac

h
 m

ał
eg

o 
ru

ch
u

 g
ra

n
ic

zn
eg

o
M

os
k
w

a
2
0
1
1
-1

2
-1

4
2
0
1
2
-0

7
-2

7

P
ro

to
k
ół

 W
yk

on
aw

cz
y 

m
ię

d
zy

 R
zą

d
em

 R
P
 

a 
R

zą
d
em

 F
ed

er
ac

ji
 R

os
yj

sk
ie

j 
o 

sp
os

ob
ie

 w
yk

on
yw

an
ia

 
U

m
ow

y 
o 

re
ad

m
is

ji
 m

ię
d
zy

 W
sp

ól
n

ot
ą 

E
u

ro
p
ej

sk
ą 

a 
F

ed
er

ac
ją

 R
os

yj
sk

ą,
 p

od
p
is

an
ej

 2
5
 m

aj
a 

2
0
0
6
 r

.

M
os

k
w

a
2
0
1
2
-1

1
-2

8
2
0
1
3
-0

4
-2

2



71. posiedzenie Senatu w dniu 5 marca 2015 r. 27

Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 
sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Stanisława Kozieja

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilkunastu miesięcy jesteśmy świadkami i obserwatorami działań 

wojennych na terenie Ukrainy, w których aktywny udział polegający na 
udzielaniu wsparcia separatystom bierze Federacja Rosyjska. Od kilkuna-
stu miesięcy mimo wzmożonej aktywności dyplomatycznej UE, Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz wielu innych krajów nie udało się rozwiązać konfliktu 
na Ukrainie. Stosunki dyplomatyczne wielu krajów, w tym Rzeczypospolitej 
Polskiej, z Federacją Rosyjską uległy ochłodzeniu.

W trakcie pobytu w Moskwie w dniach 27–28 lutego 2013 r. szefa Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja na zaproszenie sekretarza 
Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaja Patruszewa doszło do 
potwierdzenia woli kontynuowania dialogu, oceny dotychczasowej współ-
pracy oraz podpisania porozumienia pod nazwą: plan współpracy między 
BBN a Aparatem RB Federacji Rosyjskiej na lata 2013–2014. Określono rów-
nież harmonogram dwustronnych spotkań oraz konsultacji.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o informację oraz o odpowiedzi 
na następujące pytania.

1. Ile spotkań na szczeblu szefów instytucji oraz tak zwanych spotkań 
eksperckich odbyło się w latach 2013–2014?

2. Proszę o opinię co do realizacji współpracy i odniesionych korzyści 
przez RP w związku z podpisaną w dniach 27–28 lutego 2013 r. umową 
między BBN a Aparatem RB Federacji Rosyjskiej o współpracy w latach 
2013–2014.

3. Czy w ramach wyżej wymienionych spotkań poruszano kwestie doty-
czące narodowego strategicznego przeglądu bezpieczeństwa w Polsce i Rosji, 
w tym metodyki prowadzenia strategicznych przeglądów bezpieczeństwa, 
analizy i porównania koncepcji strategicznych obu krajów? Czy poruszano 
tematy związane z cyberbezpieczeństwem oraz transparentnością ćwiczeń 
i manewrów wojskowych?

4. Jaki jest w tej chwili stosunek Pana Ministra do zaprezentowanej przez 
ekspertów BBN ekspertyzy opublikowanej w materiale BBN zatytułowanym 
„Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski”? Za-
cytuję zaprezentowany w niej pogląd: „Rola NATO powinna być drugorzęd-
na ze względu na nawarstwioną latami w świadomości Rosjan opinię o nim 
jako wrogim bloku wojskowym zagrażającym ZSRR, a potem Rosji”. I dalej: 
„Polska w tym scenariuszu musi zdecydować się na pojednanie z Rosjanami 
i traktowanie ich państwa nie jako tradycyjnego przeciwnika, lecz istotnego 
gwaranta bezpieczeństwa europejskiego, w tym naszego bezpieczeństwa”.

5. Czy Pan Minister jako szef BBN planuje kontynuowanie współpracy 
z Aparatem RB Federacji Rosyjskiej w następnych latach na podobnych za-
sadach jak dotychczas? Czy planowane jest podpisanie podobnych porozu-
mień między BBN a Aparatem RB Federacji Rosyjskiej?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima
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Odpowiedź

Warszawa, 14 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Senatora Macieja Klimę (pismo 

nr BPS/043-71-3031/15 z dnia 11 marca 2015 r.) proszę Pana Marszałka o przyjęcie 
następujących wyjaśnień.

W latach 2013–2014 miały miejsce następujące kontakty Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego oraz Aparatu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej:

– 26–27 lutego 2013 r. miała miejsce moja wizyta w Moskwie, w trakcie której 
podpisano „Plan współpracy między BBN a Aparatem Rady Bezpieczeństwa Fe-
deracji Rosyjskiej na lata 2013–2014”. Przewidywał on coroczne spotkania na 
szczeblu szefów instytucji, a także konsultacje zastępców, połączone z organizo-
waniem debat w formule „okrągłego stołu” z udziałem niezależnych ekspertów.

– 2–4 lipca 2013 r. delegacja BBN, której przewodniczył zastępca szefa BBN Zbi-
gniew Włosowicz, wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu wysokich przed-
stawicieli zajmujących się sprawami bezpieczeństwa we Władywostoku. W cza-
sie konferencji minister Z. Włosowicz spotkał się z zastępcą sekretarza RB FR 
J. Łukjanowem.

– 23–25 stycznia 2014 r. w Warszawie odbyły się konsultacje BBN – Aparat RB 
FR. Podczas posiedzenia Wspólnej Grupy Koordynującej (na szczeblu zastępców 
BBN i Aparatu RB FR) poruszono tematy reformy ONZ, Afganistanu, Syrii, ter-
roryzmu i cyberbezpieczeństwa. Spotkaniu zastępców równolegle towarzyszył 
„Okrągły stół ekspercki” (przedstawiciele think tanków i uczelni wyższych), któ-
ry poświęcony był przejrzystości ćwiczeń wojskowych.

Podkreślam, że wszystkie te kontakty miały miejsce przed krwawym stłu-
mieniem pokojowych demonstracji na Kijowskim Majdanie oraz przed nielegal-
ną aneksją Krymu przez Rosję i późniejszym konfliktem rosyjsko-ukraińskim. 
Po rozpoczęciu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego współpraca Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego z Aparatem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej została 
zawieszona. W tym kontekście informuję, iż odmówiłem stronie rosyjskiej udziału 
(na zaproszenie przewodniczącego Aparatu RB FR – Nikołaja Patruszewa) w spotkaniu 
wysokich przedstawicieli do spraw bezpieczeństwa w Kazaniu (w 2014 r.) i Ułan Ude 
(w 2015 r.). W tym czasie też nie odbywały się żadne spotkania dwustronne.

Dialog ze stroną rosyjską w swym zamyśle miał służyć budowaniu zaufania 
i utrzymywaniu możliwych płaszczyzn współpracy w warunkach zasadniczych różnic 
interesów strategicznych między Polską a Rosją. Tematy „wrażliwe” były poruszane 
w formule „okrągłych stołów” na poziomie niepolitycznym, co miało sprzyjać większej 
otwartości dyskusji.

Kontakty BBN z Aparatem RB FR wpisywały się w całokształt polityki zagranicznej 
RP i były realizowane w koordynacji z administracją rządową. Nie były autonomicz-
nym, lecz komplementarnym kanałem współpracy w relacjach dwustronnych, prowa-
dzonej przede wszystkim przez MSZ.

Jednocześnie chciałbym wskazać, iż Pan Senator Maciej Klima mylnie informuje, 
jakoby eksperci BBN przedstawiali i publikowali ekspertyzy deprecjonujące rolę NATO 
w systemie bezpieczeństwa RP oraz formułujące jednoznacznie prorosyjskie stanowi-
sko. Przywoływane przez Senatora Klimę cytaty pochodzą z publikacji „Budowa zin-
tegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego”, która została opracowana przez 
prof. dra hab. Ryszarda Ziębę i dr hab. Justynę Zając, którzy nie są pracownikami 
BBN. Sama zaś publikacja to materiał opracowany przez ww. autorów w 2010 roku, 
na potrzeby Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kontekście prac nad rządowymi 
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strategiami rozwojowymi. Materiał ten został następnie udostępniony BBN, jako jedna 
z ekspertyz na potrzeby prowadzonego od listopada 2010 r. Strategicznego Przeglądu 
Bezpieczeństwa Narodowego (zarówno prof. dr hab. Ryszard Zięba, jak i dr hab. Ju-
styna Zając byli ekspertami Komisji SPBN).

Należy także zwrócić uwagę, że cytowane sformułowanie odnosi się do jednego 
z opcjonalnych scenariuszy ewentualnego rozwoju sytuacji międzynarodowej rozwa-
żanych w owej publikacji. Zakładanie różnych scenariuszy w badaniach naukowych, 
mniej i bardziej prawdopodobnych, optymistycznych i pesymistycznych, a także zu-
pełnie przypadkowych jest normą badawczą. Istotna jest weryfikacja owych hipote-
tycznych założeń (scenariuszy) i sformułowanie ostatecznych wniosków i rekomen-
dacji praktycznych. I taka właśnie weryfikacja odbyła się w ramach Strategicznego 
Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

W kontekście samej Komisji SPBN, której byłem Przewodniczącym, informuję, iż 
do jej składu zaproszono szerokie grono osób o różnych poglądach, często zupełnie 
innych niż opinie prezentowane przez BBN. Chodziło o zapewnienie szerokiego i róż-
nego spojrzenia na sprawy bezpieczeństwa i na tej podstawie przyjęcie optymalnych 
rozwiązań dla przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego. Ustalenia Komisji 
realizującej Przegląd wyrażono w Raporcie Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpie-
czeństwa Narodowego (niejawnym), a następnie w Białej Księdze Bezpieczeństwa Na-
rodowego RP opublikowanej w 2013 r. Już w tym czasie (na długo przed rozpoczęciem 
konfliktu rosyjsko-ukraińskiego) w Białej Księdze wskazywano, iż najbardziej praw-
dopodobnym scenariuszem jest utrzymywanie przez Rosję kursu niekorzystnego dla 
Polski, a także nasilanie przez nią konfrontacyjnej i neoimperialnej polityki. Podobna 
ocena polityki Rosji zawarta została później w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 
RP (zatwierdzonej przez Prezydenta RP w dniu 5 listopada 2014 r.) „Odbudowywa-
nie mocarstwowości Rosji kosztem jej otoczenia oraz nasilanie się jej konfrontacyjnej 
polityki, czego przykładem jest konflikt z Ukrainą, w tym aneksja Krymu, negatywnie 
rzutuje na stan bezpieczeństwa w regionie”.

Na koniec informuję, iż w obecnej sytuacji związanej z długotrwałą negatywną 
zmianą warunków bezpieczeństwa w Europie nie planuję realizacji kontaktów między 
Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a Aparatem Rady Bezpieczeństwa Federacji Ro-
syjskiej. Nie planuję również podpisywania Planu współpracy między BBN a Aparatem 
Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na kolejne lata.

Z poważaniem 
 
Stanisław Koziej
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej

Znowelizowana niedawno ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym sta-
ła się dla środowiska akademickiego przyczynkiem do dyskusji dotyczącej 
reformy szkolnictwa wyższego. Podnoszone w jej toku wątpliwości wynikają 
przede wszystkim z troski o jakość kształcenia.

Zgodnie z założeniami nowelizacji studia praktyczne opierają się na 
przedmiotach kształcących umiejętności zawodowe, oferując współpracę 
z przedsiębiorcami, studia ogólnoakademickie skupione są zaś na teorii 
i mają umożliwiać studentom dostęp do badań naukowych. Niewątpliwie 
problemem dla uczelni, szczególnie tych rozwijających się, mogą być termi-
ny przewidziane na wprowadzenie zmian i przygotowanie odpowiednich 
programów kształcenia zawodowego – dla studiów licencjackich do końca 
2016 r., a dla studiów magisterskich do końca 2017 r. Trudności wynikają 
przede wszystkim z potrzeby gruntownej reorganizacji programów studiów, 
z uwzględnieniem Krajowych Ram Kwalifikacji, oraz z konieczności wzmoc-
nienia kadr naukowo-dydaktycznych.

Dlatego też – uznając dotychczasowe starania resortu zorientowane na 
poprawienie jakości szkolnictwa wyższego – zwracam się do Pani Minister 
z prośbą o rozważenie wydłużenia wspomnianych okresów przejściowych, 
co pozwoliłoby uczelniom wprowadzić zaprojektowane zmiany i zachować 
odpowiednie standardy jakościowe.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r., w sprawie wydłużenia okresów na 
dostosowanie profili i programów kształcenia kierunków studiów do nowych wyma-
gań określonych w art. 11 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, pragnę przedsta-
wić następujące wyjaśnienia.

Przepisy art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkol-
nictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198) nakładają na senaty 
uczelni obowiązek dostosowania do warunków określonych w art. 11 znowelizowanej 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym profili i programów kształcenia studiów pro-
wadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem 1 października 2014 r. studiów 
pierwszego stopnia – w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., a studiów drugiego 
stopnia i jednolitych studiów magisterskich – w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. 
Z przepisów art. 23 wynika, iż są to terminy, do których senaty uczelni są obowiązane 
podjąć uchwały w ww. sprawach. Jednocześnie są to ostateczne daty na dokona-
nie dostosowania. Tym samym rozpoczęcie cyklu kształcenia odpowiednio po dniu 
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31 grudnia 2016 r. lub po dniu 31 grudnia 2017 r. następuje zgodnie z nowymi wy-
maganiami – najpóźniej od roku akademickiego 2017/2018 – w przypadku studiów 
pierwszego stopnia i od roku akademickiego 2018/2019 – w przypadku studiów dru-
giego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Okresy na dostosowanie zostały zapowiedziane już w Założeniach do projektu usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 
przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 21 maja 2013 r. W dokumencie tym, któ-
ry był szeroko konsultowany ze środowiskiem akademickim, sygnalizowano, że dla 
podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni zostanie wprowadzony trzyletni – 
w przypadku studiów pierwszego stopnia i czteroletni – w przypadku studiów drugiego 
stopnia i jednolitych studiów magisterskich, okres na dostosowanie się do nowych 
rozwiązań. Na etapie uzgadniania i procedowania projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw przewidziane w nim 
terminy na dostosowanie się przez uczelnie do nowych rozwiązań również nie budziły 
szczególnych wątpliwości.

W związku z powyższym uczelnie były z odpowiednim wyprzedzeniem informowa-
ne o wprowadzanych zmianach i o ich uzasadnieniu, a okresy przewidziane w ustawie 
na dokonanie dostosowania profili i programów kształcenia wydają się wystarczają-
co długie. Należy podkreślić, że na obecnym etapie wdrażania reformy szkoły wyż-
sze mają doświadczenie w tworzeniu i doskonaleniu programów kształcenia zgodnie 
z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Część uczelni podjęła już 
przygotowania do zmian lub sygnalizuje ich wprowadzenie we wcześniejszym terminie 
niż wskazany w przepisach, rozumiejąc, że w dobie niżu demograficznego jedną z klu-
czowych kwestii jest odpowiednie konstruowanie programów kształcenia, w tym do-
bór treści i metod kształcenia, oraz dopasowanie oferty programowej do potrzeb rynku 
pracy. Działania te wpisują się w jeden z głównych celów wprowadzonej w 2014 r. 
nowelizacji ustawy, którym jest zapewnienie lepszej jakości kształcenia przy uwzględ-
nieniu autonomii programowej uczelni, w tym umożliwienie lepszego, praktycznego 
przygotowania absolwentów do podjęcia pracy. Zmiany w zakresie profili kształcenia 
mają na celu przede wszystkim wzmocnienie mechanizmów konkurowania uczelni 
w oparciu o jakość kształcenia, a także zróżnicowanie wymogów stawianych różnym 
typom uczelni. Wyraźnie odróżnią się zadania uczelni akademickich zobowiązanych 
do prowadzenia badań naukowych i rozliczanych z ich realizacji od zadań uczelni 
zawodowych, które wyspecjalizują się w kształceniu na kierunkach o profilu praktycz-
nym rozwijających praktyczne umiejętności studentów.

Pragnę także wyjaśnić, że w związku z koniecznością dokonania zmiany profilu 
ogólnoakademickiego na praktyczny przez podstawowe jednostki organizacyjne uczel-
ni niespełniające warunków określonych w ustawie, zostały wprowadzone ułatwienia 
w zakresie minimum kadrowego studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jedno-
litych studiów magisterskich o profilu praktycznym. M.in. przewidziano możliwość 
zastąpienia samodzielnego nauczyciela akademickiego dwoma nauczycielami posia-
dającymi stopień naukowy doktora i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza 
uczelnią, a także zastąpienia doktora dwoma osobami z tytułem zawodowym magi-
stra i znacznym doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią w dziedzinie 
związanej z kierunkiem studiów – również na studiach drugiego stopnia i jednolitych 
magisterskich. Zmiany te nie mogą przekroczyć 50% liczby osób zaliczanych do mi-
nimum kadrowego. Ponadto, nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadro-
wego kierunków studiów o profilu praktycznym posiadający doświadczenie zawodowe 
zdobyte poza uczelnią mogą być zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie 
mniejszym jednak niż ¼ etatu. Natomiast wymagania w zakresie minimum kadrowe-
go kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim nie zostały zwiększone.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Sekretarz Stanu 
prof. Marek Ratajczak
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Znowelizowane w ubiegłym roku przepisy ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej uregulowały prawnie kwestie związane z pro-
cedurą adopcyjną, jednakże obowiązująca praktyka wskazuje, iż niezbędne 
są dalsze prace zorientowane na wypracowanie kompleksowych i spójnych 
rozwiązań prawnych.

Pragnąłbym zwrócić uwagę na potrzebę zmian unormowań wynikają-
cych z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu cywilnego.

Wiele kontrowersji budzi obecne rozwiązanie problemu tak zwanej ad-
opcji ze wskazaniem, która wciąż nie ma prawnej definicji pozwalającej na 
częściowe zapobieżenie procesowi handlu żywym towarem. Niewątpliwie 
materia ta jest delikatna z uwagi na przysługujące rodzicom biologicznym 
prawa podmiotowe, które nie mogą być ograniczane, jednakże z uwagi na 
społeczny wymiar problemu słuszne wydaje się częściowe zawężenie krę-
gu potencjalnych przysposabiających. Warto również uwzględnić możliwość 
zwiększenia udziału dziecka w procedurze, jeżeli przemawia za tym jego 
dojrzałość psychiczna – na wzór znowelizowanych przepisów wspomnianej 
na wstępie ustawy. Należy mieć na uwadze fakt, iż wszelkie zmiany legi-
slacyjne wymuszą konieczność wypracowania standardów protokołu prze-
słuchania dziecka, które obligatoryjnie winny być stosowane kompleksowo 
w całym sądownictwie.

Wobec tego proszę Pana Ministra o kontynuowanie prac nad wielo-
wymiarową polityką na rzecz dzieci, tak aby możliwe było wypracowanie 
i przyjęcie najwyższych standardów ochrony.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 20 kwietnia 2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez pana senatora Ryszarda Knosalę 

podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r., uprzejmie przedstawiam, 
co następuje.

Określenie „adopcja ze wskazaniem” nie jest terminem prawnym. Tak określa się 
niekiedy podstawową formę adopcji wymagającą zgody rodziców wyrażonej w postę-
powaniu o przysposobienie dziecka. Ze względu na to, że w postępowaniu biorą udział 
kandydaci na przysposabiających, zgoda rodziców na adopcję obejmuje z istoty rzeczy 
zarówno zgodę na przysposobienie dziecka, jak i akceptację dla konkretnych wnio-
skodawców. To właśnie ta forma adopcji jest podstawowa i pierwotna, a wyjątkiem od 
niej – ukształtowanym dopiero w ostatnich dziesięcioleciach – jest adopcja całkowita, 
polegająca na adoptowaniu dziecka przez nieznaną rodzicom naturalnym rodzinę ad-
opcyjną. W tej ostatniej postaci adopcji zgoda rodziców nazywana jest blankietową. 
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Ponieważ w przepisie regulującym tę formę adopcji (art. 1191 §1 k.r.o.) ustawodawca 
posłużył się określeniem „bez wskazania osoby przysposabiającego”, to w przeciwień-
stwie do niej formę podstawową adopcji zwykło się niekiedy określać mianem „adopcji 
ze wskazaniem”.

W grudniu 2014 r. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ogłosił wyniki analizy prze-
prowadzonej na podstawie badań aktowych pt. „Przysposobienie rozwiązywalne 
w orzecznictwie sądów powszechnych”. W celu uzyskania możliwie aktualnych i repre-
zentatywnych danych Instytut zwrócił się do sądów w Polsce orzekających w pierwszej 
instancji w sprawach o przysposobienie z prośbą o nadesłanie akt wszystkich spraw 
o przysposobienie rozwiązywalne, z wyjątkiem spraw dotyczących przysposobienia pa-
sierba, w których w czwartym kwartale 2013 r. zapadło rozstrzygnięcie merytoryczne 
(uwzględniające albo oddalające wniosek) i jest ono prawomocne, niezależnie od tego, 
w jakiej dacie wpłynął wniosek o orzeczenie przysposobienia. Analizą objęto akta 341 
spraw. Badanie wykazało, że przysposobienie, na które nie została wcześniej wyrażona 
zgoda „blankietowa”, tylko sporadycznie było orzekane w sytuacji, gdy rodzicom dziec-
ka lub jednemu z rodziców przysługiwała władza rodzicielska. W zbadanych sprawach 
miało to miejsce zaledwie w 7 sprawach na 341 (a zatem w 2% przypadków). W tych 
sprawach nie stwierdzono okoliczności, które by uzasadniały podejrzenie uzależnienia 
przez rodziców zgody na przysposobienie od uzyskania korzyści majątkowej.

Z badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wynika również, że w przypadku 
orzekanych przez sądy polskie adopcji zagranicznych nie stwierdzono naruszeń reguł 
postępowania określonych w Konwencji haskiej o ochronie dzieci i współpracy w dzie-
dzinie przysposobienia międzynarodowego. Warto odnotować, że w żadnym przypad-
ku tzw. adopcji zagranicznej rodzice nie wyrażali na rozprawie, w sprawie o przyspo-
sobienie, zgody na adopcję przez wnioskodawców.

Istotnym faktem jest stosunkowo znaczny udział ośrodków adopcyjnych w przy-
gotowaniu orzeczonych przysposobień w badanym okresie. W sprawach „krajowych” 
wyniósł on 80,5%. Ośrodki adopcyjne pośrednio uczestniczą też w procedurze adopcji 
zagranicznych. Pomimo że wprost nie dobierają stron przysposobienia, to w każdej 
sprawie ma swój udział co najmniej jeden z trzech ośrodków uprawnionych do współ-
pracy międzynarodowej. Jeżeli więc do 239 spraw, w których pośredniczył w doborze 
stron ośrodek adopcyjny, dodać 44 sprawy z wniosków osób zamieszkałych za grani-
cą, to łącznie zaangażowanie ośrodków adopcyjnych w zbadanych sprawach wystąpiło 
w 83% spraw.

Badania wskazały stosunkowo znaczny udział spraw, w których wnioskodawca-
mi były osoby mające pierwszeństwo ubiegania się o przysposobienie danego dziec-
ka z racji wychowywania dziecka w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu 
dziecka – 48 spraw (14,1% wszystkich zbadanych spraw a zarazem 16,2% spraw 
„krajowych”). Wnioskodawcy, którzy przeważnie sprawowali funkcję niezawodowych 
rodzin zastępczych, często przyznawali, że już od chwili przyjęcia dziecka nosili się 
z zamiarem jego przysposobienia, gdyby to było możliwe (np. w razie pozbawienia ro-
dziców władzy rodzicielskiej).

Działająca przy Ministrze Sprawiedliwości Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilne-
go dokonuje bieżącej analizy obowiązujących regulacji prawnych, również pod kątem 
ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych w omawianym zakresie. Komisja zwróciła 
uwagę na nowe zjawisko, jakim jest kojarzenie za pośrednictwem Internetu osób ma-
jących zamiar przysposobić dziecko z rodzicami chcącymi oddać dziecko do adopcji. 
Zauważono przy tym, iż łatwość i anonimowość przekazywania informacji za pośred-
nictwem tego medium może wpływać na rozpowszechnienie adopcji ze wskazaniem 
również wśród osób całkowicie sobie obcych. Internet może być więc wykorzystywany 
jako miejsce „pośrednictwa adopcyjnego”, gdzie może dochodzić do kontaktu rodzi-
ców biologicznych i adopcyjnych. Taka możliwość budzi uzasadnione kontrowersje 
spowodowane niewątpliwymi zagrożeniami, jakie tu się pojawiają. Brak ścisłej kon-
troli ze strony państwa nad doborem rodziców adopcyjnych powoduje, że o adopcję 
mogą ubiegać się osoby niezdiagnozowane pod względem psychologicznym, których 
motywacje nie są znane. Rodzi to obawę, że osoby te nie są przygotowane na przyjęcie 
dziecka. Bez odpowiedniego wsparcia, jakie zapewniają ośrodki adopcyjne, osoby te 
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mogą nie poradzić sobie z problemami wychowawczymi, a świadomość, że wychowują 
„cudze dziecko”, może ich zniechęcać przy pierwszych problemach wychowawczych. 
Osobom, które dotarły do dziecka bez pośrednictwa ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, 
może brakować odpowiednich szkoleń prowadzonych w tych ośrodkach.

Analizując obecnie obowiązujący stan prawny podkreślić trzeba, że w przypad-
ku adopcji ze wskazaniem weryfikacja, czy adopcja jest w interesie dziecka, wymaga 
szczególnej wnikliwości na etapie postępowania sądowego, brak jest bowiem w tym 
wypadku wcześniejszej diagnozy ze strony ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Z tej 
przyczyny sąd opiekuńczy jest zawsze zobligowany do zbadania i stwierdzenia wystę-
powania przesłanek przysposobienia określonych w prawie materialnym, tj. Kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym. Dodatkowo – jako jedną z gwarancji prawidłowego ustale-
nia tych przesłanek – prawo procesowe nakłada na sąd obowiązek zasięgnięcia opi-
nii kwalifikacyjnej ośrodka adopcyjnego lub innej specjalistycznej placówki (art. 586 
§4 k.p.c.).

Na skutek zmian w prawie adopcyjnym wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), 
które weszły w życie 1 stycznia 2012 r., również prawo materialne wymaga weryfikacji 
przez ośrodek adopcyjny każdego kandydata na rodzica adopcyjnego. Koniecznym 
warunkiem orzeczenia adopcji (wprowadzonym do prawa materialnego – por. art. 1141 
§1 k.r.o.) jest obecnie posiadanie przez wnioskodawców określonego świadectwa kwa-
lifikacyjnego (opinii kwalifikacyjnej) wystawionego przez taki ośrodek a nadto odbycie 
szkoleń wymaganych przez powołaną ustawę.

Wspomniana opinia kwalifikacyjna stała się zatem materialnoprawną przesłanką 
przysposobienia. To samo dotyczy szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, 
które prowadzone są przez ośrodki adopcyjne. Bezwzględny warunek odbycia szkoleń 
i poddania się kwalifikacji powinien przyczynić się do zwiększenia świadomości pro-
blemów związanych z adopcją i zdolności ich przezwyciężania. Przyjęte rozwiązanie 
z jednej strony uszczelnia system, a z drugiej strony dzięki szkoleniu łatwiej jest rodzi-
com adopcyjnym sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą przysposobienie dziecka.

Podkreślenia także wymaga, że jeżeli w sprawie nieprzygotowanej przez ośrodek 
adopcyjny, a więc w przypadku adopcji ze wskazaniem, sąd orzeknie przysposobie-
nie mimo braku spełnienia wymagań wprowadzonych do art. 1141 §1 k.r.o. – stano-
wić to będzie rażące naruszenie prawa materialnego, a więc poważniejsze uchybienie 
niż naruszenie procedury, jak było to w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2012 r. 
Ustawodawca przesądził obligatoryjność kwalifikacji przez ośrodek adopcyjny, gdyż 
tylko ta placówka jest w sposób szczególny predestynowana do diagnozy potencjal-
nych rodziców adopcyjnych. Opinia innej specjalistycznej placówki może być wyko-
rzystana subsydiarnie, szczególnie w razie zastrzeżeń sądu czy wnioskodawców do 
stanowiska ośrodka.

Tym samym ośrodek adopcyjny w każdej sprawie powinien odnieść się do kwa-
lifikacji wnioskodawców i może porównać je z kwalifikacjami osób przygotowanych 
i oczekujących na adopcję w tych ośrodkach. W konsekwencji nowe ujęcie art. 1141 
§1 k.r.o. powinno być skuteczniejszym zabezpieczeniem przed ryzykiem związanym 
z adopcją ze wskazaniem niż jedynie przestrzeganie proceduralnego obowiązku zasięg- 
nięcia opinii ośrodka (z art. 586 §4 k.p.c.).

Niemniej jednak wydaje się, że regulacja ta może wymagać doprecyzowania, gdyż 
ani przytoczone normy Kodeksu postępowania cywilnego, ani przepisy powołanej 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie określają formy ani nie 
precyzują przedmiotu opinii kwalifikacyjnej. Z art. 169 ust. 1 ustawy o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej zdaje się wynikać, że opinia kwalifikacyjna ma być 
oceną samego kandydata, tzn. dotyczyć kwalifikacji kandydata nieodnoszących się do 
konkretnego dziecka. Tymczasem w toku postępowania o przysposobienie ocena kan-
dydata w relacji do konkretnego dziecka byłaby oczywiście bardziej miarodajna. Taki 
też przedmiot powinna mieć opinia sporządzona na żądanie sądu. Na etapie postę-
powania sądowego jego uczestnicy są już bowiem skonkretyzowani, wniosek dotyczy 
konkretnego dziecka. Wystąpienie o opinię kwalifikacyjną ma zatem zasadnicze zna-
czenie w sprawach, których nie przygotował ośrodek adopcyjny. Celem tej opinii po-
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winna być nie tylko ocena kwalifikacji wnioskodawców in abstracto, ale nadto wydaje 
się uzasadnione, aby oceniała ona relacje wnioskodawców z dzieckiem. Podstawą do 
tej oceny mogą być m.in. spostrzeżenia z nadzoru nad okresem osobistej styczności 
wnioskodawców z dzieckiem (art. 1201 §4 k.r.o.).

W tym miejscu należy zauważyć, że propozycje takiego „uszczelnienia” postępowa-
nia cywilnego w omawianych sprawach zawarto w stanowisku Rządu wobec komisyj-
nego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy 2361). Minister Sprawiedliwości, 
będąc upoważniony przez Radę Ministrów do prezentowania wspomnianego stano-
wiska Rządu, aktywnie uczestniczy w pracach parlamentarnych nad przedmiotowym 
projektem ustawy.

Opiniując zawartą w oświadczeniu pana Senatora propozycję zawężenia kręgu po-
tencjalnych kandydatów na przysposabiających, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cy-
wilnego wskazała, iż takie rozwiązanie prowadziłoby do ograniczenia prawa rodziców 
niepozbawionych władzy rodzicielskiej do wyrażania zgody na przysposobienie. Pod-
kreślenia wymaga, iż wyrażenie zgody na przysposobienie dziecka przez konkretnych 
kandydatów na przysposabiających już w obecnie obowiązującym stanie prawnym 
nie jest wiążące dla sądu. Zaproponowane rozwiązanie byłoby środkiem niepropor-
cjonalnym1 i brak jest podstaw do uznania, że jest konieczne. Jeżeli bowiem w toku 
postępowania o przysposobienie okaże się, że rodzice swoimi decyzjami godzą w inte-
resy dziecka, władza publiczna powinna – kierując się zasadą dobra dziecka – odebrać 
rodzicom prawo do kierowania jego losem i zastosować sankcje karne. Nie można zaś 
z góry rozstrzygać, że każde wskazanie przez rodziców biologicznych innych osób niż 
krewni lub powinowaci, jako kandydatów na rodzinę adopcyjną, jest niezgodne z do-
brem dziecka.

Wspomnieć trzeba, że poza powyższymi rozważaniami pozostają aspekty karno-
prawne, a w szczególności niebezpieczeństwo handlu dziećmi. Nie można generalnie 
łączyć tej kwestii z adopcją ze wskazaniem osoby przysposabiającego, albowiem ad-
opcja ta może być stosowana w celach jak najbardziej pozytywnych społecznie i mo-
ralnie. Jeżeli jednak uznać, że omawiana forma adopcji rodzi podejrzenie możliwości 
czerpania przez rodziców niegodziwych korzyści majątkowych, to w ocenie Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego wystarczające byłoby wprowadzenie obowiązku za-
wiadamiania prokuratora o wszczęciu sprawy o przysposobienie dziecka niezgłoszo-
nego dotychczas do ośrodków adopcyjnych, a zatem sprawy nieprzygotowanej przez 
ośrodek adopcyjny, z wyłączeniem adopcji przez powinowatych i krewnych, lub wpro-
wadzenie obowiązku udziału prokuratora w takiej sprawie.

Niezależnie od ewentualnych środków karnych, w razie stwierdzenia zagrożenia 
dobra dziecka, które miałoby dalej pozostawać pod pieczą rodziców, którzy albo nie 
chcą albo nie mogą się nim opiekować, sąd opiekuńczy powinien wszcząć odrębne po-
stępowanie pod kątem ewentualnego ograniczenia lub pozbawienia władzy rodziciel-
skiej. Warto zauważyć, że to drugie rozstrzygnięcie także otwiera drogę do adopcji.

Odpowiadając na postulat wprowadzenia do procedury cywilnej obowiązku wysłu-
chania dziecka na wzór uregulowania wprowadzonego ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. 
do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zauważyć należy, że 
zgodnie z nowym art. 4a tej ustawy, podmioty realizujące zadania wynikające z niej, 
w szczególności dokonując oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 
oraz kwalifikując dziecko do przysposobienia, są obowiązane do wysłuchania dziecka, 
jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości na to pozwalają, oraz stosownie do okoliczności 
uwzględniają jego zdanie. Podobny obowiązek został wprowadzony do procedury cy-
wilnej i do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego znacznie wcześniej.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dokonana ustawą z dnia 6 listopa-
da 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431), która weszła w życie 13 czerwca 2009 r., wprowa-

1 Krajowa Rada Sądownictwa, Prokurator Generalny, Sąd Najwyższy przedstawili podobne opi-
nie w tym zakresie opiniując komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy 2361).
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dziła obowiązek wysłuchania dziecka w sprawach cywilnych w szerokim zakresie. 
Zgodnie z art. 2161 §1 k.p.c. sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka 
wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to 
pozwala. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych. Poza tym zgodnie 
z art. 2161 §2 k.p.c. sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdro-
wia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia. Przepis 
art. 2161 k.p.c. dotyczy ustalania w procesie praw niemajątkowych, w szczególno-
ści w związku z kształtowaniem władzy rodzicielskiej w sprawach o rozwód, unie-
ważnienie małżeństwa, separację, ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, 
unieważnienie uznania dziecka i rozwiązanie przysposobienia. Jeszcze szerszy zakres 
ma wysłuchanie dziecka w postępowaniu opiekuńczym, gdyż zgodnie z art. 576 §2 
k.p.c. wysłuchanie małoletniego ma miejsce zarówno w sprawach dotyczących osoby, 
jak i majątku małoletniego. Jeżeli zaś chodzi o wysłuchanie dziecka i uwzględnienie 
jego rozsądnych życzeń przez rodziców, wystarczająca jest norma zawarta w art. 95 
§4 k.r.o. wprowadzona tą samą ustawą nowelizującą. Podobna norma dotyczy także 
opiekuna (art. 158 k.r.o.).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Węgrzyn 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Przepisy ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia przewidują obo-
wiązek składania przez konsultantów oświadczeń dotyczących powiązań 
z podmiotami działającymi w szeroko pojętej sferze ochrony zdrowia, mówi 
o tym art. 8c ust. 1 ustawy, a także oświadczeń o uzyskanych korzyściach, 
tego dotyczy art. 8d ust. 1 ustawy. Pierwsze oświadczenia składane są do 
organu powołującego w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia kan-
dydatury danej osoby do pełnienia funkcji konsultanta, a kolejne – w termi-
nie czternastu dni liczonych od dnia zaistnienia zmiany dotyczącej danych 
ujawnianych w tych oświadczeniach.

Niedopełnienie wymogu terminowego złożenia któregokolwiek z wyżej 
wymienionych oświadczeń lub złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem 
faktycznym implikuje po stronie organu powołującego bezwzględny obowią-
zek odwołania konsultanta przed upływem kadencji. Przepisy ustawy nie 
precyzują jednak, w jakim terminie organ powołujący powinien dokonać tej 
czynności. Należy zwrócić uwagę na fakt, że terminy na złożenie oświadczeń 
oraz na ich późniejszą aktualizację są dosyć krótkie, co ma zagwarantować 
możliwość skutecznego eliminowania ewentualnych podejrzeń o konflikt in-
teresów oraz o brak bezstronności w wykonywaniu zadań konsultanta.

Biorąc to pod uwagę, tym bardziej zasadne wydaje się precyzyjne ure-
gulowanie adekwatnego terminu na odwołanie konsultanta, który uchyla 
się od nałożonych na niego obowiązków informacyjnych. Dlatego też pro-
szę Pana Ministra o rozważenie podjęcia stosownych działań legislacyjnych 
w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 7 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 r., przesłane przy piśmie z dnia 11 mar-
ca 2015 r., znak: BPS/043-71-3034/15, w sprawie podjęcia działań legislacyjnych 
dotyczących określenia terminu na odwołania konsultanta w ochronie zdrowia, który 
uchyla się od nałożonych na niego obowiązków informacyjnych, proszę o przyjęcie 
poniższych wyjaśnień.

Wprowadzone ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach 
w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1135) zmiany ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r, poz. 126) miały przede 
wszystkim na celu wzmocnienie roli konsultantów, jako doradców ministra zdrowia 
oraz wojewodów. W celu zagwarantowania zachowania przejrzystości działań podej-
mowanych przez konsultantów działających w ochronie zdrowia, jak również wyeli-
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minowania potencjalnych konfliktów interesów, wszyscy konsultanci i kandydaci na 
konsultantów zobowiązani są do składania odpowiednich oświadczeń wskazanych 
w przepisach art. 8c i 8d ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie 
zdrowia. W oświadczeniach tych konsultanci przedstawiają m.in. informacje dotyczące 
członkostwa w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, jak 
również czy są przedstawicielami albo pełnomocnikami przedsiębiorstw zajmujących 
się produkcją lub obrotem: lekami, substancjami przeznaczonymi do wytwarzania pro-
duktów leczniczych, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
wyrobami medycznymi. Ujawniają, czy są członkami organów firm zajmujących się do-
radztwem w zakresie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz czy posiadają akcje lub udziały w spół-
kach handlowych lub spółdzielniach zajmujących się taką działalnością. Informują 
też, czy są wspólnikami lub partnerami spółki handlowej lub stronami umowy spółki 
cywilnej wykonującej ww. działalność oraz czy prowadzą badania kliniczne, naukowe 
i prace rozwojowe związane z dziedziną konsultacji. Konsultanci zobowiązani są rów-
nież do podania informacji o otrzymanych korzyściach, o wartości wyższej niż 380 zł, 
w tym wyjazdach krajowych lub zagranicznych, niezwiązanych z funkcją konsultanta, 
których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 listopa-
da 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia organ, który powołał konsultanta, 
odpowiednio minister właściwy do spraw zdrowia bądź właściwy wojewoda odwołuje 
konsultanta w przypadku, gdy nie złożył w terminie oświadczenia, o którym mowa 
w art. 8c ust. 1 lub art. 8d ust. 1 ww. ustawy albo złożone oświadczenie było niezgod-
ne ze stanem faktycznym.

W ustawie nie został wskazany termin, w jakim powinno nastąpić odwołanie 
konsultanta przez właściwy organ, ponieważ w przypadku stwierdzenia niedocho-
wania terminu złożenia oświadczenia bądź stwierdzenia niezgodności oświadczenia 
ze stanem faktycznym organ, który powołał konsultanta powinien odwołać go bez 
zbędnej zwłoki.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż po analizie przedmiotowej kwe-
stii, w ocenie Ministra Zdrowia nie ma potrzeby dokonywania zmian legislacyjnych 
dotyczących określenia terminu na odwołania konsultanta, który uchyla się od na-
łożonych na niego obowiązków informacyjnych. Wyrażam przekonanie, że właściwe 
stosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultan-
tach w ochronie zdrowia zapewni bezstronność konsultantów w ochronie zdrowia oraz 
niezależność wyrażanych przez nich opinii.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Anna Łukasik
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Oświadczenie senator Marii Koc 
oraz senatora Kazimierza Jaworskiego

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzego Kozdronia

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 5 lutego w trakcie posiedzenia Senatu RP wypowiedział się Pan 

na temat pracy zawodowych kuratorów sądowych. Stwierdzenie Pana Mini-
stra, że jest coraz mniej przestępstw w Polsce, w związku z czym kuratorzy 
zawodowi nie mają obecnie co robić, oraz że „kiedyś armia kuratorów spo-
łecznych wykonywała obowiązki za kuratorów zawodowych”, spotkało się 
ze zdziwieniem i zdecydowanym sprzeciwem samych zainteresowanych.

Do naszych biur senatorskich zgłaszają się zawodowi kuratorzy sądowi 
z pytaniem, jakimi przesłankami kierował się Pan Minister, wypowiadając 
tak niesprawiedliwy i dyskredytujący ich pracę osąd.

Czy rzeczywiście w Polsce jest taka sytuacja, że ubywa przestępstw, 
czy może likwidacja posterunków Policji oraz zmiana kwalifikacji drobnych 
wykroczeń powoduje zmianę statystyk, jednak nie znajduje to odzwiercie-
dlenia w otaczającej nas rzeczywistości?

Czy kiedykolwiek było tak, że armia kuratorów społecznych wykony-
wała pracę za kuratorów zawodowych? Co w takim razie robili ci ostatni 
w czasie pełnienia swoich obowiązków zawodowych?

Czy naprawdę praca kuratora sądowego jest taka łatwa i przyjemna, 
czy może jednak wymaga wysokich kwalifikacji, predyspozycji, pełnej dys-
pozycyjności, a także osobistej odwagi i poświęcenia?

Bardzo prosimy o odniesienie się do powyższych kwestii. Nadmieniamy, 
że na odpowiedź Pana Ministra czekają nie tylko niżej podpisani, ale też za-
wodowi kuratorzy sądowi, których wypowiedź Pana Ministra dotyczyła.

Z poważaniem 
Maria Koc 
Kazimierz Jaworski

Odpowiedź

Warszawa, 15.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Senatorów Marię Koc i Kazimierza 

Jaworskiego podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r. w sprawie 
kuratorskiej służby sądowej uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Oświadczenie Państwa Senatorów dotyczy wypowiedzi sformułowanej przeze mnie 
podczas posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 lutego 2015 r. w toku 
prac parlamentarnych nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw, obecnie już ostatecznie uchwaloną przez Sejm RP, podpisaną przez 
Prezydenta RP i opublikowaną w Dzienniku Ustaw (nr 396). W odpowiedzi na pytanie 
Pana Senatora Bohdana Paszkowskiego wyraziłem wówczas opinię, której sens wska-
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zywał na zmniejszające się obciążenia zawodowych kuratorów obowiązkami służbo-
wymi oraz związaną z tym niezasadność formułowanych przez przedstawicieli tej gru-
py zawodowej roszczeń dotyczących zwiększenia nakładów finansowych i etatyzacji. 
Chciałbym podkreślić, że nie było moją intencją dyskredytowanie pracy zawodowych 
kuratorów sądowych. Ministerstwo Sprawiedliwości od lat przywiązuje istotną wagę 
do roli kuratorskiej służby sądowej w realizacji polityki państwa wobec zjawisk prze-
stępczości i patologii w rodzinie oraz docenia zaangażowanie kuratorów sądowych 
w wykonywanie ustawowo powierzonych im zadań, ukierunkowanych na podnosze-
nie poziomu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczanie liczby rodzin dysfunkcyj-
nych. Zagadnienia związane z jakością, efektywnością i standardami pracy kuratorów 
sądowych są stale przedmiotem pogłębionej uwagi i analizy ze strony Ministerstwa, 
które jednak dalekie jest od satysfakcji w zakresie funkcjonowania służby kurator-
skiej i nie może ignorować występujących również w jej przypadku zjawisk negatyw-
nych. Wypowiedź, która tak zaabsorbowała Państwa Senatorów, stanowiła skrótowe 
i obrazowe, lecz jednocześnie realistyczne i znajdujące twarde oparcie w informacjach 
statystycznych przedstawienie obserwowanych w przeszłości oraz prognozowanych 
na najbliższe lata obciążeń kuratorów sądowych pracą.

Jej merytoryczny sens wynika z danych statystycznych za lata 2007–2014, któ-
re wskazują na systematyczny i w niektórych kategoriach bardzo znaczący spadek 
liczby wykonywanych przez kuratorską służbę sądową zadań, w tym przede wszyst-
kim zadań najtrudniejszych, wymagających od kuratorów największego zaangażowa-
nia. Liczba spraw w zespołach kuratorskiej służby sądowej wykonujących orzeczenia 
w sprawach karnych (tj. dozorów, spraw dotyczących wykonania kary ograniczenia 
wolności, kontroli wykonania obowiązków w okresie próby i innych) w 2007 r. wynio-
sła 672.496, w 2009 r. – 450.044, w 2011 r. – 443.953, a w 2014 r. – 380.045. Liczby 
spraw w pionie kurateli rodzinnej (nadzory dotyczące spraw opiekuńczych, nadzory 
dotyczące spraw nieletnich i inne) kształtowały się natomiast następująco – 207.732 
sprawy w 2007 r., 191.396 spraw w 2009 r., 179.816 spraw w 2011 r. oraz 172.047 
spraw w 2014 r.1 Szczegółową strukturę oraz wieloletnie tendencje w zakresie liczby 
zadań kuratorskich w pionie karnym i w pionie rodzinnym przedstawiają poniższe 
zestawienia:

Liczba spraw kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych
Stan na koniec okresu statystycznego

Źródło: dane Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawozdanie statystyczne MS-S40

1 wszystkie przedstawione w niniejszej odpowiedzi na interpelację dane dotyczące kuratorskiej 
służby sądowej pochodzą ze sprawozdań Wydziału Statystycznej Informacji Zarządzającej Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości o symbolu MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej za 
lata 2007–2014.
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Liczba spraw w zespołach kuratorskiej służby sądowej 
wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

(stan na koniec okresu statystycznego)

Źródło: sprawozdania statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości o symbolu MS-s40

Wyraźnie dostrzegalne sukcesywne zmniejszanie się ogólnej liczby spraw jest wy-
nikiem zarówno realizowanej obecnie polityki karnej państwa, zmierzającej m.in. do 
ograniczenia wskaźnika liczby osób osadzonych w zakładach karnych (w którym Pol-
ska przoduje na tle innych krajów europejskich) oraz stopniowego zwiększania udzia-
łu kar i środków alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności, jak i notowanego 
od kilku lat spadku liczby rejestrowanych przez Policję przestępstw. Według dostęp-
nych danych liczba stwierdzonych w Polsce w 2014 r. przestępstw wyniosła 915.083. 
Jeszcze w 2003 r. było ich 1.466.643. Na przestrzeni dwunastu lat liczba ujawnio-
nych przestępstw spadła aż o 38%2. Wbrew twierdzeniu zawartemu w oświadczeniu 
Państwa Senatorów, tak znaczący spadek nie jest tylko wynikiem przeprowadzonej 
w drugiej połowie 2013 r. kontrawencjonalizacji (czyli częściowej depenalizacji) części 
przestępstw lecz kontynuacją tendencji obserwowanych w zasadzie od początku XXI 
wieku. Nie spierając się o przyczyny takiego stanu rzeczy, wśród których dominujący 
charakter niewątpliwie ma niż demograficzny oraz emigracja, ale też większa efektyw-
ność organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, niezaprzeczalnym faktem jest głę-
boki, choć podlegający pewnych wahaniom, spadek liczby stwierdzonych przez Policję 
przestępstw, co obrazuje poniższe zestawienie:

Rok
Przestępstwa stwierdzone 

ogółem
Przestępstwa kryminalne 

stwierdzone ogółem

2014 915.083 594.318

2013 1.063.703 730.226

2012 1.119.803 781.340

2011 1.159.554 794.102

2010 1.138.523 778.905

2009 1.129.577 763.597

2008 1.082.057 735.218

2 Dane policyjne pochodzą z informacji statystycznej Komendy Głównej Policji, dostępnej na 
stronie internetowej www.statystyka.policja.pl
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2007 1.152.993 794.317

2006 1.287.918 893.398

2005 1.379.962 1.000.096

2004 1.461.217 1.085.295

2003 1,466.643 1.101.387

2002 1.404.229 1.083.854

2001 1.390.089 1.107.073

2000 1.266.910 1.133.162

Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy był również bardzo wyraźny spadek 
liczby osób skazywanych przez sądy – z ponad 508.000 osób w 2005 r. do ok 307.000 
osób w 2014 r.3 (czyli o prawie 40% w ciągu dziesięciolecia), a w rezultacie liczby 
spraw trafiających do zespołów kuratorskich. Również tę okoliczność można wykazać 
zestawieniem, które uwzględnia liczby osób osądzonych przez polskie sądy w latach 
2000–2014:

OSOBY OSĄDZONE PRZEZ SĄDY I INSTANCJI W SPRAWACH KARNYCH

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości: MS – S6o, MS – S6r – osądzenia i skazania w sądach okrę-
gowych i rejonowych (z wył. kks), za lata 2000–2014

Oba nakreślone czynniki, mianowicie wyraźny regres przestępczości w ciągu ostat-
niej dekady oraz polityka karna państwa promująca sankcje alternatywne wobec kary 
pozbawienia wolności spowodowały, że nie można uznać za uzasadnione twierdzeń 
o stale zwiększającym się obciążeniu kuratorów sądowych pracą. Obciążenie to ce-
chuje jednoznaczny i notowany od wielu lat trend spadkowy powiązany z ogranicza-
niem liczby zadań najtrudniejszych (zwłaszcza sprawowanych dozorów i nadzorów) na 
rzecz zadań, które wymagają znacznie mniejszego nakładu pracy (zwłaszcza wykony-
wanych kar ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych). W kontekście 
przytoczonych danych epatowanie w czasie posiedzeń komisji senackich czy sejmo-
wych przez niektórych przedstawicieli kuratorskiej służby sądowej dramatyczną sy-
tuacją reprezentowanej przez siebie grupy zawodowej związaną z poziomem obciążeń, 
nie znajduje uzasadnienia i każdorazowo powinna być poddawana krytycznej ocenie 
oraz weryfikacji przez pryzmat obiektywnych informacji.

Nie ulega wątpliwości, że kuratorska służba sądowa, podobnie jak cały pion karny 
polskiego wymiaru sprawiedliwości, stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi 
z wchodzącą w życie z dniem 1 lipca 2015 r. ustawą z dn. 20 lutego 2015 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 396), Należy pod-
kreślić, że celem tej ustawy jest przekonstruowanie polityki karnej państwa poprzez 
ograniczenie zjawiska nadużywania warunkowego zawieszenia wykonania kary po-

3 Dane pochodzą ze sprawozdań Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej Ministerstwa 
Sprawiedliwości o symbolu MS-S6r/MS-S6o w sprawie osób osądzonych w sądach rejono-
wych i okręgowych za lata 2005 i 2014.
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zbawienia wolności oraz stworzenie odpowiednich warunków do szerszego stosowania 
kar i sankcji alternatywnych wobec pozbawienia wolności. Poprawa trafności orzecz-
nictwa w założeniu powinna również przyczynić się do poprawy sytuacji w obszarze 
wykonawstwa, ponoszącego szczególnie negatywne konsekwencje obecnie istnieją-
cych rozwiązań materialnoprawnych i praktyki orzeczniczej. Brak jest jednak podstaw 
do twierdzenia, że jej konsekwencją będzie wzrost obciążenia kuratorów sądowych 
pracą. Ustawa nie wprowadza dla kuratorów sądowych żadnych nowych jakościowo 
zadań, natomiast spodziewana zmiana tendencji orzeczniczych spowoduje, że zmieni 
się struktura tych zadań. Ograniczenie warunkowych zawieszeń kary pozbawienia 
wolności, a co się z tym wiąże – liczby orzekanych dozorów, na rzecz innych kar wol-
nościowych spowoduje, że również w referatach kuratorów sądowych w dalszym ciągu 
spadać będzie liczba dozorów, a ich miejsce zajmą inne, łatwiejsze zadania, w szcze-
gólności kara ograniczenia wolności. Zawężenie przesłanek warunkowego zawiesze-
nia, skrócenie okresów próby, rozszerzenie podstaw zwolnienia od dozoru, ułatwienia 
w zakresie stosowania kary grzywny samoistnej – to tylko niektóre przewidziane w no-
welizacji rozwiązania korzystnie wpływające na poziom obciążenia kuratorów pracą. 
Niezasadne jest zatem postrzeganie tej ustawy tylko przez pryzmat dodatkowych na-
kładanych na kuratelę obowiązków; w rzeczywistości ustawa uwolni zasoby kurateli 
w jednym obszarze (zwłaszcza w zakresie dozorów i kontroli obowiązków w okresie 
próby bez orzeczonego dozoru) i spowoduje ich przesunięcie do wykonywania zadań 
innego rodzaju (w szczególności kary ograniczenia wolności).

Wskazane w oświadczeniu „zdziwienie i zdecydowany sprzeciw” kuratorów są-
dowych wydaje się być reakcją nieadekwatną w obliczu etatowego dowartościowania 
służby kuratorskiej na przestrzeni ostatnich lat oraz niewątpliwie odczuwanej w in-
dywidualnych referatach spadającej liczby wykonywanych zadań. Może jednak być 
uzasadnione okolicznością, iż zgłaszający się do Państwa Senatorów kuratorzy po-
chodzą z tych jednostek sądowych, które są ponadprzeciętnie obciążone obowiązkami 
służbowymi. Należy bowiem zauważyć, że poważnym problemem w funkcjonowaniu 
kuratorskiej służby sądowej są znaczące dysproporcje w obciążeniu kuratorów pracą 
w poszczególnych sądach i okręgach sądowych. Wystarczy w tym zakresie wskazać, że 
w 2013 r. obciążenie wpływem wszystkich kategorii spraw według limitu etatów w pio-
nie kurateli dla dorosłych wynosiło od 78 spraw w okręgu warszawskim i 79 spraw 
w okręgu świdnickim do 192 spraw w okręgu łomżyńskim i 195 spraw w okręgu słup-
skim, a w pionie kurateli rodzinnej – od 24 spraw w okręgu sieradzkim i 29 spraw 
w okręgu warszawskim do 89 spraw w okręgu częstochowskim i 121 spraw w okręgu 
łomżyńskim. Takie dysproporcje istnieją od wielu lat i mają strukturalny charakter, 
a ich zniwelowanie wymaga czasu. W niektórych przypadkach są one przejawem nie-
dostatecznego zaangażowania kuratorów okręgowych w nadzór kadrowy, który umoż-
liwia wyrównywanie obciążeń przynajmniej w skali okręgu.

Kolejne pytanie Państwa Senatorów dotyczy kurateli społecznej i stopnia jej zaan-
gażowania w wykonywanie zadań kuratorskiej służby sądowej. Należy przypomnieć, 
że zagadnienia związane z kuratelą społeczną uregulowane są w Rozdziale 7. ustawy 
o kuratorach sądowych (art. 84-91). Zgodnie z zawartymi tam przepisami do pełnienia 
funkcji kuratora społecznego może być powołana osoba, która posiada obywatelstwo 
polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charak-
teru, jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawo-
dowego, posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu 
działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej i która złożyła stosowną 
informację z Krajowego Rejestru Karnego. Kuratora społecznego powołuje, zawiesza 
w czynnościach i odwołuje prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu. 
Kurator społeczny pełni swą funkcję społecznie w jednym zespole. Zakres jego zadań 
określa kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym, 
pod którego kierunkiem kurator społeczny ma pracować, przy czym liczba dozorów 
lub nadzorów sprawowanych przez kuratora społecznego nie powinna przekraczać 10. 
Wspomnieć również należy o tym, że prezes sądu rejonowego odwołuje kuratora sądo-
wego, gdy ten przestał odpowiadać przytoczonym wyżej warunkom lub złożył prośbę 
o zwolnienie go z powierzonej funkcji, a może odwołać, gdy kurator nienależycie wy-
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pełnia powierzoną mu funkcję lub wymagają tego względy organizacyjne. Kuratorowi 
społecznemu za sprawowanie jednego dozoru lub nadzoru przysługuje ryczałt tytułem 
zwrotu ponoszonych kosztów, ustalany i przyznawany przez prezesa sadu rejonowego 
na wniosek kierownika zespołu.

Kuratorzy społeczni wspomagają kuratelę zawodową przede wszystkim w wyko-
nywaniu dozorów (w sprawach karnych) i nadzorów (w sprawach rodzinnych i nielet-
nich), przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych (w obu kategoriach spraw) oraz 
w wykonywaniu orzeczeń dotyczących kontaktów rodziców z dziećmi, a w mniejszym 
zakresie – orzeczeń o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodziciel-
skiej. Zadania w postaci wykonywania czynności związanych z organizowaniem i kon-
trolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności, wykonywania czynności zwią-
zanych z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary pozbawienia wolności 
w systemie dozoru elektronicznego oraz kontrolowania w okresie próby wykonania 
przez skazanego lub sprawcę nałożonych na niego obowiązków ustawa zastrzega do 
wyłącznej kompetencji zawodowych kuratorów sądowych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. kuratorzy społeczni wykonywali 118.561 
dozorów w sprawach karnych (55,7% wszystkich dozorów) oraz 101.430 nadzorów 
w sprawach rodzinnych i nieletnich (71,2% wszystkich nadzorów). Ponadto w 2014 r. 
sporządzili 76.752 wywiady środowiskowe we wszystkich fazach postępowania karne-
go oraz 33.172 wywiady w sprawach rodzinnych i nieletnich. Poziom zaangażowania 
kuratorów społecznych oraz wieloletnie tendencje w tym zakresie zostały przedstawio-
ne na poniższych wykresach:

Liczba dozorów wykonywanych przez kuratorów zawodowych i społecznych
(stan w liczbach bezwzględnych na koniec okresu statystycznego)

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości: MS – S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej za 
lata 2007–2014

Liczba dozorów wykonywanych przez kuratorów zawodowych i społecznych
(stan w liczbach bezwzględnych na koniec okresu statystycznego)

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości: MS – S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej za 
lata 2007–2014 (dane z 2012 r. za I półr.)

Przedstawione dane w zasadzie zawierają odpowiedź na pytanie o skalę zaanga-
żowania kuratorów społecznych w wykonywanie zadań kurateli sądowej. Zarówno 
w pionie karnym jak i w pionie rodzinnym w najważniejszej kategorii zadań, miano-
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wicie w dozorach i w nadzorach, udział kuratorów społecznych znacząco przekracza 
50%, przy czym w przypadku nadzorów rodzinnych i nieletnich dotyczy prawie 3/4 
wszystkich spraw. Należy dodać, że przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dn. 26 marca 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiąz-
ków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych 
(Dz.U. nr 335) powszechną praktyką w pionie kurateli dla dorosłych było powierzanie 
kuratorom społecznym przez kuratorów zawodowych spraw trudnych, wymagających 
profesjonalnej wiedzy i doświadczenia. Doprowadziło to do sytuacji, w której aż w 86% 
(według badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości4) i w ponad 75% (według wyników 
lustracji własnych Ministerstwa Sprawiedliwości) dozorów „trudnych” lub „raczej trud-
nych” w całości lub w części było wykonywanych przez kuratorów społecznych, a więc 
wolontariuszy, których zadaniem jest wspomaganie a nie zastępowanie kurateli zawo-
dowej w wykonywaniu jej zadań.

Jednym z podstawowych założeń wskazanego wyżej rozporządzenia było doprowa-
dzenie do racjonalizacji zarządzania ryzykiem w zespołach kuratorskiej służby sądo-
wej, tj. spowodowanie, by kuratorzy zawodowi wykonywali sprawy skomplikowane, 
a kuratorzy społeczni co do zasady tylko sprawy o mniejszym stopniu trudności. Temu 
celowi służyło wprowadzenie czytelnych i obiektywnych kryteriów podziału spraw we-
dług stopnia trudności (tzw. grup ryzyka), rozdziału spraw pomiędzy kuratorów zawo-
dowych i kuratorów społecznych oraz przyporządkowanie procedur adekwatnych dla 
rodzaju i stopnia trudności sprawy. Należy podkreślić, że ten efekt udało się osiągnąć 
– według danych za I kwartał 2014 r. kuratorzy zawodowi prowadzili 63% spraw naj-
trudniejszych (czyli tych zakwalifikowanych do grupy ryzyka „C”) i tylko 27% spraw 
najłatwiejszych (zakwalifikowanych do grupy ryzyka „A”). Rozwiązania zastosowane 
w rozporządzeniu na tyle dobrze sprawdziły się w praktyce, że wspomnianą wyżej 
ustawą z dn. 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. nr 396) przeniesione zostały do Kodeksu karnego wykonawczego 
i w tej randze będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2015 r.

Dziękując Państwu Senatorom za zainteresowanie problemami kuratorskiej służ-
by sądowej chciałbym zapewnić, że tezy wypowiedziane przeze mnie w toku dyskusji 
na posiedzeniu Senatu RP w dn. 5 lutego 2015 r., choć mają skrótowy charakter, to 
oddają realia funkcjonowania kurateli sądowej i znajdują oparcie w danych staty-
stycznych, danych z zakresu praktyki nadzorczej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 
w wynikach badań naukowych. Kuratorska służba sądowa stanowi jeden z filarów 
postępowania wykonawczego, szczególnie istotny w kontekście specyfiki orzecznictwa 
polskich sądów, stosujących w bardzo szerokim zakresie środki probacji. Jej efektyw-
ne i nowoczesne funkcjonowanie ma podstawowe znaczenie dla jakości i szybkości 
wykonywania orzeczeń sądowych, a tym samym dla postrzegania wymiaru sprawiedli-
wości przez obywateli jako sprawnego i kompetentnie wypełniającego swoje zadania. 
Dlatego ze strony Ministerstwa należy spodziewać się ciągłej dbałości o polepszanie 
standardów pracy kuratorów sądowych oraz stałego nacisku na prawidłowe wykony-
wanie przez kuratorów ich obowiązków. Ponadto należy podkreślić, że w związku ze 
zmianami w zakresie prawa karnego materialnego i prawa karnego wykonawczego, 
które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2015 r., Ministerstwo Sprawiedliwości będzie 
monitorować obciążenia pracą wszystkich grup zawodowych sądownictwa powszech-
nego, w tym również kuratorskiej służby sądowej.

Z wyrazami szacunku 
 
Sekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
Jerzy Kozdroń

4 Praca zbiorowa pod red. prof. Dobrochny Wójcik, „Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki”, Insty-
tut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2010.
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Oświadczenie senator Marii Koc 
oraz senatora Kazimierza Jaworskiego

skierowane do pełniącej obowiązki generalnej dyrektor dróg krajowych i autostrad 
Ewy Tomali-Boruckiej

Szanowna Pani Dyrektor!
Przez miejscowość Starawieś w powiecie węgrowskim biegnie droga 

krajowa nr 62, jedna z najbardziej ruchliwych arterii komunikacyjnych we 
wschodniej części województwa mazowieckiego. Duży ruch na drodze, ostre 
zakręty na odcinku przebiegającym przez Starąwieś, brak dobrze oznaczo-
nych przejść dla pieszych, brak poboczy powodują, że droga ta stwarza duże 
niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego.

Usytuowanie przy DK 62 w centrum Starejwsi dwóch sklepów, kościo-
ła, szkoły i przedszkola powoduje, że ruch pieszy jest tu bardzo duży. Dla 
bezpieczeństwa mieszkańców wsi konieczna jest budowa poboczy, przejść 
i kładki dla pieszych. Od dawna mieszkający tu ludzie podnoszą ten pro-
blem, niestety bezskutecznie. Z wieloma interwencjami w tej sprawie trafiają 
również do mojego biura senatorskiego w Węgrowie. 

Dlatego zwracamy się do Pani Dyrektor z prośbą o zainteresowanie się 
powyższą sprawą. Jednocześnie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pyta-
nie: czy, a jeśli tak, to kiedy, GDDKiA planuje budowę poboczy i przejść dla 
pieszych przy DK 62 w miejscowości Starawieś? Czy z uwagi na bezpie-
czeństwo mieszkańców możliwa jest realizacja tej inwestycji w bieżącym 
roku, 2015?

Z poważaniem 
Maria Koc 
Kazimierz Jaworski

Odpowiedź

Warszawa, 22.04.2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma z dnia 11 marca 2015 r., znak BPS/043-71-3036/15, 

które wpłynęło do tutejszego organu w dniu 20 marca 2015 r., w sprawie oświadcze-
nia Państwa senatorów Marii Koc i Kazimierza Jaworskiego z dnia 5 marca 2015 r. 
dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 62 w m. Sta-
rawieś, gm. Liw, pow. węgrowski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
(„GDDKiA”) przedstawia poniżej swoje stanowisko.

W miejscowości Starawieś istnieją dwa przejścia dla pieszych oświetlone przez 
zlokalizowane przy drodze oświetlenie oraz oznakowane znakami D-6 zgodnie z za-
twierdzoną organizacją ruchu. W ciągu przedmiotowego odcinka drogi występują po-
bocza zmiennej szerokości od 1 m do 1,5 m. Przez większą część wsi ruch pieszy może 
odbywać się istniejącymi chodnikami.

GDDKiA w miarę udostępniania środków finansowych podejmuje działania zmie-
rzające do wybudowania i utrzymania sieci dróg krajowych o najwyższym standardzie 
w możliwie najkrótszych terminach, jednakże ze względu na ograniczenia finansowe 
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nie wszystkie inwestycje mogą być realizowane w bieżącej perspektywie finansowej. 
GDDKiA dostrzega potrzebę poprawy stanu bezpieczeństwa na wielu drogach kra-
jowych, w tym na drodze krajowej nr 62. Jednakże przeprowadzona inwentaryzacja 
potrzeb istniejącej sieci drogowej dokonana w skali całego kraju wykazała, że potrzeby 
w zakresie remontów (robót drogowych, w tym przebudów) na istniejącej sieci drogo-
wej są bardzo duże. Porównanie tych potrzeb z przewidywanymi limitami finansowymi 
wskazuje, że nie wszystkie zadania mają szanse na natychmiastową realizację.

W związku z tym, że GDDKiA uważa za zasadne rozpoczęcie działań na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. odcinku drogi krajowej nr 62, 
uprzejmie informuję, iż podjęto czynności zmierzające do przygotowania realizacji 
zadania dla wskazanej lokalizacji. Obecnie trwają prace nad Programem Inwestycyj-
nym pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 62 w wo-
jewództwie mazowieckim na odcinku Popłacin – Starawieś”, obejmującym zadanie 
budowy chodnika w m. Starawieś. Program ten zostanie przesłany do Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju w celu uzgodnienia. Realizacja powyższego zadania plano-
wana jest w latach 2016–2017. Jego wykonanie będzie uzależnione od wysokości 
środków finansowych, które GDDKiA otrzyma na realizację zadań z zakresu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

Ponadto GDDKiA informuje, że gmina Liw posiada projekt budowlany, uzgodnio-
ny przez Oddział GDDKiA w Warszawie, w którym uwzględniona została do realiza-
cji kładka dla pieszych. W marcu br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Oddziału 
GDDKiA w Warszawie z przedstawicielami gminy Liw, na którym omówiono możliwo-
ści rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku 
drogi krajowej nr 62 przebiegającym przez m. Starawieś. W kwietniu 2015 r. planowa-
ne jest kolejne spotkanie.

Z poważaniem 
 
p.o. GENERALNY DYREKTOR 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
mgr inż. Ewa Tomala-Borucka
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Oświadczenie senatorów Marii Koc, Krzysztofa Słonia 
oraz Jana Marii Jackowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej 
oraz do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowni Państwo Ministrowie!
W związku z likwidacją czterech kopalń: Pokój, Brzeszcze, Sośnica-Ma-

koszowy oraz Bobrek-Centrum pragnę zapytać Państwa, z iloma szkołami 
ponadgimnazjalnymi kształcącymi w zawodzie górnika likwidowane kopal-
nie miały podpisane umowy i ilu uczniów konkretnie one obejmowały? Na 
podstawie tych umów uczniowie szkół górniczych mieli zagwarantowane za-
trudnienie we wspomnianych zakładach, co decydowało o wyborze zawodu 
górnika. W związku z likwidacją kopalń młodzi ludzie pozostaną w trudnej 
sytuacji, bez dotychczasowej gwarancji zatrudnienia. Zdajemy sobie spra-
wę, że znalezienie pracy w zawodzie górnika w innych kopalniach w obecnej 
sytuacji będzie dla absolwentów szkół górniczych niezwykle trudne.

Czy na mocy programu restrukturyzacji i planów rządu dotyczących wy-
mienionych kopalń macie Państwo jakieś plany wobec młodzieży kończącej 
szkoły górnicze? Czy planujecie zmianę kierunków kształcenia zawodowego 
w szkołach, które do tej pory współpracowały z likwidowanymi kopalniami, 
tak aby uczący się w nich młodzi ludzie mogli odnaleźć się na rynku pracy? 
Jakie konkretne działania zostały lub zostaną podjęte w tej sprawie przez 
MEN i MG? I jak oceniacie Państwo szanse tegorocznych absolwentów szkół 
górniczych na znalezienie pracy w zawodzie górnika?

Z poważaniem 
Maria Koc 
Krzysztof Słoń 
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 14 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów Marię Koc, Krzysztofa 

Słonia i Jana Marię Jackowskiego1 (Oświadczenie nr BPS/043-71-3037-MEN/15) 
w sprawie sytuacji absolwentów szkół górniczych, w związku z likwidacją kopalń, 
uprzejmie przedkładam następujące wyjaśnienia.

Porozumienia gwarantujące zatrudnienie absolwentów szkół kształcących w za-
wodach górniczych w kopalniach należących do Kompanii Węglowej, w tym m.in. 
w kopalniach: Pokój, Brzeszcze, Sośnica-Makoszowy oraz Bobrek-Centrum, zawarte 
zostały pomiędzy Kompanią Węglową SA oraz organami prowadzącymi szkoły kształ-
cące w zawodach górniczych. Łącznie porozumienia objęły uczniów 17 techników oraz 

1 Oświadczenie złożone podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r.
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11 zasadniczych szkół zawodowych. Szczegółowe informacje dotyczące liczby uczniów, 
kształcących się w zawodach technik górnictwa podziemnego oraz górnik eksploatacji 
podziemnej, objętych gwarancjami zatrudnienia przedstawiono w poniższej tabeli.

Typ szkoły
Liczba 

uczniów 
(ogółem)

Liczba uczniów 
objętych gwarancją 

zatrudnienia

Liczba 
absolwentów 

z 2014 r.

Liczba absolwentów 
z 2014 r. objętych 

gwarancją zatrudnienia

Technikum 1425 1399 346 335

Zasadnicza 
szkoła 

zawodowa
733 587 327 302

OGÓŁEM 2158 1986 673 637

Dane: Badania ankietowe Śląskiego Kuratorium Oświaty oraz dane z Powiatowego 
Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach

Warto nadmienić, iż gwarancjami zatrudnienia objęto nie tylko uczniów kształcą-
cych się w zawodach technik górnictwa podziemnego oraz górnik eksploatacji pod-
ziemnej, ale również uczniów kształcących się w zawodach: mechanik-monter ma-
szyn i urządzeń (23 uczniów), technik elektryk (97 uczniów) oraz technik mechanik 
(9 uczniów).

W związku z planowaną restrukturyzacją kopalń na Śląsku Ministerstwo Edukacji 
Narodowej podjęło współpracę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) 
oraz z Ministerstwem Gospodarki (MG). W oparciu o dane MPiPS przeprowadzono 
analizę zawodów nadwyżkowych i deficytowych w województwie śląskim, pod kątem 
możliwości przekwalifikowania się absolwentów szkół górniczych. Wnioski z tej ana-
lizy zostały przekazane do realizacji Śląskiemu Kuratorowi Oświaty. Ponadto przed-
stawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Gospodarki spotkali się 
z przedstawicielami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, m.in. w celu prze-
kazania informacji o możliwościach przekwalifikowania się osób kształcących się 
w zawodach górniczych lub posiadających kwalifikacje zawodowe w tych zawodach, 
szczególnie z wykorzystaniem środków unijnych zaplanowanych w nowej perspekty-
wie finansowej na lata 2014–2020.

Przekwalifikowanie się osób, które nie znajdą zatrudnienia w kopalniach, w tym 
absolwentów szkół kształcących w zawodach górniczych, może nastąpić w drodze 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych m.in. przez szkoły kształcące 
w zawodach lub placówki kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodki do-
kształcania i doskonalenia zawodowego.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia, wprowadzo-
ną do systemu oświaty od 1 września 2012 r., która umożliwia nabycie kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowe-
go. Kształcenie na takim kursie realizowane jest w oparciu o podstawę programową 
kształcenia w danym zawodzie, a jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzami-
nu potwierdzającego określoną kwalifikację w tym zawodzie.

Program nauczania kursu realizowany jest w wymiarze nie niższym niż minimalna 
liczba godzin określona w podstawie programowej kształcenia w zawodzie w zakresie 
danej kwalifikacji, jednakże to organizator kursu ustala rozkład godzin w poszczegól-
ne dni realizacji kursu, co przekłada się na czas trwania takiego kursu.

Ponieważ kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane są w ramach zawodów 
ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w wyniku przeprowadzonej 
analizy zawodów deficytowych w województwie śląskim (źródło: Zawody deficytowe 
i nadwyżkowe w 2013 r. – raport MPiPS) można wskazać następujące zawody mające 
odpowiedniki w „zawodach szkolnych” oznaczonych literą S:

∙ Operator maszyn obróbki skrawaniem (Operator obrabiarek skrawających S),
∙ Technik mechanik maszyn i urządzeń (Technik mechanik S),
∙ Mechanik samochodów ciężarowych (Mechanik pojazdów samochodowych S),
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∙ Kierowca samochodu ciężarowego/ Kierowca ciągnika siodłowego (Technik 
transportu drogowego S),

∙ Logistyk (Technik logistyk S),
∙ Technik informatyk S.
Ponadto analiza zawodów nadwyżkowych i deficytowych w odniesieniu do potrzeb 

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obejmującej swoim zasięgiem wojewódz-
twa opolskie, śląskie i małopolskie, wskazuje na możliwość zapotrzebowania na kadrę 
związaną z takimi branżami jak: motoryzacyjna, hutnictwo szkła, metalowa, budowla-
na, maszynowa, logistyczna i informatyczna. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w KSSE 
zgłosiły, że w roku szkolnym 2015/2016 gotowe są przyjąć na staże/praktyki zawodo-
we uczniów kształcących się w następujących zawodach:

∙ Technik elektryk;
∙ Technik logistyk;
∙ Technik mechanik;
∙ Technik mechatronik;
∙ Elektromechanik;
∙ Elektryk;
∙ Operator obrabiarek skrawających;
∙ Mechanik-monter maszyn i urządzeń.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że absolwentom szkół kształcących w zawo-

dach górniczych należy zaproponować kwalifikacyjne kursy zawodowe szczególnie 
w kwalifikacjach, w których poszukiwani są specjaliści na rynku pracy, t.j.:

∙ A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego;
∙ A.70. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego;
∙ M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych;
∙ M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń;
∙ M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających;
∙ M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
∙ M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;
∙ M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samocho-

dowych;
∙ M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
∙ E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych;
∙ E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
∙ E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
∙ A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach 

produkcji, dystrybucji i magazynowania;
∙ A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów trans-

portowych;
∙ A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednost-

kach organizacyjnych;
∙ E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
∙ E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
∙ E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami;
∙ E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
∙ E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
∙ E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
Warto zauważyć, że osoby posiadające dyplom potwierdzający kwalifikacje zawo-

dowe w zawodzie technik górnictwa podziemnego lub górnik eksploatacji podziemnej, 
uczestniczące w większości wyżej wymienionych kwalifikacyjnych kursach zawodo-
wych, mogą być na swój wniosek zwolnione z realizacji efektów kształcenia wspólnych 
dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia 
stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – PKZ(M.a).

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie może ingerować w decyzje jednostki samo-
rządu terytorialnego – organu prowadzącego szkołę dotyczące m.in. wyrażania zgody 
na prowadzenie bądź zaprzestanie kształcenia w danym zawodzie, ponieważ zgodnie 
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z Konstytucją RP ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentraliza-
cję władzy publicznej. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie między innymi w systemie 
oświaty, gdzie na mocy przepisów art. 5 i 5a ustawy o systemie oświaty2 jednostkom 
samorządu terytorialnego powierzono kompetencje w zakresie zakładania i prowadze-
nia szkół i placówek publicznych, a zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki zde-
finiowano jako zadanie oświatowe jednostek samorządu terytorialnego. Nieodłączną 
konsekwencją tego faktu jest zróżnicowanie organizacyjne szkolnictwa publicznego 
na poziomie lokalnym, co skutecznie ogranicza możliwości ingerowania z poziomu 
centralnego w kształtowanie sieci szkół oraz zawodów, w których realizowane jest 
kształcenie zawodowe na obszarze jednostki samorządu terytorialnego.

Ustalenie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz kształtowanie sieci 
szkół zawodowych, w zależności od uwarunkowań lokalnych, należy do wyłącznej 
kompetencji powiatu, jako organu prowadzącego te szkoły.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że szczegółowe informacje dotyczące przepro-
wadzonej analizy oraz wnioski z niej płynące a dotyczące pomocy absolwentom szkół 
górniczych zostały przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Śląskiemu Ku-
ratorowi Oświaty, sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami 
województwa śląskiego. Śląski Kurator Oświaty zorganizował spotkanie dyrektorów 
szkół, których uczniowie objęci są porozumieniem z Kompanią Węglową SA. Tematem 
spotkania było m.in. omówienie możliwości zatrudnienia absolwentów kształcących 
się w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej oraz technik górnictwa podziemnego 
lub przekwalifikowania się tych absolwentów.

W oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów szkół objętych poro-
zumieniem, Kuratorium Oświaty przekazało do Wojewódzkiego Urzędu Pracy listę kur-
sów, na które jest zapotrzebowanie wśród uczniów i absolwentów szkół górniczych.

Ponadto w styczniu br. Kuratorium Oświaty zorganizowało konferencję na temat 
„Strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim w nowej per-
spektywie finansowej 2014–2020”, w której udział wzięli parlamentarzyści, Wojewoda 
Śląski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, prezydenci 
miast, starostowie powiatów i wójtowie gmin oraz przedstawiciele Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Na konferencji 
m.in. podkreślono konieczność analizy potrzeb rynku pracy w skali subregionów oraz 
całego województwa śląskiego.

Biorąc pod uwagę złożoność sytuacji w branży górniczej, na którą wpływ mają 
m.in. dynamicznie zmieniające się czynniki makro- i mikroekonomiczne, formułowa-
nie wniosków dotyczących szans na zatrudnienie w zawodzie górnika tegorocznych 
absolwentów szkół górniczych w oparciu o dane, którymi dysponuje Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, byłoby w chwili obecnej nieuprawnione.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Tadeusz Sławecki 
Sekretarz Stanu

2 Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
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Stanowisko 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 24 marca 2015 r.

Pan 
Włodzimierz Karpiński 
Minister Skarbu Państwa

Szanowny Panie Ministrze,
w załączeniu przekazuję, zgodnie z właściwością, oświadczenie złożone przez se-

natorów Marię Koc, Krzysztofa Słonia i Jana Marię Jackowskiego podczas 71. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r., przekazane przy piśmie Wicemarszałka 
Senatu RP z dnia 11 marca 2015 r., znak: BPS/043-71-3037-MG/15 w sprawie trud-
nej sytuacji młodzieży i absolwentów szkół górniczych, kształcących się w zawodzie 
górnika w związku z likwidacją czterech kopalń: Pokój, Brzeszcze, Sośnica-Makoszowy 
oraz Bobrek-Centrum.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Jerzy W. Pietrewicz 
Pełnomocnik Rządu do spraw 
Deregulacji Gospodarczych 
Sekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 30 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia senatorów: Marii Koc, Krzysztofa Słonia i Jana 

Marii Jackowskiego, złożonego na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 r., 
w sprawie trudnej sytuacji młodzieży i absolwentów szkół górniczych, kształcących 
się w zawodzie górnika w związku z likwidacją czterech kopalń: Pokój, Brzeszcze, 
Sośnica-Makoszowy oraz Bobrek-Centrum, w zakresie kompetencji Ministra Skarbu 
Państwa, przedstawiam następujące stanowisko.

Uprzejmie informuję, że kopalnie wymienione przez Senatorów nie będą likwido-
wane. Obecnie zakłada się, że KWK „Pokój” zostanie zbyta do Węglokoks Rybnicki 
Okręg Węglowy Sp. z o.o., gdzie po przejściu procesu restrukturyzacyjnego będzie 
kontynuować wydobycie. KWK „Brzeszcze” jest przygotowana do zbycia do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń SA, ale jednocześnie trwają rozmowy z potencjalnymi in-
westorami zainteresowanymi nabyciem kopalni. Planuje się, że KWK „Sośnica-Ma-
koszowy” zostanie podzielona na dwa samodzielne zakłady górnicze, z których jeden 
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(KWK „Sośnica”) trafi do Węglokoks ROW Sp. o.o., gdzie po przejściu procesu restruk-
turyzacyjnego będzie kontynuować wydobycie, a drugi (KWK „Makoszowy”) zostanie 
zbyty do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA, która przygotuje i przeprowadzi program 
naprawczy kopalni. Analogiczna procedura została zastosowana wobec KWK „Bobrek- 
-Centrum”, z której jako odrębny zakład górniczy wydzielony zostanie Ruch „Bobrek”, 
który zostanie sprzedany do Spółki Węglokoks Kraj sp. z o.o. Kopalnia będzie kon-
tynuowała wydobycie. Jednakże należy zaznaczyć, iż wymagane jest przeprowadze-
nie zmian w kierunku poprawy efektywności ekonomicznej kopalni. Natomiast Ruch 
„Centrum” trafi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA, która przygotuje i przepro-
wadzi program naprawczy. Sposób postępowania wobec kopalń zbywanych do SRK 
SA wynika z porozumienia zawartego pomiędzy stroną rządową i związkową w dniu 
17 stycznia 2015 r. w Katowicach.

Kompania Węglowa przez ostatnich kilka lat nawiązywała stałą współpracę z gmi-
nami oraz szkołami ponadgimanzjalnymi, w których uruchomiono klasy górnicze. Ab-
solwentom szkół górniczych spółka gwarantowała zatrudnienie w kopalniach należą-
cych do Kompanii. Co roku przyjmowano w ten sposób ok. 3 tys. absolwentów. W lip-
cu 2014 roku, ze względu na trudną sytuację materialną KW znacznie ograniczyła 
przyjęcia absolwentów (przyjmowano ich tylko w miejsce zwolnionych dyscyplinarnie 
pracowników), a w listopadzie 2014 spółka całkowicie wstrzymała przyjęcia. Renego-
cjowano także umowy ze szkołami górniczymi i zamiast gwarancji zatrudnienia po-
jawił się w nich zapis, iż spółka będzie przyjmować absolwentów pod warunkiem, że 
pozwoli jej na to sytuacja ekonomiczna.

Obecny zarząd KW chce realizować podjęte zobowiązania wobec absolwentów szkół 
górniczych i samorządów lokalnych. Dlatego w marcu br. podjęto decyzję o ponownym 
uruchomieniu przyjęć absolwentów szkół górniczych. Dokładny zakres zapotrzebowa-
nia będą określać dyrektorzy poszczególnych kopalń. Szacuje się, że do końca roku 
w ten sposób będzie można zatrudnić osoby, które zastąpią górników odchodzących 
na emerytury.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż warunkiem koniecznym dla zatrudnienia 
absolwentów technikum górniczego, bądź zasadniczej szkoły zawodowej jest zdanie 
przez nich egzaminu zawodowego. Umożliwia to KW zatrudnienie najlepszych absol-
wentów tych szkół.

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 Marii Koc, 
Kazimierza Jaworskiego oraz Jana Marii Jackowskiego

skierowane do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika

Szanowny Panie Marszałku!
Na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora zwracamy się do Pana z prośbą o udzielenie pełnej infor-
macji na temat planowanych prac remontowych drogi wojewódzkiej nr 637 
na odcinku Stanisławów – Warszawa oraz zakresu przewidywanych prac 
na drodze krajowej nr 50 w obszarze miejscowości Stanisławów, które są 
konieczne w związku z modernizacją wymienionej drogi wojewódzkiej. Licz-
ne prośby o interwencję w tym zakresie kierują do nas mieszkańcy gminy 
Stanisławów oraz inni użytkownicy tej drogi z terenu powiatów mińskiego 
i węgrowskiego, którzy narzekają na stan powierzchni i rozwiązania komu-
nikacyjne, które ta droga oferuje.

W związku z tym zwracamy się do Pana Marszałka z zapytaniem o pla-
ny inwestycyjne związane z tą trasą, jej przebiegiem, zakresem planowa-
nych prac i terminem ich rozpoczęcia.

Z poważaniem 
Maria Koc 
Kazimierz Jaworski 
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 9 kwietnia 2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo znak: BPS/043-71-3038/15 z dnia 11 marca 2015 r. 
w kwestii zajęcia stanowiska w związku ze złożonym oświadczeniem przez senatorów 
Marię Koc, Kazimierza Jaworskiego i Jana Marię Jackowskiego podczas 71. posie-
dzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 marca 2015 r. w sprawie udziele-
nia informacji na temat planowanych prac inwestycyjnych na drodze wojewódzkiej 
nr 637 relacji Warszawa – Stanisławów pragnę Panią Wicemarszałek poinformować, 
iż w bieżącym roku wszczęta zostanie procedura przetargowa mająca na celu wyło-
nienie wykonawcy robót inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku 
od miejscowości Okuniew (około km 25+000) do miejscowości Stanisławów (około 
km 41+000).

Środki na ten cel zostały zabezpieczone na lata 2015–2017 przez Województwo 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015–2039 
w kwocie 45 487 580,00 zł (odpowiednio w roku 2015 – 1 837 580,00 zł; w roku 2016 
– 16 650 000,00 zł; w roku 2017 – 27 000 000,00 zł). Inwestycja będzie obejmowała 
swoim zakresem między innymi przebudowę istniejącej jezdni (częściową lub całko-
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witą rozbiórkę wraz z ułożeniem nowo projektowanych warstw), budowę zatok auto-
busowych, zjazdów, chodników, przebudowę istniejących sieci (elektroenergetycznej, 
teletechnicznej, wodociągowej) kolidujących z rozbudową drogi.

Odnosząc się natomiast do kwestii zakresu prac w rejonie drogi krajowej nr 50 
w Stanisławowie, to wykracza on poza kompetencje podległej mi jednostki realizującej 
ww. inwestycję. Zarządcą drogi krajowej nr 50 jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad, proszę więc Panią Wicemarszałek o skierowanie wniosku w sprawie 
planowanego zakresu prac na tej drodze do ww. urzędu.

Marszałek Województwa 
Adam Struzik
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Odpowiadając za dział administracji, jakim jest transport, w tym za 

sprawy rozwoju transportu kolejowego, monitoruje Pani niewątpliwie, korzy-
stając z rozbudowanego aparatu urzędniczego ministerstwa, rynek kolejo-
wy. Ministerstwo, gromadząc informacje, powinno być również źródłem in-
formacji i inspiracji dla przedsiębiorców. W tym właśnie kontekście zwracam 
się do Pani Minister z następującymi pytaniami.

Jak ocenia Pani czynione obecnie przez przewoźników zakupy taboru 
kolejowego – jego zróżnicowanie, sposoby wyboru dostawców etc.?

Jakie działania podejmuje resort, by wpłynąć na zmianę niepożądanych, 
nieracjonalnych zachowań przedsiębiorców nabywających tabor kolejowy, 
jeśli takie zachowania zostają dostrzeżone?

Stanisław Kogut

Odpowiedź

Warszawa, 9 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Stanisława Koguta przekazane pismem 

z 11 marca 2015 roku (sygn.: BPS/043-71-3039/15) w sprawie zakupów taboru ko-
lejowego, przedstawiam poniższe informacje.

Pomimo monitorowania rynku kolejowych przewozów pasażerskich oraz towaro-
wych przez służby Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz Urzędu Trans-
portu Kolejowego (UTK) należy stwierdzić, że możliwość bezpośredniego wpływania 
na funkcjonowanie tego rynku jest ograniczona istniejącym porządkiem prawnym. 
Dotyczy to szczególnie zakupów i modernizacji taboru dokonywanych przez poszcze-
gólnych przewoźników, a także jednostki samorządu terytorialnego. Należy zauważyć, 
że działania resortu infrastruktury skupiają się przede wszystkim na monitorowaniu 
i wypracowywaniu rozwiązań strategicznych odnośnie do docelowego kształtu ryn-
ku kolejowego, co znajduje swoje odzwierciedlenie w opracowanych dokumentach 
strategicznych m.in. Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 
2030 roku).

Istotne zasady procesu zakupu i dostawy taboru określone są w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z późn. zm.) (ustawa Pzp). Zgodnie z zapisami ustawy Pzp, co do zasady niedopusz-
czalne jest wskazywanie konkretnego producenta, którego produkty zamawiający by 
preferował, nawet jeśli pozwoliłoby to na znaczące ujednolicenie posiadanego parku 
maszynowego. Zabronione jest również preferowanie dostawców ze względu na kraj 
pochodzenia tzn. podział na producentów krajowych i zagranicznych. Zamawiający 
powinien opisać przedmiot zamówienia w sposób obiektywny i niedyskryminujący. 
Jednocześnie opis powinien być jak najbardziej precyzyjny w zakresie parametrów 
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technicznych, ale nie w sposób, który prowadziłby do naruszenia zasad konkurencji. 
Należy zauważyć, że zachowanie uczciwej konkurencji na rynku jest istotne z punktu 
widzenia samych zamawiających, ponieważ w przypadku produktów opierających się 
o ogólnie przyjęte standardy i normy, zwiększa się ilość dostępnych opcji wyboru, za-
równo pod względem oferowanych rozwiązań jak i ceny.

Jedną z zauważalnych w ostatnim czasie tendencji na polskim rynku zakupu ta-
boru kolejowego jest odchodzenie od wyłącznego kryterium ceny na rzecz innych kry-
teriów wyboru oferty. Ponadto, coraz częściej zamawiający prowadzą przetargi dwu-
stopniowe ze wstępną kwalifikacją oferentów. Powyższe praktyki, mające na celu do-
konanie wyboru produktów jak najlepiej odpowiadających potrzebom zamawiającego, 
są pozytywnie oceniane przez MIiR i rekomendowane do stosowania np. w ramach 
projektów realizowanych ze wsparciem środków unijnych.

Pragnę jednocześnie zauważyć, że pomimo istniejących ograniczeń, działania MIiR 
są nakierowane na promowanie transportu szynowego oraz racjonalne podejście do 
zakupu i modernizacji taboru. Warunki stworzone przez resort w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 (POIiŚ 2007–2013) 
doprowadziły do powstania szerszych struktur złożonych z jednostek samorządu 
terytorialnego tj. Południowej i Zachodniej Grupy Zakupowej. Działanie takie było 
korzystne z punktu widzenia ujednolicenia taboru wykorzystywanego w ramach po-
łączeń pomiędzy województwami wchodzącymi w skład każdej Grupy, a także mak-
symalizacji efektów realizowanych przez nie projektów zakupowych. Ponadto, skala 
środków UE udostępnionych w ramach POIiŚ 2007–2013 na zakup taboru, umoż-
liwiła realizację projektów o znacząco większym zakresie rzeczowym, niż przewoź-
nicy oraz samorządy mogliby realizować samodzielnie. Pragnę jednakże podkreślić, 
że określenie rodzaju nabywanego taboru należy do wyłącznej kompetencji zamawia-
jącego i powinno być przede wszystkim związane z charakterem usługi, która będzie 
świadczona zakupionym taborem.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Sławomir Żałobka 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Środowiska zawodowe wyrażają obawy co do tego, iż administracja nie 

przykłada należytej wagi do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Tryb 
eksploatacji, szkoleń, prowadzenia inwestycji kolejowych budzi wciąż za-
strzeżenia profesjonalistów. Polska kolej jest, jak na warunki europejskie, 
mało bezpieczna.

Proszę w związku z tym o informację, jakie działania Pani podejmuje, 
by zagrożenie wypadkami na kolei zmniejszyć do poziomu możliwego do 
zaakceptowania w XXI wieku w kraju, który był niegdyś znany ze sprawnej, 
punktualnej i bezpiecznej kolei.

Stanisław Kogut

Odpowiedź

Warszawa, 9 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

stwa ruchu kolejowego, przekazane za pismem znak BPS/043-71-3040/15 z dnia 
11 marca 2015 r., przedstawiam następującą informację.

Aktualnie na sieci linii kolejowych w Polsce, m.in. przy wykorzystaniu fundu-
szy UE jak również środków budżetu państwa, następuje wyraźna poprawa stanu 
technicznego infrastruktury, a co za tym idzie – również bezpieczeństwa w ruchu kole-
jowym, o czym świadczy zmniejszający się odsetek poważnych wypadków i wypadków 
zaistniałych w ostatnich trzech latach.

Mimo poprawy stanu bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Mini-
sterstwo Infrastruktury i Rozwoju otoczyły szczególnym nadzorem linie kolejowe objęte 
robotami inwestycyjnymi. Na wykonawców nałożono obowiązek wykonywania przeko-
pów kontrolnych i wyznaczania tras kablowych, a także poprawiono system nadzoru 
przez Inżynierów Projektu oraz pracowników PKP PLK SA. W przypadku uszkodzenia 
infrastruktury powodującej opóźnienia pociągów, wykonawcy są obciążani kosztami 
w oparciu o rzeczywiste, ewidencjonowane przez PKP PLK SA opóźnienia pociągów. 
Również Straż Ochrony Kolei zintensyfikowała działania mające na celu eliminację 
przypadków kradzieży i dewastacji elementów infrastruktury kolejowej.

Oprócz poprawy jakości procesów inwestycyjnych, celem wzrostu poziomu wy-
szkolenia pracowników zatrudnionych na posterunkach ruchu na liniach objętych 
zamknięciami torowymi, dyżurni ruchu, nastawniczy i zwrotniczy odbywali nadzwy-
czajne pouczenia doraźne obejmujące elementy zezwolenia na wjazd, wyjazd lub prze-
jazd pociągu bez podania sygnału zezwalającego, rozwiązanie drogi przebiegu oraz 
stosowanie środków pomocniczych. W celu usprawnienia pracy posterunków ruchu 
wdrożono System Wspomagania Dyżurnego Ruchu (SWDR).
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Mając na uwadze konieczność poprawy jakości przygotowania zawodowego ma-
szynistów i kandydatów na maszynistów, dzięki inicjatywie Ministerstwa Infrastruk-
tury i Rozwoju, w ustawie o transporcie kolejowym wprowadzono nowe rozwiązania 
prawne dotyczące ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz zasad szko-
lenia na licencję i świadectwo maszynisty. Nowelizacja ustawy weszła w życie 7 paź-
dziernika 2013 r. Na podstawie znowelizowanej ustawy, dnia 10 lutego 2014 r. Mi-
nister Infrastruktury i Rozwoju podpisał dwa rozporządzenia, które regulują zasady 
przygotowania maszynistów do pracy: rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty 
oraz rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty.

Jedną z najważniejszych zmian w rozporządzeniu w sprawie licencji maszynisty 
jest wymóg zwiększenia o 31 godzin czasu szkolenia kandydatów na maszynistów. 
Przepisy rozporządzenia określiły szczegółowo procedurę wydawania licencji maszy-
nisty, sposób, formę i tryb egzaminowania kandydatów na maszynistów, a także wa-
runki prowadzenia rejestru maszynistów. Rozporządzenie w sprawie świadectwa ma-
szynisty wprowadziło natomiast jednolite standardy szkolenia i egzaminowania kan-
dydatów na maszynistów.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe efekty podejmowanych działań legislacyjnych 
i organizacyjnych, a także zabiegi mające na celu pozyskiwanie oraz efektywne wy-
korzystanie środków finansowych służących poprawie stanu infrastruktury kolejowej 
oraz innych elementów decydujących o jakości funkcjonowania transportu kolejowe-
go, można stwierdzić, że aktualnie trwający proces poprawy poziomu bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego w następnych latach zostanie utrzymany, zgodnie z oczekiwaniami 
uczestników rynku kolejowego.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Sławomir Żałobka 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Marka Martynowskiego

skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego

W dniu 27 stycznia 2015 r. organizacje związkowe działające w Orlen 
Administracja Sp. z o.o. (firma wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PKN 
Orlen SA), to jest Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu 
Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen SA, Organizacja Międzyzakłado-
wa NSZZ Solidarność PKN Orlen SA, Międzyzakładowy Branżowy Związek 
Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN Orlen SA, Komisja Międzyzakładowa 
Solidarność 80 PKN Orlen SA, otrzymały zawiadomienie, z którego wynika, 
że uruchomiony został proces outsourcingu „usługi utrzymania czystości”. 
Z dniem 1 marca bieżącego roku przewidywane było przejście tej funkcji 
spółki Orlen Administracja, to jest części zakładu pracy w postaci Serwisu 
Utrzymania Czystości wraz z procesami realizowanymi przez pracowników 
tam zatrudnionych, do nowego pracodawcy, to jest Amlux Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Warszawie. Opinie na temat wybranej spółki Amlux są bardzo nie-
pokojące. Normą są częste kontrole Państwowej Inspekcji Pracy związane 
z łamaniem praw pracowniczych, fundusz świadczeń socjalnych jest zawie-
szony, a w praktyce w ogóle nie istnieje, opieka medyczna obowiązuje na 
podstawowym poziomie, ponadto firma nie zapewnia pracownikom nawet 
podstawowych środków higieny osobistej. Uważam, że nie powinien mieć 
miejsca świadomy wybór takiego podwykonawcy, gdyż godzi to w szeroko 
pojęty interes i wizerunek PKN Orlen SA (w którym Skarb Państwa posiada 
27,5% akcji) oraz spółek Grupy Kapitałowej, w których obowiązują wartości 
i zasady postępowania takie jak odpowiedzialność, rozwój, ludzie, energia, 
niezawodność. Zarząd spółki Orlen Administracja, angażując się w ten pro-
ces, winien być świadom zagrożenia bezpieczeństwa, jakie wiąże się z od-
daniem usługi mało wiarygodnej firmie, z powodu specyfiki pracy serwisu 
sprzątającego i szerokiego zakresu tych usług (instalacje produkcyjne, po-
mieszczenia biurowe, w tym biura dyrekcji i zarządu). Nadmieniam, że jest 
to kolejny taki proces w tej spółce dotykający tylko pracowników najniższego 
szczebla bez planów zmian, jeśli chodzi o kadrę menedżerską. Dalsze tego 
typu procesy doprowadzą do sytuacji, że spółka będzie się składała tylko 
z zarządu i kilku menedżerów wysokiego szczebla. 

Dlatego też wnoszę o podjęcie stosownych działań, jeśli chodzi o urucho-
miony proces, i wycofanie się z tej szkodliwej dla wszystkich decyzji.

Marek Martynowski

Odpowiedź

Warszawa, 7 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 11 marca br. (znak: BPS/043-71-3041/15) przeka-

zującego oświadczenie Pana Marka Martynowskiego Senatora RP w sprawie procesu 
outsourcingu usług utrzymania czystości prowadzonego przez ORLEN Administracja 
sp. z o.o., w oparciu o materiały przygotowane przez PKN ORLEN SA, informuję co 
następuje.
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Stawianym przez Zarząd Spółki celem przeprowadzonego w ORLEN Administracja 
procesu outsourcingu usług utrzymania czystości była poprawa rentowności i utrzy-
manie konkurencyjności tej Spółki. Kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia pro-
cesu to zwiększenie elastyczności działania, poprawa wyniku finansowego Spółki, 
redukcja kosztów pracy oraz optymalizacja zatrudnienia. Z informacji otrzymanych 
z PKN ORLEN wynika, iż osiągnięcie ww. efektów jest szczególnie istotne z uwagi na 
okoliczność, iż obszar usług utrzymania czystości wymagał poprawy pod względem 
efektywności jego funkcjonowania. Zmiana ta pozwoli skoncentrować się ww. pod-
miotowi na jego podstawowej działalności, tj. na kompleksowym zarządzaniu nieru-
chomościami.

W odniesieniu do podniesionej kwestii wyboru firmy AMLUX jako dostawcy usług 
zauważyć należy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego spółka 
AMLUX zaproponowała najbardziej konkurencyjne warunki współpracy. Wiarygod-
ność ww. spółki potwierdza zakres usług dotychczas realizowanych przez nią na rzecz 
różnych podmiotów, również publicznych. Ww. spółka świadczy usługi i posiada refe-
rencje od instytucji, urzędów państwowych oraz przedsiębiorstw, takich jak:

∙ Senat RP, Najwyższa Izba Kontroli, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Ambasada 
Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Sąd Najwyższy i Sąd Okręgowy w Warsza-
wie, Polski Komitet Olimpijski;

∙ instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, tj. Bank BGŻ, Polbank, KB Kredyt 
Bank, TU WARTA;

∙ przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe: Polimex Mostostal SA, Indesit, Euro-
foam, POLBRUK SA, Fagor, Mastercook, ABB, Jelcz, Siemens, Targi EXPO 21;

∙ centra handlowe i markety: Piotr i Paweł, Manufaktura Łódź, OBI, Leroy Merlin, 
Rossmann.

Z informacji przedstawionych przez PKN ORLEN wynika, iż w trakcie realizacji 
przedmiotowego procesu dołożona została wszelka staranność celem zapewnienia 
stosownych gwarancji dla pracowników przejmowanych przez nowego Pracodawcę. 
Zarząd Spółki ORLEN Administracja sp. z o.o. od początku realizował przedmiotowy 
proces w drodze dialogu społecznego z organizacjami związkowymi, jak i zaintereso-
wanymi pracownikami. Powyższe pozwoliło na jego realizację w drodze Porozumienia 
zawartego ze Związkami Zawodowymi w dniu 1 marca 2015 roku. Porozumienie re-
guluje m.in. kwestie gwarancji pracy i płacy, utrzymuje przez określony czas pakiet 
opieki medycznej na dotychczasowym poziomie, gwarantuje pracownikom wypłatę 
nagród świątecznych oraz prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Minister Skarbu Państwa wykonuje nadzór 
właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z obowiązującymi w tej 
materii przepisami prawa, w oparciu o ściśle określone kryteria formalne i merytorycz-
ne, a także z poszanowaniem krajowych oraz międzynarodowych standardów, kodek-
sów dobrych praktyk i zasad ładu korporacyjnego, odnoszących się do spółek kapitało-
wych, w tym także z udziałem Skarbu Państwa, których akcje są przedmiotem obrotu 
na rynku regulowanym. Na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 
wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U.2012.1224 j.t.) Mi-
nister Skarbu Państwa m.in. wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych 
Skarbu Państwa w spółkach, w szczególności w zakresie praw z akcji i udziałów nale-
żących do Skarbu Państwa. Spółki te podlegają pod regulacje kodeksu spółek handlo-
wych, zgodnie z którymi prowadzenie spraw spółki zastrzeżone zostało do kompetencji 
ich zarządów.

ORLEN Administracja sp. z o.o. jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada 
PKN ORLEN SA. Skarb Państwa nie jest wspólnikiem ORLEN Administracja sp. z o.o.

Przekazując powyższe wyjaśnienia wyrażam nadzieję, że będą one satysfakcjonu-
jące dla Pana Senatora.

MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Sekretarz Stanu 
Zdzisław Gawlik
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Oświadczenie senatora Marka Martynowskiego

skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej

Jako senator RP z okręgu płockiego mam pytanie o samochody darowa-
ne przez Fundację „Orlen – Dar Serca” płockiej Policji. Audi A6 Policja otrzy-
mała pod koniec kwietnia 2012 r. Auto przekazano z przeznaczeniem na 
„realizację zadań z zakresu porządku bezpieczeństwa publicznego”. W rze-
czywistości auto szybko stało się służbowym pojazdem Komendanta Głów-
nego Policji, nadinsp. Marka Działoszyńskiego. Fundacja „Orlen – Dar Serca” 
ponownie obdarowała więc płocką Policję, tym razem wartym pół miliona zło-
tych audi S8 na „potrzeby zadań realizowanych przez służby kryminalne”. 
Miesiąc później zgłosił się po nie gen. Działoszyński. Jak twierdził, w Płocku 
luksusowy samochód za bardzo rzucał się w oczy.

W związku z przedstawioną sytuacją proszę o odpowiedź na następują-
ce pytania. Co się stało z wymienionymi samochodami? Kto je teraz użytkuje 
i na jakiej podstawie?

Marek Martynowski

Odpowiedź

Warszawa, 22 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 11 marca 2015 roku (sygn. BPS/043-71-3042/15) 

dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Marka Martynowskiego 
podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 roku w sprawie samocho-
dów darowanych przez Fundację „Orlen – Dar Serca” płockiej Policji uprzejmie przed-
stawiam następujące informacje.

Samochód osobowy Audi A6 (rok produkcji 2005) został przekazany Komendzie 
Głównej Policji (KGP) w dniu 27 kwietnia 2012 roku przez Fundację „Orlen – Dar 
Serca” na podstawie umowy darowizny z dnia 27 kwietnia 2012 roku, zawartej po-
między Zastępcą Komendanta Głównego Policji a Prezesem Zarządu i Dyrektorem 
Generalnym PKN Orlen, zgodnie z zasadami określonymi w decyzji nr 81 Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie przyjmowa-
nia przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych i administracji daro-
wizn pieniężnych i rzeczowych oraz sprzętu i wyposażenia do testowania lub badań 
(Dz. Urz. MSW Nr 13 poz. 48 z późn. zm.).

Z kolei, samochód osobowy Audi S8 (rok produkcji 2007) został przekazany Ma-
zowieckiej Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w dniu 20 czerw-
ca 2012 roku na podstawie umowy darowizny z dnia 24 maja 2012 roku, zawartej 
pomiędzy Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu 
a Fundacją „Orlen – Dar Serca”.

W dniu 29 czerwca 2012 roku, zgodnie z decyzją ówczesnego Zastępcy Komendan-
ta Głównego Policji dokonano zmiany miejsca użytkowania wskazanych samochodów, 
tj. Komenda Miejska Policji w Płocku podległa Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej 
Policji z siedzibą w Radomiu otrzymała w dniu 3 lipca 2012 roku samochód Audi A6 
w zamian za samochód Audi S8, w celu przeznaczenia tego samochodu na potrzeby 
całej Policji.
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Uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami przedstawionymi przez KGP, od 
momentu przekazania samochodu Audi A6 do Komendy Miejskiej Policji w Płocku 
jest on wykorzystywany w służbach prewencyjnych i kryminalnych podczas wyjaz-
dów zespołu monitorującego kibiców, w realizacji czynności procesowych, w sytuacji 
konieczności przemieszczania się na znaczne odległości, jak również w służbach logi-
stycznych do przewozu osób na odprawy, narady, szkolenia oraz do transportu doku-
mentów i materiałów do ekspertyz.

Natomiast samochód Audi S8 znajduje się obecnie w dyspozycji Centralnego Biura 
Śledczego Policji i jest wykorzystywany do różnych zadań na terenie całego kraju.

Jednocześnie pragnę wskazać, że w okresie od dnia 26 marca 2013 roku do dnia 
4 kwietnia 2013 roku Departament Kontroli, Skarg i Wniosków w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych przeprowadził kontrolę nt. Prawidłowość użytkowania samochodów 
służbowych przez Komendanta Głównego Policji.

Kontrola została zlecona przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek Wice-
prezesa Najwyższej Izby Kontroli i została przeprowadzona w trybie uproszczonym, na 
podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 
Nr 185, poz. 1092).

Zakres kontroli obejmował prawidłowość i celowość przyjęcia i użytkowania sa-
mochodów służbowych przez kierownictwo Komendy Głównej Policji, w tym przekaza-
nych przez Fundację „Orlen – Dar Serca” w formie darowizny na rzecz Policji. Kontrolą 
został objęty okres od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 26 marca 2013 roku.

W wyniku przedmiotowej kontroli pozytywnie oceniono m.in. przyjęcie darowizny 
od wspomnianej wyżej Fundacji, dotyczące samochodów osobowych. Pozytywnie oce-
niono również podejmowane przez Komendę Główną Policji oraz jednostki Policji włas- 
ne inicjatywy, mające na celu pozyskanie pojazdów lub środków finansowych od sa-
morządów, fundacji i innych instytucji, które mogłyby pomóc w częściowym pokryciu 
potrzeb i zabezpieczeniu wymaganej mobilności służb realizujących zadania ochrony 
porządku publicznego.

Wskazano jednakże, że Policja podejmując decyzję o przyjęciu darowizny samo-
chodu, powinna uwzględniać nie tylko możliwość jego faktycznego wykorzystania, ale 
również – dokonać kalkulacji ekonomicznej jego przyjęcia.

Niezależnie od powyższego stwierdzono uchybienie w zakresie sporządzania doku-
mentacji przez KGP.

Mając na uwadze wyniki kontroli, Minister Spraw Wewnętrznych zobowiązał Ko-
mendanta Głównego Policji do: podjęcia działań zmierzających do przyjmowania daro-
wizn przez Policję, po wcześniejszym przeprowadzeniu kompleksowej analizy zarówno 
możliwości ich wykorzystania, jak i rachunku ekonomicznego dotyczącego kosztów 
eksploatacji przedmiotu darowizny; wykorzystywania przedmiotów darowizn zgodnie 
z wolą darczyńcy; usprawnienia nadzoru nad wykorzystaniem zakupionego sprzętu 
transportowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz podjęcia działań zmierzających do 
rzetelnej analizy potrzeb przy dokonywaniu zakupów ze środków publicznych.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Grzegorz Karpiński 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Zbigniewa Meresa

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Powołana na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie dro-

gowym Inspekcja Transportu Drogowego jest specjalistyczną umundurowa-
ną i uzbrojoną formacją, której podstawowym zadaniem jest prowadzenie 
kontroli drogowych i w siedzibach przedsiębiorstw w zakresie przestrzega-
nia przez przewoźników oraz kierowców przepisów transportowych. To za-
danie było podstawą powołania Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce 
i od początku jej funkcjonowania stanowi priorytet działalności dla szesna-
stu utworzonych wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

Zadania Inspekcji Transportu Drogowego wykonują główny inspektor 
transportu drogowego oraz wojewoda działający za pośrednictwem woje-
wódzkiego inspektora transportu drogowego jako kierownika wojewódzkiej 
inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej admini-
stracji zespolonej.

Strukturę Inspekcji Transportu Drogowego tworzy Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego wraz z delegaturami terenowymi oraz wojewódzkie 
inspektoraty transportu drogowego.

Główny inspektor transportu drogowego kieruje Inspekcją Transportu 
Drogowego przy pomocy podległego mu Głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego oraz delegatur terenowych Głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego. Obsługę delegatury zapewnia wojewódzki inspektorat transpor-
tu drogowego, na obszarze działania którego znajduje się siedziba delegatu-
ry. Aktualnie funkcjonuje dziesięć delegatur terenowych GITD utworzonych 
na mocy zarządzenia nr 103 prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2010 r. w sprawie nadania nowego statutu dla GITD. Zadania w powyż-
szym zakresie wykonują inspektorzy ruchu drogowego zatrudnieni w dele-
gaturach terenowych GITD.

Główne i zasadnicze zadania Inspekcji Transportu Drogowego realizuje 
szesnaście wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego utworzonych 
w każdym województwie jako urzędy obsługujące wojewódzkiego inspekto-
ra transportu drogowego. Z punktu widzenia zadań wojewody, jako przed-
stawiciela Rady Ministrów na terenie województwa w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa, ulokowanie WITD w systemie administracji zespolonej jest 
rozwiązaniem celowym, gdyż realizacja przynależnych ustawowych upraw-
nień wpływa bezpośrednio na sferę bezpieczeństwa i porządku na drogach 
publicznych. Istotne znaczenie ma fakt, iż zadania kontrolne realizowane 
przez wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego są określone w prze-
pisach licznych rozporządzeń wykonawczych Wspólnot Europejskich. Obok 
ustawodawstwa krajowego przywołane przepisy wspólnotowe wyznacza-
ją główny zakres posiadanych przez inspektorów transportu drogowego 
uprawnień i kompetencji. Zaś w przypadku inspektorów ruchu drogowego 
zatrudnionych w delegaturach GITD przynależne kompetencje i uprawnienia 
wynikają wyłącznie z ustawodawstwa krajowego.

Szanowna Pani Minister, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na 
nurtujące przedmiotową formację pytania.

Mniej więcej rok temu dotarły do mnie informacje, że projektowane są 
zmiany dotyczące struktur Inspekcji Transportu Drogowego. Czy w ogóle są 
projektowane zmiany zmierzające do ujednolicenia struktur Inspekcji Trans-
portu Drogowego i czy w tych działaniach biorą udział wojewódzkie inspek-
toraty?

Na jakim etapie przygotowań są zmiany w funkcjonowaniu inspekcji 
zmierzające do ujednolicenia struktur poprzez likwidację delegatur tere-
nowych?

Z poważaniem 
Zbigniew Meres
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Odpowiedź

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Meresa podczas 

71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r. przedstawiam następujące in-
formacje.

W latach 2011–2013 prowadzone były prace legislacyjne nad projektem ustawy 
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
Celem projektu było zwiększenie efektywności zarządzania Inspekcją Transportu Dro-
gowego poprzez ujednolicenie równolegle funkcjonujących struktur terenowych oraz 
ograniczenie aparatu biurokratycznego w terenie poprzez zmniejszenie liczby jedno-
stek organizacyjnych. Przewidywano, że prowadzenie takiej procedury wpłynęłoby po-
zytywnie na zwiększenie efektywności zarządzania Inspekcją Transportu Drogowego 
oraz powiązanie wydatków publicznych z osiąganymi wynikami.

Jednakże w toku uzgodnień i konsultacji publicznych do projektu ustawy woje-
wodowie zgłosili rozbieżne opinie, a w dniu 11 lutego 2013 r., na etapie rozpatrzenia 
przez Stały Komitet Rady Ministrów, projekt został zdjęty z porządku obrad w celu 
dokonania dodatkowych uzgodnień.

Jednocześnie należy zauważyć, że procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw pozostawał w sprzecz-
ności z opracowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projektem założeń 
projektu ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw w zakresie w jakim dotyczył on wojewódzkich inspektoratów 
transportu drogowego (WITD). Sprzeczności te dotychczas nie zostały rozstrzygnięte, 
pomimo podjęcia prób rozwiązania zaistniałego problemu.

Rozwiązania legislacyjne dotyczące ujednolicenia struktur terenowych Inspekcji 
Transportu Drogowego zostaną zaproponowane po wypracowaniu rozwiązań formal-
nych satysfakcjonujących wszystkich interesariuszy projektu.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W marcu 2013 r. skierowałem do minister edukacji narodowej oświad-

czenie dotyczące dzieci i młodzieży z niedosłuchem centralnym i potrzeby 
objęcia ich kształceniem specjalnym. W odpowiedzi uzyskałem wyjaśnienie, 
którego konkluzją było stwierdzenie, że dzieci i młodzież z niedosłuchem cen-
tralnym mogą otrzymywać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
z uwagi na niesłyszenie lub słabe słyszenie. Minęły niemal dwa lata, tym-
czasem nie wszyscy uczniowie z diagnozą niedosłuchu centralnego otrzy-
mują wyżej wymienioną formę pomocy. Wynika to z niejednolitych zasad 
orzekania o kształceniu specjalnym z uwagi na niedosłuch centralny przez 
zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pe-
dagogicznych.

Wiem, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad projek-
tem rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły 
orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicz-
nych. Projekt ten przewiduje objęcie kształceniem specjalnym między innymi 
uczniów słabosłyszących i niesłyszących na podstawie zaświadczenia lekar-
skiego i zgodnie z klasyfikacją audiometryczną uszkodzeń słuchu. Pragnę 
nadmienić, iż diagnoza niedosłuchu centralnego stawiana jest na podstawie 
wyników wielu dodatkowych testów o ściśle kontrolowanych parametrach, 
jak również z użyciem odpowiedniego oprzyrządowania i z merytorycznym 
przygotowaniem. Badanie audiometryczne jest tu tylko punktem wyjścia do 
diagnozy niedosłuchu centralnego.

Zgodnie z nomenklaturą medyczną dzieci i młodzież z diagnozą niedosłu-
chu centralnego zaliczane są przez lekarzy specjalistów do grupy osób sła-
bosłyszących czy też z niepełnosprawnością słuchu. Komisje do spraw orze-
kania o niepełnosprawności kwalifikują do grupy osób niepełnosprawnych 
dzieci i młodzież z diagnozą niedosłuchu centralnego, wydając orzeczenia 
o niepełnosprawności. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna wykonywana 
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych wskazuje, iż dzieci i młodzież 
z niedosłuchem centralnym w warunkach klasowo-lekcyjnych funkcjonują 
jak dzieci słabosłyszące.

W związku z tym w systemie edukacyjnym istnieje potrzeba uwzględ-
nienia niedosłuchu centralnego jako niepełnosprawności słuchowej o charak-
terze centralnym – co ma miejsce w systemie medycznym – i zapewnienia 
dzieciom i młodzieży z taką diagnozą specjalnej formy pomocy edukacyjnej, 
jaką jest kształcenie specjalne. Nomenklatura edukacyjna wymaga więc po-
szerzenia klasyfikacji niepełnosprawności słuchowej o rodzaj słabosłysze-
nia, jakim jest niedosłuch centralny.

Wobec tego projekt rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wyda-
wanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych wymagałby uzupełnienia tekstu dotyczą-
cego kwalifikowania dzieci i młodzieży do grupy osób słabosłyszących 
o zapis: „na podstawie zaświadczenia lekarskiego oraz klasyfikacji audio-
metrycznej i testów centralnych uszkodzeń słuchu”. Użyte w projekcie sfor-
mułowania dotyczące klasyfikacji niepełnosprawności dzieci i młodzieży 
objętych kształceniem specjalnym wymagałyby uzupełnienia treści o zapis: 
„dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących, w tym z niedosłuchem 
centralnym”.

Brak takich zapisów w projekcie rozporządzenia będzie mógł skutkować 
nieobjęciem kształceniem specjalnym dzieci i młodzieży z niepełnosprawno-
ścią słuchu w postaci niedosłuchu centralnego.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie tych zapisów w przygotowywanym 
rozporządzeniu.

Andrzej Misiołek
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Odpowiedź

Warszawa, 2 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Andrzeja Misiołka, Senatora 

Rzeczypospolitej Polskiej (nr BPS/043-71-3044/15), w sprawie dokonania zmiany 
w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wydawania orze-
czeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psycholo-
giczno-pedagogicznych, przez dodanie w §7 ust. 4 określającym dokumentację dołą-
czaną do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci 
i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących, zwrotu: „w tym z niedosłuchem central-
nym”, uprzejmie informuję.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej obecnie trwają końcowe prace legislacyjne 
nad projektem ww. rozporządzenia, które przewidują rozwiązania usprawniające pro-
ces wydawania orzeczeń.

Obecne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. 
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w pu-
blicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072), nie 
precyzuje wymogów dotyczących dokumentacji uzasadniającej wniosek o wydanie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, co powoduje dołączanie przez wnio-
skodawców zaświadczeń lekarskich, które w sposób różnorodny określają występu-
jące u dzieci i młodzieży dysfunkcje, co może skutkować występowaniem nieprawi-
dłowości w wydawanych dokumentach i powodować niewłaściwą z punktu widzenia 
potrzeb dziecka, ucznia lub uczestnika zajęć – organizację kształcenia. Zatem w §7 
ust. 4 ww. projektu zaplanowano uszczegółowienie informacji określających rodzaje 
dokumentacji, dołączanej przez wnioskodawcę do wniosku o wydanie orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego, w tym dla dzieci i młodzieży słabosłyszących, niesły-
szących, słabowidzących, niewidomych, niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją 
albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Uprzejmie informuję, że w wyniku konsultacji publicznych wpłynęły uwagi do pro-
jektu, które poddawane są szczegółowej analizie. Ponadto, została skierowana prośba 
do kuratorów oświaty o ustalenie – w konsultacji z zespołami orzekającymi działają-
cymi w poradniach – zasadności uwzględniania niektórych uwag i propozycji, prze-
słanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Informacje przesłane przez kuratoria 
oświaty również obecnie są rozpatrywane.

Należy jednak mieć na uwadze, że wskazanie, czy ze względu na występującą 
np. wadę słuchu uczeń jest niesłyszący, czy słabosłyszący, należy do kompetencji 
lekarza specjalisty. Zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-peda-
gogicznej na podstawie zgromadzonej dokumentacji, w tym ww. diagnozy lekarza 
specjalisty, określa potrzebę kształcenia specjalnego ucznia, wskazując na jego po-
trzeby rozwojowe i edukacyjne oraz zalecając odpowiednią formę stymulacji, terapii 
i usprawniania.

Uprzejmie informuję, że rozwiązania zaproponowane w ww. projekcie uwzględnią 
rekomendacje, opinie i uwagi kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez 
środowiska reprezentujące pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
partnerów społecznych, a także przez przedstawicieli organów sprawujących nadzór 
pedagogiczny i organów prowadzących szkoły.
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Projekt rozporządzenia po zakończeniu obecnego etapu prac legislacyjnych zo-
stanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej MEN i Biuletynie Informacji 
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Tadeusz Sławecki 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka

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

Szanowni Państwo Ministrowie!
Przez wiele lat inwentaryzacja zbiorów w bibliotekach szkolnych była 

przeprowadzana metodą skontrum, zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. 
w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. Jednak od kilku lat 
w kolejnych województwach, miastach i gminach organy prowadzące szko-
ły nakazują dyrektorom szkół przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów bi-
bliotecznych metodą spisu z natury, zgodnie z przepisami ustawy o rachun-
kowości. Swoje decyzje tłumaczą tym, że biblioteki szkolne nie podlegają 
ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, a do inwentaryzacji zbiorów 
bibliotecznych umiejscowionych w bibliotece szkolnej stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DzU 
z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Nie stosuje się we wspomnia-
nym przypadku przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji 
materiałów bibliotecznych (DzU nr 205, poz. 1283), gdyż rozporządzenie to 
określa zasady sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych w bibliotekach 
wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, do których nie za-
licza się bibliotek szkolnych.

Należy zaznaczyć, że skontrum jest również spisem z natury, tyle że 
uproszczonym – ilościowym. Skontrum także przeprowadza się z użyciem ar-
kuszy spisowych, tylko że uproszczonych – ilościowych. Wartości spisanych 
zbiorów oraz ich porównanie ze stanem w księgach inwentarzowych wyka-
zuje się w protokole z inwentaryzacji. Bibliotekarze wiedzą, że prawidłowo 
i rzetelnie przeprowadzone skontrum jest właściwą metodą kontroli zbiorów, 
dającą pełen obraz księgozbioru biblioteki. Metoda spisu z natury, polegają-
ca na ręcznym spisaniu wyłącznie zbiorów stojących na półkach w bibliotece 
(numer inwentarzowy, tytuł i cena – dla każdej pozycji), pochłania o wiele 
więcej czasu niż skontrum i nie jest miarodajna. Ponieważ spis trwa o wie-
le dłużej niż skontrum, biblioteka przez dłuższy czas nie może udostępniać 
zbiorów. Bibliotekarz, zamiast zajmować się pracą dydaktyczno-wychowaw-
czą oraz promocją czytelnictwa wśród uczniów, przez kilka miesięcy spisuje 
księgozbiór na arkuszach spisowych. Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że 
nawet najmniejsza biblioteka szkolna to księgozbiór rzędu kilku tysięcy wo-
luminów. Kilkanaście tysięcy to norma, a są również większe księgozbiory.

Zapisy zawarte w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, wydanej 
18 stycznia 2013 r. na prośbę Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich, w sprawie metody przeprowadzania inwentaryzacji w bibliote-
kach szkolnych nie są respektowane ani przez samorządy, ani przez dy-
rektorów szkół.

W związku z brakiem uregulowań w przepisach oświatowych w zakre-
sie inwentaryzacji zbiorów gromadzonych w bibliotekach szkolnych zwra-
cam się do Państwa Ministrów z prośbą o ustalenie jednolitych przepisów 
w zakresie inwentaryzacji zbiorów bibliotek szkolnych.

Andrzej Misiołek
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Odpowiedź 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Sz. P. 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Andrzeja Misiołka Senatora RP złożone pod-

czas 71. posiedzenia Senatu RP w sprawie inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach 
szkolnych (BPS/043-71-3045-MEN/15), uprzejmie informuję.

Minister Edukacji Narodowej, znając problemy nauczycieli bibliotekarzy, wielo-
krotnie występował do Ministerstwa Finansów w kwestii interpretacji zapisów usta-
wy o rachunkowości1 w kontekście inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach szkolnych 
t.j. jednolitych przepisów w powyższym zakresie.

Odpowiedź Ministra Finansów na ostatnie wystąpienie w tej sprawie została prze-
słana do Ministerstwa Edukacji Narodowej 1 kwietnia br. Z przekazanego pisma 
wynika, iż inwentaryzację materiałów bibliotecznych w bibliotece szkolnej dla celów 
rachunkowych należy przeprowadzać przy zachowaniu terminów wynikających z po-
wyższej ustawy. Jednocześnie należy zauważyć, że odpowiednio udokumentowane 
skontrum może być wykorzystane przy inwentaryzacji materiałów bibliotecznych dla 
celów bilansowych w bibliotekach szkolnych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Joanna Berdzik 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 16 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka, otrzymane przy piśmie 

znak: BPS/043-71-3045-MF/15 z dnia 11 marca 2015 r. uprzejmie wyjaśniam co 
następuje.

1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).
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Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642, ze zm.) 
określa ogólne zasady działania bibliotek. Do podstawowych zadań bibliotek – zgodnie 
z art. 4 ust. 1 tej ustawy – należy m.in. gromadzenie, opracowywanie, przechowy-
wanie i ochrona materiałów bibliotecznych. Materiałami bibliotecznymi są w szcze-
gólności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do 
rozpowszechniania.

W celu prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej, umożli-
wiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji, tworzy się 
ogólnokrajową sieć biblioteczną. Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej obo-
wiązane są do współdziałania m.in. w zakresie: gromadzenia, opracowywania, prze-
chowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji 
bibliograficznych i dokumentacyjnych (art. 27 ust 1 i ust. 5 ustawy). Sposób ewidencji 
materiałów bibliotecznych w tych bibliotekach Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego określił w rozporządzeniu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu 
ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283). Zinwentaryzowane 
materiały podlegają kontroli wewnętrznej polegającej m.in. na przeprowadzeniu skon-
trum części materiałów, a przede wszystkim materiałów narażonych na straty lub 
szczególnie cennych. Zgodnie z §30 ust. 1 ww. rozporządzenia skontrum materiałów 
polega na porównaniu zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym materiałów 
oraz stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami ewidencyjnymi a stanem fak-
tycznym zbiorów oraz ustaleniu ewentualnych braków. Skontrum materiałów, do któ-
rych czytelnicy mają wolny dostęp, przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat. W bi-
bliotekach, w których zbiory nie przekraczają 100 tysięcy jednostek ewidencyjnych 
o innym systemie udostępniania, niż określony powyżej, skontrum przeprowadzane 
powinno być co najmniej raz na 10 lat. W bibliotekach, gdzie zbiory przekraczają 
100 tysięcy jednostek ewidencyjnych skontrum przeprowadza się w sposób ciągły. 
Powyższe oznacza, że skontrum zastosowanie ma jedynie do bibliotek publicznych 
wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Natomiast biblioteki szkolne tworzone są na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze 
zm.). Służą one realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kultural-
nej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. 
W tym celu w każdej szkole publicznej prowadzona jest biblioteka szkolna, wchodzą-
ca w skład jednostki oświatowej. Nie są to biblioteki należące do ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej, a zatem kontrola mająca na celu ustalenie braków w księgozbiorze 
w następstwie porównania zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym mate-
riałów jest sprawą wewnętrzną szkoły i organu tworzącego. Częstotliwość i terminy 
skontrum w bibliotece szkolnej powinien określać regulamin biblioteki, przy czym 
biblioteka ta wykorzystać może regulacje dotyczące sporządzania skontrum w biblio-
tekach publicznych.

Mając powyższe na uwadze, skontrum materiałów bibliotecznych określone 
przepisami rozporządzenia z dnia 29 października 2008 r. nie może być równo-
znaczne z inwentaryzacją zasobów majątkowych w rozumieniu przepisów ustawy 
o rachunkowości.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, 
ze zm.), jako akt normatywny o charakterze generalnym, w rozdziale 3 „Inwentaryza-
cja” określa zasady inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów 
jednostki. Inwentaryzację przeprowadza się, co do zasady, na ostatni dzień każdego 
roku obrotowego w drodze: spisu z natury, otrzymania od banków i uzyskania od 
kontrahentów potwierdzeń, lub też porównania danych ksiąg rachunkowych z odpo-
wiednimi dokumentami (art. 26 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy). Natomiast w odniesieniu 
do środków trwałych, znajdujących się na terenie strzeżonym, przepisy art. 26 ust. 3 
pkt 3 ww. ustawy przewidują możliwość przeprowadzania inwentaryzacji tych skład-
ników raz w ciągu 4 lat.

Oznacza to, iż inwentaryzację materiałów bibliotecznych w bibliotece szkolnej 
dla celów rachunkowych przeprowadzać należy przy zachowaniu terminu i częstotli-
wości wynikających z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości tzn. raz na 4 lata. 
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Należy jednak zauważyć, iż odpowiednio udokumentowane skontrum może być wy-
korzystane przy inwentaryzacji materiałów bibliotecznych dla celów bilansowych 
w bibliotekach szkolnych. Należy jednocześnie podkreślić, iż ustawa o rachunkowo-
ści nakłada na kierownika jednostki (dyrektora szkoły) obowiązek opisania w polity-
ce rachunkowości zasad i sposobu inwentaryzacji oraz stosowania przyjętych zasad 
w bibliotece szkolnej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że powyższe stanowisko potwierdzone zostało 
przez Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej.

Ponadto, jak już wskazano wyżej, ustawa o rachunkowości, jako akt normatywny 
o charakterze generalnym, obejmuje swoim zakresem zarówno jednostki gospodarcze 
(w tym spółki prawa handlowego) jak i jednostki sektora finansów publicznych (w tym 
jednostki budżetowe). Dlatego też, w celu uproszczenia zasad inwentaryzacji zbiorów 
bibliotecznych w bibliotekach, możliwe do zastosowania jest rozwiązanie polegające 
na wprowadzeniu, do ustaw systemowych regulujących działalność bibliotek, przepi-
sów szczególnych (lex specialis) do ustawy o rachunkowości w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Izabela Leszczyna
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 
oraz do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego

Szanowny Panie Ministrze! Panie Przewodniczący!
Z każdymi kolejnymi wyborami w Polsce spada frekwencja wyborcza. 

To prawdziwa tragedia demokracji, gdy ci, dla których została ona stworzo-
na i z tak wielkim poświęceniem wywalczona, rezygnują z prawa do wyboru 
władz. Bolesnym tego przykładem są ostatnie wybory uzupełniające, jakie 
odbyły się na Śląsku, w których frekwencja wyniosła 8%. Niewątpliwie nale-
ży podejmować działania, które skłonią większość Polaków do uczestnictwa 
w wyborach. Tylko wtedy wybrana władza ma odpowiednią legitymację 
polityczną do rządzenia. Jednocześnie jestem jednak przeciwnikiem wpro-
wadzania obowiązku uczestnictwa w wyborach, gdyż to uczestnictwo jest 
uprawnieniem obywatela i niewłaściwe wydaje się karanie za to, że ktoś nie 
skorzystał ze swojego uprawnienia do wpływania na losy własnego kraju. 
Ponadto w praktyce i w naszych realiach egzekucja kar z tego tytułu wydaje 
się nierzeczywista, ponadto pociągnęłoby to za sobą konieczność prowadze-
nia milionów postępowań administracyjnych. Pozostaje zatem wybór takich 
metod, które w sposób pozytywny wpłyną na decyzje wyborców co do udzia-
łu w wyborach.

Proszę zatem o odpowiedź, czy możliwe jest wprowadzenie ulgi w podat-
ku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wzięcia udziału w wyborach. 
Wydaje się, że dla wielu osób odpowiednio wysoka ulga z tego tytułu mogła-
by być wystarczającą zachętą.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki

Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 9 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym przy piśmie z dnia 11 marca 2015 r. Nr BPS/043-71-3046- 

-MF/15 oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Rafała Muchackiego podczas 
71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r. w sprawie postulatu wprowadze-
nia ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wzięcia udziału w wybo-
rach, uprzejmie informuję.

Jak stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 1 Rzeczpospolita Polska 
jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Zatem „dobro wspólne” powinno determinować działania nie tylko organów władzy 
publicznej, ale również obywateli.

Dzięki przemianom demokratycznym zapoczątkowanym w 1989 r. obecnie może-
my cieszyć się pełnią praw obywatelskich. Wolne wybory są jedną z najważniejszych 
wartości demokracji.
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Zgodnie ze sformułowaną w art. 4 Konstytucji zasadą suwerenności, władza 
zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę 
przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Z kolei, art. 62 ust. 1 Konstytucji RP 
ustanawia prawo udziału obywatela w referendum oraz prawo wybierania w wybo-
rach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych. Prawo wybierania w wybo-
rach parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych, a także prawo do udziału 
w referendum Konstytucja uzależnia od osiągnięcia wieku 18 lat, najpóźniej w dniu 
wyborów.

Uczestniczenie w wyborach nie ma zatem charakteru przymusu prawnego, jest 
dobrowolne. W konsekwencji, to od każdego obywatela posiadającego prawa wyborcze 
zależy jego udział w akcie wyborczym. Powszechne korzystanie przez obywateli z pra-
wa wyborczego daje gwarancję reprezentowania w Parlamencie interesów poszcze-
gólnych grup społecznych. Niestety, jak zauważył Pan Senator, w Polsce mamy do 
czynienia z niską frekwencją wyborczą. Za brak szerszego zainteresowania społeczeń-
stwa uczestnictwem w dokonywaniu wyborów swoich przedstawicieli odpowiada wiele 
różnych czynników, w tym brak świadomości istotności jednego głosu w kontekście 
całego procesu wyborczego.

Zwiększenie frekwencji wyborczej poprzez wprowadzenie przymusu wyborczego, 
nie byłoby możliwe bez zmiany Konstytucji RP. Wydaje się zatem, iż jedynym obecnie 
sposobem do osiągnięcia tego celu, niewymagającym zmiany prawa, jest zwiększenie 
świadomości obywatelskiej w społeczeństwie i przekonanie obywateli, iż pójście do 
urn, to obywatelski obowiązek, wzmacniający demokrację i dający silniejszą legityma-
cję władzy. Za niezasadne uważam natomiast rozważane przez Pana Senatora rozwią-
zanie polegające na wprowadzeniu ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych 
jako zachęty do udziału w wyborach. Wskazać należy, iż niesie ono ze sobą ograni-
czenia, polegające między innymi na tym, że z przewidzianych w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych preferencji mogą korzystać jedynie podatnicy tego 
podatku. Nie korzystają z nich zatem osoby niebędące podatnikami podatku docho-
dowego od osób fizycznych, np. rolnicy. Nietrudno wyobrazić sobie niezadowolenie tej 
części społeczeństwa, która mimo udziału w wyborach nie mogłaby skorzystać z ulgi 
podatkowej. Byłby to dodatkowy czynnik polaryzujący społeczeństwo.

Dlatego też, obecna sytuacja, w której prawo nie przewiduje ani kary za brak 
uczestnictwa, ani nagrody za udział w wyborach, wydaje się najwłaściwsza i akcepto-
walna przez wszystkich. Zwiększenie frekwencji wyborczej nie może być zatem doko-
nane poprzez zmianę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jarosław Neneman



71. posiedzenie Senatu w dniu 5 marca 2015 r. 75

Odpowiedź 
PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Warszawa, 19 marca 2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Państwowa Komisja Wyborcza, odpowiadając na pismo z dnia 11 marca 2015 r. 
znak BPS/043-71-3046-PKW/15 (data wpływu do Komisji: 19 marca 2015 r.), infor-
muje o zajętym stanowisku w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Rafała 
Muchackiego na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza popiera inicjatywy i działania zmierzające do zwięk-
szenia frekwencji wyborczej.

Jednakże Komisja nie czuje się właściwa do zajęcia stanowiska w sprawach zwią-
zanych z kwestiami dotyczącymi podatku od osób fizycznych i ulgami podatkowymi. 
W sprawach tych stanowisko powinien zająć, drugi z adresatów oświadczenia Pana 
senatora – Minister Finansów.

PRZEWODNICZąCY 
Państwowej Komisji Wyborczej 
Wojciech Hermeliński
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
W mieście Bielsko-Biała, z którego pochodzę, w którym pracuję i które 

reprezentuję jako senator RP, będziemy we wrześniu świętować niezwykły 
na skalę kraju jubileusz, a mianowicie 125-lecie Teatru Polskiego, zbiegające 
się dodatkowo z 250-leciem teatru publicznego w Polsce. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że patronatem honorowym obiecał objąć wspomniane wydarzenie 
pan Prezydent RP Bronisław Komorowski. Wydarzenie jest nader znaczące, 
bo przecież wspomniany teatr, jako jeden z niewielu w Polsce, nieprzerwa-
nie od stu dwudziestu pięciu lat pełni swoją funkcję, będąc jednocześnie 
od wielu dekad jedną z najważniejszych scen na południu kraju. Wielokrot-
nie doceniany i wyróżniany wieloma nagrodami skupił w ciągu ostatnich 
trzech lat około dwustu tysięcy widzów z regionu i całego kraju. Teatr Polski 
w Bielsku-Białej jest jedynym zawodowym teatrem w mieście i okolicach, 
najbliższe teatry repertuarowe znajdują się bowiem w Krakowie, Ostrawie, 
Opolu czy Katowicach. Teatr Polski w Bielsku-Białej pełni więc także funkcję 
najważniejszego ośrodka teatralnego we wspomnianej części Polski. Dyrek-
tor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, pan Witold Mazurkiewicz, zaplanował 
obchody jubileuszu na miarę wspomnianej rocznicy. Od organizatora, w tym 
przypadku prezydenta miasta, otrzymał obietnicę wsparcia projektu w ra-
mach wkładu własnego do wniosku do MKiDN. Projekt proponuje działania 
merytoryczne w kilku modułach. Dyrektor Mazurkiewicz uznał bowiem, że 
interdyscyplinarność, łącząca w całość różnorodne wydarzenia, ma najwięk-
szy sens i da najlepsze rezultaty. W ramach obchodów zaplanował zatem 
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych „Bielsko-Blisko”, premierę mu-
sicalu „Zezowate szczęście” w reżyserii Wojciecha Kościelniaka, cykl odwie-
dzin teatrów o nazwie „Polski” z całego kraju pod nazwą „Polskie w Polskim” 
i wiele innych imprez o charakterze naukowym i artystycznym. 125-lecie 
w przypadku instytucji artystycznej takiej rangi stawia przed organizatora-
mi wielkie wyzwanie w kwestii odpowiedniego przygotowania i zrealizowa-
nia obchodów rocznicowych.

Wniosek mimo wysokiej oceny merytorycznej znalazł się o cztery punk-
ty poniżej grupy wniosków otrzymujących dotacje MKiDN. Teatr skorzystał 
z prawa do odwołania od wspomnianej decyzji i wziął udział w odpowied-
niej procedurze.

Mając na uwadze przedstawione tu kwestie, pragnę zwrócić się do Pani 
Minister o życzliwe zwrócenie uwagi na wspomniany wniosek, w związku 
z rangą wydarzenia, i rozważenie podjęcia działań skutkujących wspar-
ciem projektu. Wiem, jak wielką uwagę przywiązuje Pani do tej właśnie 
dziedziny sztuki, którą jest teatr, i to ośmiela mnie do wystosowania niniej-
szej prośby. Zaproponowanie dobrego programu obchodów jubileuszu leży 
w mojej ocenie w gestii dyrekcji teatru, ale także organizatora instytucji oraz 
resortu wspierającego, w tym przypadku – Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Odpowiedź

Warszawa, 24 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Rafała Muchackiego 

podczas 71. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2015 r. 
(sygn. BPS/043-71-3047/15) w sprawie jubileuszu 125-lecia Teatru Polskiego w Biel-
sku-Białej, uprzejmie informuję, że wniosek na dofinansowanie jubileuszu złożo-
ny w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został pozy-
tywnie rozpatrzony w toku procedury odwoławczej i otrzymał dotację w wysokości 
100 000 zł.

Pragnę wyrazić przekonanie, że udzielone dofinansowanie przyczyni się do godne-
go uhonorowania tej zasłużonej instytucji artystycznej.

Łączę wyrazy szacunku 
 
prof. Małgorzata Omilanowska
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, 
do prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusza Sałajewskiego 

oraz do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwary

Szanowny Panie Ministrze! Panowie Prezesi!
Wysokość opłaty za czynności radców prawnych i adwokatów w spra-

wach cywilnych uzależniona jest od wartości przedmiotu sprawy. Praktyka 
orzecznicza jest taka, że zarówno wtedy, gdy sprawa kończy się uzyska-
niem nakazu zapłaty, jak i wtedy, gdy w sprawie odbyło się kilka rozpraw, 
zawsze zasądzana jest taka sama kwota, zgodnie z tak zwanymi „wideł-
kami”. Taka sytuacja jest niesprawiedliwa, chociaż wystarczyłaby zmiana 
praktyki orzeczniczej, jako że rozporządzenie przewiduje możliwość zasą-
dzenia do sześciokrotności minimalnej kwoty uwzględnionej w „widełkach”. 
Jednocześnie, kiedy obserwuje się niechęć sądów do korzystania ze wspo-
mnianej możliwości, można stwierdzić, że zasadna wydaje się modyfikacja 
rozporządzenia. Dobry przykład stanowi rozporządzenie w sprawie opłat za 
czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nie-
opłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W §16 wspomnianego doku-
mentu zawarto postanowienie, zgodnie z którym w sprawach, w których roz-
prawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka minimalna ulega podwyższeniu 
o 20% za każdy następny dzień. Wprowadzenie takiej zasady w odniesieniu 
do postępowania cywilnego, w tym również w sprawach ze sztywną stawką 
opłaty, skutkowałoby urealnieniem wysokości wynagrodzenia w stosunku 
do nakładu pracy koniecznego do poprowadzenia sprawy przez profesjonal-
nego pełnomocnika.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 14.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przy piśmie z dnia 11 marca 2015 r., Nr BPS/043- 

-71-3048-MS/15 oświadczenie Pana senatora Rafała Muchackiego złożone w dniu 
5 marca 2015 r. podczas 71. posiedzenia Senatu RP w sprawie wysokości opłaty za 
czynności adwokatów i radców prawnych w sprawach cywilnych uprzejmie przedsta-
wiam, co następuje.

Obecnie zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych za czynności zwią-
zane ze świadczeniem pomocy prawnej regulują wobec adwokatów: ustawa z dnia 
26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r, poz. 635 z późn. zm.) oraz 
wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 wrześ- 
nia 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb 
Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 461), natomiast względem radców prawnych: ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o rad-
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cach prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 637 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców 
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej 
z urzędu (Dz.U. z 2013 r. poz. 490).

Należy przy tym podkreślić, że przyjęte w obowiązującym systemie zasady wyna-
gradzania adwokatów i radców prawnych poddają kształtowanie wynagrodzenia za 
świadczone usługi prawne w sprawach z wyboru regułom wolnorynkowym. Stosownie 
bowiem do art. 16 ust. 1 Prawa o adwokaturze wysokość opłaty za czynności adwo-
kackie ustala umowa z klientem. W obowiązującym systemie, na mocy regulacji usta-
wowej, to umowa zawarta między adwokatem z klientem stanowi podstawę określenia 
wynagrodzenia (opłaty) za prowadzenie sprawy z wyboru. Analogiczna zasada została 
wyrażona w art. 225 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.

Natomiast regulowane przytoczonymi rozporządzeniami wysokość opłat za czyn-
ności adwokackie lub radcowskie przed organami wymiaru sprawiedliwości, stano-
wiące podstawę do zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego i kosztów 
adwokackich opłaty za czynności adwokackie lub radcowskie wykonywane przed or-
ganami wymiaru sprawiedliwości stanowią podstawę do zasądzania przez sądy na 
rzecz strony wygrywającej kosztów z tytułu zastępstwa procesowego wykonywanego 
przez adwokata lub radcę prawnego. Podstawę określenia tej opłaty, stanowią stawki 
minimalne określone w tych rozporządzeniach.

Należy podkreślić, iż zasądzając opłatę za czynności z tytułu zastępstwa prawnego, 
sąd obowiązany jest brać pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter spra-
wy i wkład jego pracy w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Podstawę 
zasądzenia tej opłaty stanowią stawki minimalne określone w treści rozporządzenia. 
Opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać 
wartości przedmiotu sporu, które to ograniczenia nie obowiązują w zakresie opłat 
ustalanych w umowie z klientem. Nie można zatem wykluczyć, iż opłaty za czynności 
adwokackie lub radcowskie zasądzone przez sąd z tytułu zastępstwa prawnego będą 
niższe od wynagrodzenia uzgodnionego w umowie z klientem. W tym zakresie oma-
wiane rozporządzenia nie stanowią podstawy ustalenia wynagrodzenia adwokata lub 
radcy prawnego w stosunku z jego klientem, lecz jedynie podstawę ustalenia opłaty, 
którą strona przegrywająca obowiązana jest zwrócić stronie wygrywającej proces.

W powyższym kontekście przywołać również trzeba poglądy wyrażone w orzecz-
nictwie sądowym dotyczącym omawianej problematyki. Sąd Apelacyjny w Poznaniu 
w postanowieniu z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt I ACz 309/14 wskazał, że „w obec-
nym stanie prawnym sąd ocenia wysokość podlegającego zwrotowi wynagrodzenia na 
podstawie autonomicznie określonych przesłanek i każdorazowo, oceniając charak-
ter sprawy, uwzględnia rzeczywisty nakład pracy pełnomocnika i podjęte przez niego 
w sprawie czynności”. Natomiast Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 paździer-
nika 2012 r., sygn. akt III CZ 57/12 przyjął, że ustawodawca określając wysokość 
stawek minimalnych wynagrodzenia profesjonalnych pełnomocników za poszczególne 
czynności lub za udział w postępowaniach rozważył i uwzględnił wszelkie okoliczności 
charakterystyczne dla danego typu spraw. Tym samym w stawkach minimalnych od-
zwierciedlona została swoista wycena koniecznego nakładu pracy pełnomocnika zwią-
zana ze specyfiką określonego rodzaju postępowań. Jednocześnie ustawodawca po-
zostawił sądom orzekającym możliwość uwzględnienia nadzwyczajnych, szczególnych 
okoliczności, które pojawiając się w danej sprawie zwiększają nakład pracy niezbędnej 
do prawidłowej realizacji obowiązków profesjonalnego pomocnika procesowego.

Wskazać trzeba także, że obowiązujące zasady ustalania wynagrodzeń za czyn-
ności adwokatów starają się uwzględniać zarówno interes osób wykonujących zawód 
adwokata lub radcy prawnego, jak również interes obywateli. Należy mieć bowiem na 
uwadze, że rozwiązania te nie tylko muszą uwzględniać adekwatność wynagrodzenia 
pełnomocnika do jakości i ilości jego pracy, lecz również możliwości majątkowe spo-
łeczeństwa oraz interes społeczny. Uwzględnienie przy konstruowaniu systemu zasad 
ustalania opłat za czynności adwokatów tylko jednego z tych aspektów mogłoby skut-
kować ograniczeniem możliwości korzystania z profesjonalnego pełnomocnika proce-
sowego, a tym samym redukować zakres ochrony prawnej społeczeństwa.
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Wobec powyższego brak jest przesłanek, aby również w zakresie ustalania opłat za 
czynności profesjonalnych pełnomocników w postępowaniu cywilnym wprowadzić za-
sadę podwyższania stawki minimalnej o 20% w przypadku, gdy rozprawa w nich trwa 
dłużej niż jeden dzień. Rozwiązanie to odnosi się do stawek minimalnych ustalonych 
dla postępowań w sprawach karnych, których wysokość jest określana w nieco od-
mienny sposób niż stawek minimalnych w sprawach cywilnych. Nie można więc tylko 
na tej podstawie uznać rozwiązań prawnych funkcjonujących w omawianym zakresie 
za wadliwe i wymagające zmian legislacyjnych.

Niemniej jednak pragnę podkreślić, że Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach 
przysługujących mu kompetencji analizuje funkcjonowanie omawianych rozwiązań. 
Prowadzone analizy i oceny obowiązujących w przedmiotowej sferze uregulowań dały 
podstawę do wprowadzenia w życie wielu nowelizacji wymienionych aktów prawnych. 
Prace te są kontynuowane we współdziałaniu z przedstawicielami samorządów praw-
niczych w celu zapewnienia adekwatności rozwiązań normatywnych do zmieniającej 
się sytuacji w kraju, z uwzględnieniem potrzeb osób będących adresatami i benefi-
cjentami tych norm.

Nie może jednak ujść uwadze, iż w obecnym stanie prawnym jakiekolwiek zwięk-
szenie stawek minimalnych za czynności adwokatów i radców prawnych skutkowa-
łoby równocześnie zwiększeniem wydatków z budżetu państwa z tytułu wynagrodzeń 
pełnomocników z urzędu.

Pragnę jednocześnie poinformować, że zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 8 października 2013 r., Nr 308/13/DZP powołany został Zespół do wypraco-
wania koncepcji nowelizacji rozporządzeń dotyczących opłat za czynności adwokatów 
i radców prawnych.

Minister Sprawiedliwości dostrzega bowiem potrzebę rozważenia opinii wyrażanych 
przez samorządy bezpośrednio zainteresowane omawianymi regulacjami. W swych 
pracach Zespół uwzględni przedstawione przez samorządy adwokatów i radców praw-
nych propozycje dotyczące kierunku zmian systemu ustalania opłat za świadczenie 
pomocy prawnej oraz konieczność zapewnienia adekwatności rozwiązań normatyw-
nych do potrzeb osób będących ich adresatami i beneficjentami.

Z poważaniem 
 
Sekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE 
SPRAWIEDLIWOŚCI 
Jerzy Kozdroń
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Odpowiedź 
WICEPREZESA 
KRAJOWEJ RADY 
RADCÓW PRAWNYCH

Warszawa, 31 marca 2015 r.

Szanowna Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do wskazanego przy piśmie BPS/043-71-3048-KRRP/15 z dnia 

11 marca 2015 r. oświadczenia senatora Rafała Muchackiego złożonego podczas 
71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r., przekazuję w załączeniu sta-
nowisko opracowane w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców 
Prawnych.

Z poważaniem 
 
wICEPREZES 
Krajowej Rady Radców Prawnych 
Arkadiusz Bereza

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Warszawa, 30 marca 2015 r.

Stanowisko 
Krajowej Rady Radców Prawnych do oświadczenia 

Senatora Rafała Muchackiego złożonego podczas 71. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 5 marca 2015 r. 

(pismo Marszałka Senatu RP z dnia 11 marca 2015 r. 
BPS/043-71-3048-KRRP/15)

Sformułowane oświadczenie dotyczy istotnej kwestii odnoszącej się do praktyki 
orzeczniczej w zakresie zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa procesowego w za-
leżności od trybu, w którym rozpoznawana jest sprawa jak również niezbędnego na-
kładu pracy pełnomocnika, m.in. przejawiającego się w ilości wyznaczonych rozpraw. 
Ta ostatnia przesłanka – jako podstawowa i o zasadniczym znaczeniu – przewidzia-
na została w §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 
2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb 
Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego 
z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 490). Jej spełnienie umożliwia sądowi w ramach dys-
krecjonalnej władzy zasądzenie opłaty za czynności radcy prawnego z tytułu zastęp-
stwa prawnego w wysokości krotności stawki minimalnej, przewidzianej w rozporzą-
dzeniu (co do zasady „widełkowo” w odniesieniu do wartości przedmiotu sprawy), 
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nieprzekraczającej jednak sześciokrotności tej stawki (vide §2 ust. 2). Z możliwości 
tej sądy korzystają jednak niezwykle rzadko, co w konsekwencji powoduje, iż na 
ogół koszty zastępstwa procesowego są zasądzane w stawce minimalnej bez wykorzy-
stania możliwości jakie w tej materii przewidują przepisy aktualnie obowiązującego 
rozporządzenia.

Jak trafnie wskazano w oświadczeniu senatorskim, rozporządzenie nie dywersy-
fikuje przyznawanych zastępowanej przez profesjonalnego pełnomocnika stronie sta-
wek kosztów zastępstwa procesowego w zależności od trybu w jakim toczy się postę-
powanie. W konsekwencji zarówno w sprawie prawomocnie zakończonej wydanym 
na posiedzeniu niejawnym nakazem zapłaty jak i takiej, w której odbyło się kilka lub 
kilkanaście terminów rozpraw najczęściej koszty zastępstwa procesowego są przyzna-
wane w stawce minimalnej.

Zasądzenie opłaty za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego po-
niżej stawki minimalnej w przypadku, gdy sprawa toczy się w trybie upominawczym 
bądź nakazowym jest na gruncie przepisów rozporządzenia niedopuszczalne albowiem 
w tych przypadkach musi ona zostać przyznana co najmniej w stawce minimalnej. 
Natomiast konieczność uzasadniania decyzji sędziowskich w sytuacji przyznawania 
opłat stanowiących krotność stawek minimalnych, opartego o przesłanki wskazane 
w §2 ust. 1 rozporządzenia, tj. w zależności od charakteru sprawy i wkładu pracy peł-
nomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia powoduje niechęć 
do ich różnicowania, zwłaszcza że orzeczenia te podlegają kontroli instancyjnej. Nawet 
zatem, gdy istnieją ku temu uzasadnione podstawy w praktyce orzeczniczej przyjmuje 
się, iż zasądzenie opłaty za czynności w stawce minimalnej jest wystarczające jako 
spełniające wymogi przewidziane w rozporządzeniu.

Z tych właśnie, wskazanych powyżej, względów problem poruszony w oświadcze-
niu senatorskim jest aktualny, a potrzeba jego legislacyjnego rozwiązania jest od daw-
na sygnalizowana przez samorząd radców prawnych.

Skonkretyzowanym wynikiem podejmowanych na tej płaszczyźnie przez samo-
rząd radcowski działań jest opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie opłat za 
czynności radców prawnych, który wraz z szerokim uzasadnieniem potrzeby wprowa-
dzenia zmian w tym zakresie, przekazany został Ministrowi Sprawiedliwości w lipcu 
2014 r. przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Wydaje się, iż stanowi on właściwy merytoryczny materiał do podjęcia w resorcie 
dynamicznych prac nad jego wprowadzeniem w życie.

Jest to o tyle istotne, że aktualnie obowiązujące rozporządzenie wykonuje dwie 
delegacje ustawowe (vide art. 223 ust. 2 oraz art. 225 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r. o radcach prawnych) dotyczące w znacznej mierze odmiennych materii, co nie 
jest uzasadnione, zwłaszcza wobec faktu szczątkowej regulacji obecnie zagadnień do-
tyczących ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez 
radcę prawnego z urzędu oraz braku realizacji delegacji ustawowej w tym zakresie.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego 
stanowiska. Powołana w nim argumentacja uwidacznia potrzebę wprowadzenia no-
wej regulacji w tej materii, nie tylko z przyczyn, o których mowa w oświadczeniu 
senatorskim.

Oprócz rozbudowania oraz skonkretyzowania w przedłożonym projekcie rozpo-
rządzenia katalogu ocennych kryteriów zasądzania kosztów zastępstwa procesowego, 
wymagających konkretyzacji w poszczególnych sprawach, projekt przenosi do prze-
pisów ogólnych rozwiązanie przewidujące zwiększenie stawek minimalnych o 20% 
w przypadku wyznaczania przez sądy kolejnych posiedzeń, z wyłączeniem posiedzeń 
niejawnych. Mechanizm ten pozbawiony jest dyskrecjonalnej oceny sądu, która może 
być stosowana w przypadku kryteriów, a jednocześnie powinien sprzyjać koncentracji 
materiału dowodowego i pośrednio wpływać na niezbędną minimalizację ilości wyzna-
czanych w sprawie posiedzeń z udziałem pełnomocnika.

Wydaje się, iż wychodzi to również naprzeciw zmianom postulowanym w oświad-
czeniu senatorskim, które miałyby zracjonalizować i urealnić wysokość kosztów za-
stępstwa procesowego w stosunku do nakładu pracy niezbędnego do prawidłowego 
prowadzenia sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika.
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Odpowiedź 
SEKRETARZA 
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Warszawa, 4 maja 2015 r.

Szanowna Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2015 roku uprzejmie informuję, że Na-

czelna Rada Adwokacka całkowicie popiera stanowisko zawarte w oświadczeniu 
Pana Senatora Rafała Muchackiego, złożonym na 71. posiedzeniu Senatu RP w dniu 
5 marca br.

Naczelna Rada Adwokacka od lat zabiega o zmianę rozporządzenia w sprawie opłat 
za czynności adwokackie, postulując m.in. rozdzielenie taks na taksę w sprawach 
z wyboru i w sprawach z urzędu. Reforma zasad wynagradzania pomocy prawnej 
świadczonej z urzędu nie powinna spocząć jedynie na prostej zmianie wysokości sta-
wek. Wydaje się ze wszech miar zasadne, aby uszczelnić system przyznawania pomo-
cy prawnej z urzędu, eliminując przypadki nadużywania tego prawa, jak również by 
przewidzieć możliwość częściowego partycypowania w kosztach adwokata z urzędu 
na miarę możliwości osoby uprawnionej. Wygenerowane w ten sposób oszczędności 
i przychody mogą zrównoważyć podwyższenie stawek z urzędu bez zwiększania zaan-
gażowania finansowego Państwa, co oczywiście wymaga odpowiednich wyliczeń.

Z poważaniem 
 
Rafał Dębowski
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera

Szanowny Panie Prezesie!
Ustawa o pomocy społecznej zezwala na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w pode-
szłym wieku.

Ustawa nie reguluje jednak treści umowy zawieranej pomiędzy placów-
ką a mieszkańcem. Niewątpliwie jest to umowa zawierana między przedsię-
biorcą a konsumentem. Z moich doświadczeń wynika, że we wspomnianych 
umowach znajdują się nieraz zapisy niekorzystne dla mieszkańców.

Proszę zatem o odpowiedź na pytanie, czy prowadzone były analizy 
umów zawieranych przez prywatne domy opieki pod kątem typowych, nie-
dozwolonych klauzul w nich stosowanych oraz czy prowadzone były dzia-
łania mające na celu promocję wiedzy na temat praw i obowiązków stron 
umów wspomnianego typu.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki

Odpowiedź

Warszawa, 6 maja 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2015 r. (sygn.: BPS/043-71-3049/15), 

zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w związku z oświadczeniem złożonym przez 
Senatora Rafała Muchackiego na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 r., 
skierowanym do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Pre-
zes Urzędu), zawierającym prośbę o przekazanie informacji na temat podejmowanych 
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK lub Urząd) działań 
dotyczących umów zawieranych z konsumentami przez prywatne domy opieki pod ką-
tem niedozwolonych klauzul w nich stosowanych oraz działań, mających na celu pro-
mocję wiedzy na temat praw i obowiązków stron umów wspomnianego typu, uprzej-
mie przedstawiam następujące stanowisko.

W pierwszej kolejności uprzejmie wyjaśniam, iż UOKiK w ramach wykonywania 
zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2007 r. o ochronie konku-
rencji i konsumentów (t. jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 184; dalej: uokik), przeprowadza 
kontrole wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsu-
menckim, funkcjonujących na rynku w różnych obszarach działalności.

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 pkt 2 i 5 uokik, Prezes Urzędu może wszcząć z urzę-
du postępowanie wyjaśniające, mające w szczególności na celu wstępne ustalenie, czy 
nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stoso-
wania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także ustalenie, czy 
miało miejsce naruszenie chronionych prawem interesów konsumentów uzasadniają-
ce podjęcie działań określonych w odrębnych ustawach.
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Wobec stwierdzonych w toku postępowania wyjaśniającego naruszeń, Prezes 
Urzędu może, na podstawie art. 47936 i następnych ustawy z 17 listopada 1964 roku 
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm., dalej również: 
k.p.c.), skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dalej również: SOKiK) pozew o uznanie postanowień wzorca umo-
wy za niedozwolone. Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku stwierdzenia, iż 
postanowienie badanego wzorca umownego jest sprzeczne z przepisami prawa, rów-
nież możliwe jest wszczęcie przez Prezesa Urzędu postępowania w sprawie stosowania 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Mając natomiast na uwadze 
aktualną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego w zakresie skutków wpisania posta-
nowienia wzorca umowy do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za nie-
dozwolone, o którym mowa w art. 47945 k.p.c. (dalej: rejestr postanowień wzorców 
umowy uznanych za niedozwolone lub Rejestr), wskazać należy, iż obecnie nie jest 
możliwe wykorzystanie przez Prezesa Urzędu instrumentu w postaci postępowania 
w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozu-
mieniu art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik przeciwko przedsiębiorcy, wobec którego nie zapadł 
wyrok SOKiK o uznaniu stosowanego przez niego postanowienia wzorca umowy za 
niedozwolone. W wyroku z dnia 12 lutego 2014 r. (sygn. akt III SK 18/13) SN uznał, 
że wpis postanowienia do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedo-
zwolone nie wiąże w sprawach dotyczących innego przedsiębiorcy, nawet jeżeli kwe-
stionowane w postępowaniu postanowienia wzorca umowy mają tożsame brzmienie, 
co postanowienie uznane wcześniej za niedozwolone i wpisane do Rejestru. Powyższy 
wyrok wpisuje się w kształtującą się w ostatnich latach linię orzeczniczą SN (por. np. 
wyroki z 20 września 2013 r., II CSK 708/12; z 23 października 2013 r., IV CSK 
142/13), która wyklucza zasadność prowadzenia postępowań w sprawach praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w których zarzuty oparte są na toż-
samości stosowanych przez przedsiębiorcę postanowień z postanowieniami niedozwo-
lonymi wpisanymi do Rejestru, jeżeli przedsiębiorca ten nie był stroną postępowania 
o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone.

W oparciu o wskazane powyżej obowiązki Prezesa Urzędu, Delegatura Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów w Gdańsku (dalej: Delegatura UOKiK w Gdańsku), 
przeprowadziła badanie działalności przedsiębiorców prowadzących placówki zapew-
niające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku. Bezpośrednią jego przyczyną było zbadanie stopnia przestrzegania 
praw konsumentów na rynku świadczenia usług opiekuńczo-bytowych. Funkcjonowa-
nie placówek świadczących usługi w przedmiotowym zakresie, stanowi przejaw zlecania 
podmiotom prywatnym zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych równolegle 
z podmiotami publicznymi. Wykonywanie zatem działalności gospodarczej polegającej 
na prowadzeniu placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnospraw-
nym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, opiera się na świadczeniu 
usług szczególnie doniosłych społecznie ze względu na ich charakter odpowiadający 
zadaniom publicznym. Doniosłość zadań wykonywanych przez przedsiębiorców pro-
wadzących placówki opieki całodobowej szczególnie przemawiała za przeprowadzeniem 
kontroli zabezpieczenia interesów osób korzystających z usług opiekuńczych.

Informacje o wynikach przedmiotowej kontroli zostaną w najbliższym czasie opu-
blikowane w formie komunikatu na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów.

W ramach prowadzonej kontroli, przedsiębiorcy przedłożyli wzorce umów o świad-
czenie usług opiekuńczo-bytowych oraz regulaminy pobytu w placówce opiekuńczej, 
które spełniają kryteria pozwalające na ich klasyfikację jako wzorce umowy. Bada-
niem objęto 34 przedsiębiorców prowadzących placówki zapewniające całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wie-
ku, działających na obszarze województw: pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. 
Przeprowadzona kontrola dotyczyła działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 
placówki opieki całodobowej, prowadzonej przez przedsiębiorców będących zarówno 
osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiada-
jącymi osobowości prawnej.
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W zakresie przedmiotowej kontroli przebadano około 61 wzorców umów stosowa-
nych przez przedsiębiorców prowadzących placówki opieki całodobowej. Zgromadzone 
dokumenty poddano analizie przede wszystkim pod kątem zgodności z przepisami 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. jedn.: Dz. U z 2014 r., poz. 121; 
dalej: k.c.) w zakresie dotyczącym niedozwolonych postanowień umownych i ewentu-
alnych naruszeń ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn.: Dz. U. 
z 2013 r., poz. 182). Ponadto, pozyskane wzorce podlegały weryfikacji pod względem 
stosowania w nich postanowień tożsamych z klauzulami wpisanymi do rejestru po-
stanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.

Spośród zbadanej liczby wzorców umów, w 37 z nich stwierdzono nieprawidłowo-
ści, co do których Prezes Urzędu zgłosił swoje zastrzeżenia. Kontrola wzorców stoso-
wanych w związku ze świadczeniem usług opiekuńczo-bytowych wykazała, iż stwier-
dzone w nich nieprawidłowości dotyczyły powtarzających się uchybień.

Wykryte naruszenia dotyczące analizowanych wzorców umów polegały w prze-
ważającej mierze na stosowaniu postanowień kwalifikujących się jako niedozwolo-
ne postanowienia umowne. W świetle art. 3851 §1 k.c. niedozwolone postanowienie 
umowne to takie, które nie zostało uzgodnione z konsumentem indywidualnie oraz 
kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczaja-
mi, rażąco naruszając jego interesy. Powyższe nie dotyczy postanowień określających 
główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane 
w sposób jednoznaczny. Przykładową listę niedozwolonych postanowień umownych 
zawiera art. 3853 k.c.

W zakresie tej kategorii naruszeń należy wymienić:
1) postanowienia wyłączające możliwość zwrotu opłaty wniesionej przez konsu-

menta w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku prawnego – niepra-
widłowości tego rodzaju stwierdzono w przypadku 24 przedsiębiorców;

2) postanowienia przewidujące możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem na-
tychmiastowym – nieprawidłowości tego rodzaju stwierdzono w przypadku 
26 przedsiębiorców;

3) postanowienia wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody na osobie 
– nieprawidłowości tego rodzaju stwierdzono w przypadku 8 przedsiębiorców;

4) postanowienia wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorcy za rzeczy pozosta-
wione w domu opieki – nieprawidłowości tego rodzaju stwierdzono w przypadku 
7 przedsiębiorców;

5) postanowienia nakładające obowiązek zapłaty wygórowanej kary umownej – 
nieprawidłowości tego rodzaju stwierdzono w przypadku 5 przedsiębiorców;

6) postanowienia zawierające niejasne zwroty, pojęcia, przestanki umożliwiające 
przedsiębiorcy jednostronne dokonywanie interpretacji postanowień umowy – 
nieprawidłowości tego rodzaju stwierdzono w przypadku 5 przedsiębiorców.

Ponadto, wykazane naruszenia dotyczyły zastosowania postanowień o zbliżonej 
treści z klauzulami wpisanymi do rejestru postanowień wzorców umów uznanych za 
niedozwolone. Zastrzeżenia tego rodzaju zostały zgłoszone w odniesieniu do:

1) postanowień waloryzujących cenę usług – nieprawidłowości tego rodzaju stwier-
dzono w przypadku 18 przedsiębiorców;

2) postanowień zastrzegających skuteczność doręczenia – nieprawidłowości tego 
rodzaju stwierdzono w przypadku 1 przedsiębiorcy;

3) postanowień narzucających właściwość sądu – nieprawidłowości tego rodzaju 
stwierdzono w przypadku 20 przedsiębiorców.

W toku przeprowadzonej kontroli, w jednostkowych przypadkach wzorców umów, 
zidentyfikowano również postanowienia niezgodne z oznaczonym przepisem prawa 
(np. z przepisem art. 359 §21 k.c., ustanawiające prawo przedsiębiorcy do pobierania 
odsetek umownych przewyższających wysokość tzw. odsetek maksymalnych). W 8 zaś 
przypadkach, stwierdzono stosowanie postanowień wprowadzających konsumentów 
w błąd w zakresie określenia strony świadczącej usługi opiekuńczo-bytowe.

Prezes Urzędu, działając adekwatnie do skali stwierdzonych naruszeń, skierował 
do przedsiębiorców objętych kontrolą wystąpienia, wskazujące na zaistniałe niepra-
widłowości w treści postanowień wzorców umów. Jednocześnie Prezes Urzędu we-
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zwał przedsiębiorców prowadzących placówki opieki całodobowej do wskazania przez 
nich działań, jakie podejmą celem dobrowolnego usunięcia przedstawionych naru-
szeń praw i interesów konsumentów. W wyniku wystąpień Prezesa Urzędu, więk-
szość przedsiębiorców wskazała, iż dokona zmian wzorców umów w zakresie zakwe-
stionowanych postanowień, podzielając zastrzeżenia co do ich treści. Przedsiębiorcy, 
ustosunkowując się do otrzymanych wystąpień, deklarowali również, iż niezależnie 
od stwierdzonych naruszeń, w praktyce świadczenia usług opiekuńczo-bytowych kie-
rowali się zasadami współżycia społecznego, uwzględniając szczególną sytuację osób 
wymagających opieki całodobowej. Pozytywna reakcja przedsiębiorców na zgłoszone 
uwagi w większości przypadków doprowadziła do zmiany przez nich treści wzorców, 
poprzez usunięcie lub zmianę kwestionowanych postanowień lub skutkowała zobo-
wiązaniem się do ich zmiany lub usunięcia w możliwie najbliższym czasie.

Prezes Urzędu planuje kontynuować badania w tym przedmiocie, obejmując swoją 
kontrolą działalności przedsiębiorców prowadzących placówki zapewniające całodo-
bową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 
wieku na obszarze całego kraju.

W ocenie Prezesa Urzędu, konsumentów w wieku 60+ uznać należy za szczególną 
grupę, narażoną na negatywne oddziaływanie zakazanych praktyk handlowych sto-
sowanych przez przedsiębiorców, W związku z powyższym, Prezes Urzędu podejmuje 
szereg działań kontrolnych wobec przedsiębiorców, których oferta adresowana jest 
przede wszystkim do osób z tej grupy wiekowej. Efektem podjętych działań był m.in. 
opublikowany w 2012 r. „Raport: rynek sprzedaży bezpośredniej w Polsce”.

Prezes Urzędu podejmuje również szereg działań informacyjno-edukacyjnych 
kierowanych do konsumentów, organizuje kampanie edukacyjne (np. ogólnopolska 
kampania edukacyjna „Bądź świadomym konsumentem, organizowana w latach: 
2008, 2011 i 2012; Kampania Społeczna, czy współorganizowana z innymi instytu-
cjami kampania społeczna „Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz”), infor-
muje o uprawnieniach i obowiązkach konsumentów (np. wspólna akcja informacyjna 
UOKiK i 21 instytucji, na temat praw konsumentów kupujących poza lokalem przed-
siębiorstwa) oraz promuje instytucje, które świadczą pomoc konsumentom w ich in-
dywidualnych sprawach (powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organi-
zacje pozarządowe).

Prezes Urzędu będzie kontynuował swoje dotychczasowe działania w tym zakresie 
celem wyeliminowania nieprawidłowości, mając na uwadze osoby starsze, jako gru-
pę konsumentów szczególnie narażoną na nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane 
przez przedsiębiorców. W ocenie Prezesa Urzędu, szczególnie istotne jest propagowa-
nie działań mających na celu budowanie świadomości konsumenckiej. Dotychczaso-
we inicjatywy Prezesa Urzędu w tym zakresie spotkały się z dużym zainteresowaniem 
osób starszych oraz instytucji, z których oferty korzystają seniorzy (m.in. kluby senio-
ra, Uniwersytety Trzeciego Wieku).

Ufam, że przedstawione wyjaśnienia okażą się pomocne.

Z poważaniem 
 
z up. PREZESA 
Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
Wiceprezes 
Dorota Karczewska
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
Już w drugiej połowie lat 90. podjęto pierwsze działania mające na celu 

polepszenie walorów estetycznych i funkcjonalnych Ambasady RP w Berli-
nie. W całym tym procesie nie mieliśmy dużo szczęścia. Przy okazji prowa-
dzenia starań inwestycyjnych pojawiły się różnorakie problemy – od pro-
blemów decyzyjnych (dotyczących tego, czy wystarczy gruntowny remont, 
czy może potrzebny jest całkowicie nowy obiekt) przez problemy finansowe, 
aż po kłopoty z niegospodarnością, na które przed kilkunastu laty zwracała 
uwagę Najwyższa Izba Kontroli.

I choć historia dochodzenia do rozpoczęcia działań pokazała słabość po-
szczególnych rządów i obnażyła brak odpowiednich priorytetów w polityce 
zagranicznej, możemy być optymistami. W 2012 r. rozstrzygnięto konkurs 
wygrany przez JEMS Architekci Sp. z o.o., zakładający powstanie do 2016 r. 
budynku, który podsekretarz stanu w MSZ Jerzy Pomianowski określił mia-
nem „dumy polskiej dyplomacji” oraz „wizytówki Polski w jednym z najważ-
niejszych państw europejskich”. Budynek ma stanąć w miejscu szpecącego 
centrum Berlina, dziś opustoszałego, gmachu przy Unter den Linden 7-72.

Priorytetowy charakter tej inwestycji wynika nie tylko z sąsiedztwa Nie-
miec i trendu, jaki obecnie obserwujemy (nowe budynki ambasad w Berlinie 
otworzyły między innymi Francja, Stany Zjednoczone i Turcja), ale przede 
wszystkim z wyniku bilansu handlowego, który jasno pokazuje, że Niemcy 
są jednym z naszych najważniejszych partnerów. Nie bez znaczenia jest 
również instytucjonalne rozdrobnienie, które utrudnia efektywną pracę na 
rzecz Polonii w Niemczech.

Z uwagi na priorytetowy charakter inwestycji, opierając się na przywoła-
nych wyżej argumentach, kieruję do Pana Ministra następujące pytania.

1. Czy finalne koszty całości inwestycji przekroczą początkowo zakłada-
ne 40 milionów euro? Jak wysoki jest zakładany na dzień dzisiejszy koszt 
budowy nowego budynku Ambasady RP w Berlinie?

2. Na jakim etapie są trwające prace?
3. Jaki jest przewidywany harmonogram inwestycji?

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski

Odpowiedź

Warszawa, 1 kwietnia 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Jarosława Obremskiego, złożone 

podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca br., uprzejmie przedstawiam od-
powiedzi na zadane pytania:

1. Czy finalne koszty całości inwestycji przekroczą początkowo zakładane 
40 milionów euro? Jak wysoki jest zakładany na dzień dzisiejszy koszt 
budowy nowego budynku Ambasady RP w Berlinie?
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Finalny koszt inwestycji, obejmujący koszty konkursu architektonicznego, prac 
projektowych, prac przedrealizacyjnych, dekontaminacji, rozbiórek, budowy no-
wego budynku i wyposażenia oraz obsługi inwestorskiej nie powinien przekroczyć 
40 mln EURO.

Aktualnie zakładany koszt robót budowlanych nowego budynku Ambasady RP 
w Berlinie wynosi około 31 mln EURO.

2. Na jakim etapie są trwające prace?

W dniu 20.03.2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą odpowiedzialnym za 
usuwanie materiałów niebezpiecznych, prace te potrwają czternaście tygodni. Powo-
łano również Komisję przetargową w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia dotyczącego wykonania prac rozbiórkowych starego obiektu Ambasady 
RP. Trwa proces ostatecznego uzupełniania i odbioru dokumentacji projektowej przy-
gotowanej przez biuro projektowe JEMS, warunkującego uruchomienie procedury 
przetargowej na wybór głównego wykonawcy.

3. Jaki jest przewidywany harmonogram inwestycji?

Ramowy harmonogram inwestycji zakłada:
a) usunięcie materiałów niebezpiecznych – do końca czerwca 2015 r.
b) przeprowadzenie prac rozbiórkowych starego obiektu – do końca 2015 r.
c) wybór głównego wykonawcy prac budowlanych – pierwszy kwartał 2016 r.
d) zakończenie prac budowlanych – koniec 2018 r.

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

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Gdy ponad dziesięć lat termu w Polsce trwała debata nad członkostwem 

naszego państwa w Unii Europejskiej, głównym argumentem przeciwników 
akcesji był lęk przed narzuceniem nam w sposób autorytarny przepisów go-
dzących w dotychczasowy system wartości i norm moralnych, które swą 
najbardziej delikatną emanację mają w sprawach związanych z życiem 
płciowym, a także ochroną życia poczętego. Zwolennicy akcesji uspokajali 
wtedy, że te sprawy są przez Unię pozostawiane do suwerennych decyzji 
państw członkowskich.

Przez ponad dziesięć lat trwał konsensus w tej sprawie. Niestety został 
on ostatnio złamany wprowadzeniem do obiegu bez recepty środków mogą-
cych w pewnych sytuacjach wywołać poronienie, a w innych uniemożliwić 
zagnieżdżenie się zarodka, tym samym zmniejszając do zera jego szanse na 
przeżycie.

Nawet próbując przyglądać się sprawie bez zaangażowania światopo-
glądowego (co jednak jest prawie niemożliwe, gdyż konflikt pro-life – pro-cho-
ice jest jednym z najostrzej dzielących społeczeństwo współczesnych kon-
fliktów moralno-światopoglądowych), trzeba uznać, że przeciwnicy wejścia 
do Unii zostali oszukani. Złamano bardzo mocną umowę społeczną, a co za 
tym idzie, nadwyrężono zaufanie do rządu RP jako kadencyjnej, ale ciągłej 
instytucji.

Dodatkowym źródłem zagubienia Polaków mogą być docierające do 
nas sprzeczne informacje. Przytoczę fragment za artykułem ze strony gosc.
pl (strona jednego z największych tygodników opinii w Polsce, „Gościa Nie-
dzielnego”) z dnia 14 stycznia 2015 r. Wiceminister Neumann wyjaśnił, że 
kraje członkowskie UE nie mają możliwości ograniczenia sprzedaży tej piguł-
ki przez wymaganie recepty. Wyjątkiem będzie Malta, gdzie środki antykon-
cepcyjne w ogóle nie są sprzedawane. „Jeżeli w kraju sprzedaje się środki 
antykoncepcyjne, nie ma żadnej innej możliwości (niż sprzedaż bez recepty)” 
– powiedział Neumann.

Rzecznik KE do spraw zdrowia Enrico Brivio przekazał z kolei w środę 
PAP stanowisko Komisji, zgodnie z którym to do władz krajów członkow-
skich UE należy ostateczna decyzja, czy zezwolić na sprzedawanie środków 
antykoncepcyjnych o nazwie ellaOne u siebie bez recepty.

„Zgodnie z interpretacją KE dotyczącą prawodawstwa farmaceutyczne-
go UE oraz z uwagi na charakter produktu (antykoncepcja), państwa człon-
kowskie są właściwe do ograniczenia sprzedaży poprzez wymaganie recep-
ty, jeżeli uznają to za konieczne” – napisała Komisja w nocie przekazanej 
PAP. Cudzysłowy zgodnie z oryginałem.

W innym komunikacie, tym razem Informacyjnej Agencji Radiowej, 
czytamy: Polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało jednak, że pigułkę 
będzie można sprzedawać bez recepty, bo odbiorcą decyzji KE jest firma 
wprowadzająca lek na rynek, a rząd polski ani resort zdrowia nie są stroną 
w sprawie.

Szanowny Panie Ministrze, przytoczone wypowiedzi sprawiają wraże-
nie przerzucania się problemem między KE a ministerstwem. Stąd moje 
pytania.

1. Czy Ministerstwo Zdrowia podtrzymuje tezę, że nie ma prawnych 
możliwości utrzymania obowiązku konsultacji lekarskiej celem wystawienia 
recepty przed zakupem wskazywanego środka?

2. Czy Ministerstwo Zdrowia śledzi procesy zachodzące w tej sprawie 
w innych krajach Unii Europejskiej, a w szczególności we Włoszech, gdzie – 
jak donoszą media – obowiązek konsultacji lekarskiej potwierdzonej receptą 
ma być utrzymany?

3. Czy istnieją jakieś przesłanki, jak należy interpretować przytoczo-
ną przez mnie powyżej wypowiedź rzecznika Enrico Brivio, jeśli minister-
stwo nie ma wpływu na fakt, czy środek ma być sprzedawany z receptą, 
czy nie?
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4. Czy ministerstwu znane są praktyki stosowane przez niektóre inter-
netowe apteki, jak na przykład https://www.121doc.pl/, ale także inne, 
gdzie leki na receptę są sprzedawane na recepty wystawiane przez „inter-
netową klinikę”, czyli przez lekarza zatrudnionego przy internetowej aptece, 
wyłącznie na podstawie internetowej ankiety wypełnianej przez pacjenta? 
Czy według ministerstwa nie jest to próba obejścia prawa?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski

Odpowiedź

Warszawa, 2015.04.03

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Jarosława Obremskiego – Sena-

tora RP, dotyczące produktu leczniczego ellaOne, niniejszym uprzejmie proszę o przy-
jęcie stanowiska Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie.

Produkt leczniczy ellaOne (octan uliprystalu) został dopuszczony do obrotu w tzw. 
„procedurze centralnej” na mocy decyzji K(20G9)4049, wydanej przez Komisję Euro-
pejską na podstawie 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 weterynaryj-
nych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (Dz. Urz. 
UE L 136 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, 
str. 229), zwanego dalej „rozporządzeniem 726/2004/WE”. Adresatem zarówno przed-
miotowej decyzji, jak i modyfikacji jej warunków w zakresie zmiany kategorii dostęp-
ności (z leku dostępnego na podstawie przepisu lekarza, na lek dostępny bez przepisu 
lekarza), był podmiot odpowiedzialny – Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger, 
F-75003 Paris, France.

W ocenie Ministra Zdrowia pytanie o możliwość modyfikacji kategorii dostępno-
ści produktu leczniczego ellaOne względem warunków jego dopuszczenia do obrotu 
będących przedmiotem decyzji Komisji skierowanej do ww. podmiotu odpowiedzial-
nego, jest w istocie pytaniem o moc i zakres obowiązywania źródeł prawa Unii Eu-
ropejskiej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia 726/2004 „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 po-
zwolenie na wprowadzenie do obrotu wydane przez to Państwo Członkowskie zgodnie 
z art. 6 dyrektywy 2001/83/WE”.

Powyższe oznacza, że co do zasady rzeczona decyzja – zgodnie z art. 288 Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wiąże adresata, którym jest podmiot odpo-
wiedzialny, uzyskujący wszakże, zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia 726/2004, 
jednakowe prawa na całym terytorium Unii Europejskiej. Oznacza to, że pomimo iż 
adresatem decyzji jest podmiot odpowiedzialny (a nie państwo/a członkowskie), to 
jednak decyzja ta wywołuje bezpośredni skutek na terytorium wszystkich państw 
członkowskich.
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Należy niemniej zwrócić również uwagę, że powyższe stanowi zasadę ogólną, od 
której jednak przewidziano wyjątek co przejawia się w odniesieniu do treści przywoła-
nego wyżej przepisu rozporządzenia 726/2004 do art. 4 ust. 4 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produk-
tów leczniczych stosowanych u ludzi, który stanowi, że „...dyrektywa nie wpływa na 
stosowanie ustawodawstwa krajowego zabraniającego lub ograniczającego sprzedaż 
bądź stosowanie produktów leczniczych jako środków antykoncepcyjnych lub poron-
nych. Państwa Członkowskie przedstawią Komisji dane przepisy ustawodawstwa kra-
jowego”. Oznacza to, że państwa członkowskie mogą wprowadzać – w drodze wyjątku 
dla środków antykoncepcyjnych lub poronnych – odstępstwa od warunków pozwole-
nia wydanego w odniesieniu do danego leku przez Komisję w procedurze centralnej.

Ograniczenie może przybrać dowolną formę, w tym może polegać na nałożeniu obo-
wiązku sprzedaży takiego typu produktu leczniczego z przepisu lekarza, może też po-
legać na innym ograniczeniu. Omawiany przepis dyrektywy jest prawnym instrumen-
tem możliwości realizacji przez państwo członkowskie woli politycznej jego władz, która 
wszakże nie powinna pozostawać w związku z merytoryczną oceną aspektów związanych 
z bezpieczeństwem stosowania leku (gdyż ta już została dokonana przez kompetentne 
gremium na etapie oceny wniosku podmiotu odpowiedzialnego o zmianę warunków do-
puszczenia produktu leczniczego do obrotu w postaci zmiany kategorii dostępności).

Minister Zdrowia potwierdza również fakt, iż bacznie przygląda się modelom dys-
trybucji produktu leczniczego ellaOne przyjętym w innych państwach członkowskich 
i jako istotny wyznacznik w tej sprawie traktuje fakt, że przypadki utrzymania/wpro-
wadzenia zasady wydawania omawianego produktu leczniczego na podstawie pre-
skrypcji lekarskiej, pozostają w przeważającej mniejszości.

Pragnę również nadmienić, że państwa członkowskie Unii Europejskiej miały 
możliwość uprzedniego względem wydania (zmiany) decyzji przez Komisję wyrażenia 
swojej opinii względem projektu decyzji dopuszczającej dany produkt leczniczy do 
obrotu (bądź zmieniającej warunki dopuszczenia tego produktu do obrotu), co miało 
miejsce ze strony Rzeczypospolitej Polskiej poprzez działania jej delegata do Komite-
tu ds. Produktów Leczniczych przy Europejskiej Agencji Leków (CHMP-EMA), który 
przedstawiał (tak jak i siedmiu przedstawicieli innych państw członkowskich) nega-
tywne stanowisko względem wniosku podmiotu odpowiedzialnego o zmianę kategorii 
dostępności produktu leczniczego ellaOne.

Odpowiadając na pytanie dotyczące wypowiedzi Rzecznika Komisji w kwestii 
kształtowania polityk wewnętrznych dotyczących analizowanego problemu przez po-
szczególne państwa członkowskie, uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia nie opie-
ra swoich działań na stwierdzeniach (nawet wysokich urzędników unijnych), które 
zawsze zawierać mogą element osobistego poglądu na daną sprawę. Minister Zdrowia 
działa wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 
przypadku – prawa Unii Europejskiej,

Jak zostało wspomniane wcześniej, władze państw członkowskich mogą, ale nie 
muszą wprowadzać ograniczeń dotyczących obrotu lekami antykoncepcyjnymi lub 
poronnymi, a nawet jeżeli na takie działania się zdecydują, nie muszą one przybierać 
formuły ingerowania w kategorię dostępności produktu leczniczego.

Ministerstwo Zdrowia przyjęło i aktualnie realizuje koncepcję, w ramach której 
zakłada się ograniczenie wieku, od którego omawiany produkt leczniczy mógłby być 
nabywany przez pacjentki w aptekach. Wyboru takiej formy ograniczenia dokonano 
po zasięgnięciu opinii uznanych autorytetów w ochronie zdrowia.

W odniesieniu do działalności podmiotów prowadzących strony typu http://
www.121doc.pl, informuję, że w związku z licznymi zgłoszeniami możliwości prowa-
dzenia nielegalnej sprzedaży produktów leczniczych poprzez ww. stronę interneto-
wą, Główny Inspektor Farmaceutyczny zasięgnął w 2013 r. szczegółowych informacji 
w tym temacie w Brytyjskiej Agencji Leków – Medicines and Healthcare Products Re-
gulatory Agency, która potwierdziła, że ww. strona internetowa działa zgodnie z pra-
wem obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie. Strony te zostały zarejestrowane 
w General Pharmaceutical Council (GPhC) jako legalnie działające apteki internetowe 
– figurują one w Krajowym Rejestrze Aptek.
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W Wielkiej Brytanii apteki internetowe mogą prowadzić wysyłkową sprzedaż leków 
dostępnych na podstawie recepty lekarskiej, po wcześniejszej konsultacji online. Taka 
działalność jest szczegółowo uregulowana brytyjskim prawem. Na stronie internetowej 
apteki prowadzącej sprzedaż wysyłkową powinny znaleźć się informacje identyfikują-
ce przedsiębiorcę (adres siedziby, nazwa firmy, adres apteki), numer rejestracyjny 
GPhC oraz specjalne logo odsyłające do Krajowego Rejestru Aptek.

Według opinii Brytyjskiej Agencji Leków apteka internetowa podmiotu Hexpress 
Limited, sprzedająca produkty lecznicze polskim pacjentom, nie łamie w żaden spo-
sób przepisów obowiązujących na terenie Wielkiej Brytanii (w szczególności przepisów 
zawartych w Human Medicines Regulations 2012). Jednocześnie niniejsza Agencja 
wskazuje, że działalność aptek jest zgodna z przepisami dyrektywy 2011/62/UE w za-
kresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalne-
go łańcucha dystrybucji, które szczegółowo regulują internetową sprzedaż leków na 
odległość na terenie Unii Europejskiej.

Sprzedaż produktów leczniczych przez wspomniane strony internetowe nie pod-
lega nadzorowi Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, ani tym bardziej Ministra 
Zdrowia, z uwagi na to, że przepisy określające kompetencje tych organów, nie mają 
eksterytorialnego zakresu oddziaływania.

Licząc, że powyższe okaże się dla Pana Senatora Jarosława Obremskiego satysfak-
cjonujące, łączę wyrazy szacunku.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Piotr Warczyński
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Oświadczenie senatora Norberta Obryckiego

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Parlament Europejski w swoim oświadczeniu z 2011 r. zalecił wprowa-

dzenie do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szko-
le” (0050/2011). Oczywiście ostateczna decyzja została pozostawiona po-
szczególnym krajom członkowskim.

Pomysł Parlamentu Europejskiego obowiązkowej nauki gry w szachy 
w szkołach został, według niedawnych doniesień, podchwycony jak dotych-
czas jedynie przez hiszpańskie szkoły podstawowe. Gry w szachy będą się 
tam uczyli uczniowie III i IV klas szkół podstawowych przez dwie godziny 
tygodniowo. Zasadniczym argumentem przez nikogo niekwestionowanym 
i popartym przez wiele autorytetów naukowych było to, że szachy rozwi-
jają wszechstronne zdolności, zwłaszcza matematyczne, oraz umiejętność 
koncentracji i czytania. Według badań uniwersytetów w Gironie i Lleidzie 
szachy znacznie pomogły rozwinąć uczniom inteligencję, myślenie strate-
giczne, logikę, przewidywanie, pamięć, koncentrację, podejmowanie decyzji 
w warunkach stresu oraz panowanie nad emocjami. Są to obszary rozwojo-
we, w których polskie dzieci w okresie wczesnoszkolnym również mogą na 
pewno jeszcze wiele poprawić w swoich wynikach na tle rówieśników w Unii 
Europejskiej.

Z dużym zadowoleniem przyjąłem do wiadomości fakt, że Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i Polski Związek Szachowy zawarły już w 2012 r. po-
rozumienie o realizacji programu pilotażowego wprowadzającego nauczanie 
gry w szachy jako zajęć obowiązkowych w edukacji wczesnoszkolnej w wy-
branych szkołach podstawowych na terenie kraju przez dwa lata.

Chciałbym zapytać Panią Minister o następujące kwestie.
1. Jakie są wyniki po dwóch latach funkcjonowania programu pilotażo-

wego wprowadzającego w wybranych szkołach podstawowych szachy jako 
przedmiot obowiązkowy?

2. Czy ministerstwo rozważa, uwzględniając pozytywne skutki wpły-
wu nauki gry w szachy na rozwój dzieci i ich wyniki w szkole, wprowa-
dzenie gry w szachy jako przedmiotu obowiązkowego do polskich szkół 
podstawowych?

Z wyrazami szacunku 
Norbert Obrycki

Odpowiedź

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Norberta Obryckie-

go na 71. posiedzeniu Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r. (BPS/043-71-3052/15), 
uprzejmie wyjaśniam, że Ministerstwo Edukacji Narodowej popiera i docenia działa-
nia popularyzujące edukację szachową, jako jedną z najbardziej uniwersalnych form 
rozwijających strategiczne myślenie, kreatywność i logikę.
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Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przystąpiło do realizacji programu pilotażo-
wego, wprowadzającego w wybranych szkołach podstawowych szachy jako przedmiot 
obowiązkowy, ale od 2012 roku brało udział w spotkaniach z przedstawicielami Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Szachowego, podczas których dysku-
towano o edukacji szachowej w szkołach. Omawiano możliwość opracowania progra-
mu pilotażowego dla wybranych placówek oświatowych. MEN zadeklarowało wsparcie 
informacyjno-promocyjne programu.

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło działania upowszechniające 
zajęcia szachowe w szkole. W 2013 r. przyznany został patronat honorowy „Drużyno-
wym Mistrzostwom Europy w Szachach”, a w 2012 r. „Mistrzostwom Polski Juniorów 
i Pucharowi Polski Młodzików w Szachach Szybkich i Szachach Błyskawicznych”. Mi-
nister Edukacji Narodowej wyraził również swoje poparcie dla projektu PZSz „Eduka-
cja przez szachy w szkole”, który jest adresowany do szkół podstawowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na razie nie przewiduje wprowadzenia gry 
w szachy jako przedmiotu obowiązkowego w szkołach podstawowych. Jeżeli w szkole 
uczniowie są zainteresowani nauką gry w szachy, a ponadto szkoła dysponuje moż-
liwościami organizacyjnymi, kadrowymi i finansowymi, to zajęcia takie mogą zostać 
zorganizowane. Zgodnie bowiem z przepisami art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty1 szkoła, obok podstawowych form działalności dydaktycz-
no-wychowawczej może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne. Wybór określonej 
tematyki, zakresu i formy ww. zajęć pozostaje autonomiczną decyzją organów prowa-
dzących szkoły, dyrektorów szkół, rodziców oraz uczniów.

Zajęcia takie mogą być realizowane np. w ramach godzin do dyspozycji dyrektora 
szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela2.

Niezależnie od powyższego grę w szachy mogą swobodnie wykorzystywać nauczy-
ciele jako metodę wspomagającą realizację programu nauczania, która sprzyja rozwi-
janiu u uczniów umiejętności logicznego myślenia, wzmacnia ich dyscyplinę i koncen-
trację, rozwija wyobraźnię przestrzenną, kształtuje postawę kreatywności, inicjatyw-
ności, szacunku dla innych oraz kulturę osobistą.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Joanna Berdzik 
Podsekretarz Stanu

1 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
2 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
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Oświadczenie senatora Norberta Obryckiego

skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
Z dużym zaniepokojeniem obserwuję pracę ministerstwa nad ogranicze-

niem dostępu najważniejszych bibliotek w kraju, w tym Książnicy Pomor-
skiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie (oświadczenie senatorskie skiero-
wane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego dnia 9 stycznia 2014 r.). 
Uważam, że wynikiem tego może być dalszy spadek czytelnictwa w Polsce, 
który obecnie wynosi zaledwie 41%. To oznacza, że aż 19 milionów Polaków 
nie miało w ostatnim roku w rękach ani jednej książki.

Przejście na system archiwizacji książek w systemie cyfrowym jest ko-
nieczne i wychodzi naprzeciw rozwojowi cywilizacyjnemu świata i Polski. 
W moim odczuciu nie pomoże to jednak w promocji czytelnictwa – zwłaszcza 
że z danego dzieła będzie mogła korzystać online tylko jedna osoba.

Chciałbym zapytać Panią Minister o następujące kwestie.
1. Czy nie uważa Pani Minister, że wyłączenie bibliotek o charakterze re-

gionalnym i ponadregionalnym, jak Książnica Pomorska w Szczecinie, z moż-
liwości otrzymywania od wydawców egzemplarza obowiązkowego może to 
zjawisko jeszcze pogłębić?

2. Jaki program i pomysł na promocję czytelnictwa w Polsce, oprócz dys-
kutowanych publicznie planów wprowadzenia stałej ceny książki, ma kiero-
wane przez Panią ministerstwo?

Z wyrazami szacunku 
Norbert Obrycki

Odpowiedź

Warszawa, 7 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem senatora Norberta Obryckiego nr BPS/043-71- 

-3053/15 złożonym podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r. na-
wiązującym do kwestii nowelizacji przepisów o obowiązkowych egzemplarzach biblio-
tecznych, proszę o przyjęcie następujących informacji.

W MKiDN zostały podjęte konsultacje z udziałem środowisk bibliotekarskich, 
w tym bibliotek regionalnych – wojewódzkich bibliotek publicznych i bibliotek aka-
demickich oraz wydawców, dotyczące wypracowania kompromisowych dla wszyst-
kich interesariuszy rozwiązań. W celu podsumowania tych konsultacji resort kultury 
zorganizował 5 grudnia 2014 r. spotkanie z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
prof. Włodzisława Ducha. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Konfe-
rencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych i Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich, reprezentujący biblioteki regionalne. Przyjęte podczas spotkania usta-
lenia zostały uzgodnione ze wszystkimi jego uczestnikami, w formie zgłaszania uwag. 
Na podstawie wypracowanych rozwiązań przygotowano projekt nowelizacji rozporzą-
dzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek 
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uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodza-
jów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania, który będzie podlegał odpowied-
niej procedurze legislacyjnej.

Odpowiadając na pytanie pierwsze pragnę przede wszystkim wyjaśnić, że plano-
wana przez MKiDN nowelizacja w zakresie przekazywania egzemplarzy obowiązko-
wych bibliotekom regionalnym dotyczy wszystkich bibliotek wojewódzkich, które to 
biblioteki będą uprawnione do otrzymywania tzw. „egzemplarzy regionalnych” publi-
kacji. Dodatkowo wszystkie uprawnione do tych egzemplarzy biblioteki wojewódzkie 
będą otrzymywały dostęp elektroniczny do przekazywanych w ramach egzemplarza 
obowiązkowego wszystkich rodzajów publikacji.

Odpowiadając na pytanie drugie informuję, że działania resortu kultury mające na 
celu rozwój czytelnictwa w najbliższym okresie zostały wstępnie określone w „Naro-
dowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014–2020”. NPRCz obejmuje swoim 
zasięgiem wsparcie najważniejszych obszarów powiązanych z czytelnictwem, bibliote-
kami i obecnością książki na rynku, tj.:

– Poprawę warunków funkcjonowania bibliotek i zwiększenie dostępności usług 
bibliotecznych w regionach, w tym szczególnie na obszarach wiejskich;

– Poprawę dostępności książki, a także poprawę dostępności (również przez In-
ternet) i jakości zbiorów bibliotecznych (w tym książek elektronicznych), także 
w bibliotekach szkolnych;

– Integrację środowisk lokalnych wokół bibliotek;
– Wspieranie wydawnictw i sieci dystrybucji książek, w tym przede wszystkim 

księgarń;
– Zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju;
– Poprawę społeczno-ekonomicznej sytuacji autorów książek oraz tłumaczy;
– Wzmocnienie zasobów ludzkich w sferze upowszechniania książki i promocji 

czytelnictwa.
Program ma bardzo szeroki zasięgi, ma wspierać aktywność czytelniczą wszyst-

kich obywateli przez całe życie oraz zachęcać do sięgania po książkę przez nieczyta-
jących. Wspierane są różnorodne działania skierowane do: bibliotekarzy, księgarzy, 
wydawców, organizacji pozarządowych, samorządowych instytucji kultury, a także 
odbiorców: czytelników, użytkowników bibliotek, czytelników książek i czasopism 
kulturalnych oraz e-booków.

Jednym z elementów NPRCz jest także opracowywany wspólnie przez MKiDN 
i MEN projekt Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 
Będzie się on składać z trzech priorytetów:

– Priorytet 1. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – MKiDN,
– Priorytet 2. „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” – MKiDN,
– Priorytet 3. „Zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja infrastruktury 

bibliotek szkolnych i pedagogicznych” – MEN.
Bardzo ważnym warunkiem sukcesu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-

twa” jest zaangażowanie się w niego polskich rodzin, szkół i mediów. Bez ich wsparcia 
nie ma możliwości osiągnięcia założonych celów.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia zostaną uznane przez Pana 
Senatora Norberta Obryckiego za wystarczające.

Z poważaniem 
 
MINISTER KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
prof. Małgorzata Omilanowska
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka 
oraz senatora Przemysława Błaszczyka

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Premiera i do Pana Ministra z prośbą o podję-

cie działań w ramach posiadanych kompetencji wobec podległych resortów 
w sprawie praktyk czynionych przez urzędy skarbowe w stosunku do rol-
ników w zakresie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów 
i usług.

Z jakichś przyczyn urzędy skarbowe uzależniają fakt bycia podatni-
kiem VAT czynnym od kwestii struktury własności, a nie zwracają uwagi 
na przedmiot prowadzonej działalności. Przecież przepisy ustawy o VAT 
zawierają rozwiązania zarówno dla podatników prowadzących wyłącznie 
gospodarstwo rolne, jak i podatników prowadzących wyłącznie działalność 
rolniczą. Prosimy zatem o wyjaśnienie, jakie są przyczyny zainteresowania 
US kwestią prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jakie jest tu powiązanie? 
Dlaczego urząd skarbowy niejako narzuca podatnikowi sposób organizacji 
zarządzania i prowadzenia gospodarstwa rolnego? Jako przykład takiego 
niezrozumiałego traktowania podatników chcielibyśmy przytoczyć sprawę 
toczącą się w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim (znak: 
OB.-1/446-789/14).

Zwracamy się do Pana Premiera jako ministra gospodarki o to, by zwery-
fikował powyżej opisane podejście urzędów skarbowych wobec podatników 
prowadzących działalność rolniczą, gdyż narusza ono niezależność dzia-
łalności gospodarczej. Pana Ministra Finansów prosimy o interpretację tej 
sprawy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych. W szczególności 
prosimy o informację, czy w powyższym zakresie przepisy się zmieniły, a jeś- 
li tak, to kiedy nastąpiła zmiana interpretacji i co było powodem tej zmiany. 
Prosimy także o podanie podstawy prawnej, w związku z którą przy VAT 
następuje odniesienie przedmiotowe, to znaczy do gospodarstwa rolnego, 
a nie podmiotowe – do podatnika.

Z góry dziękujemy za wszechstronne zbadanie problemu i przekaza-
nie szczegółowych wyjaśnień. Jak wiemy, podobnych spraw jest znacznie 
więcej.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
Przemysław Błaszczyk
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Stanowisko 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 26 marca 2015 r.

Pan 
Mateusz Szczurek 
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze,
w załączeniu przekazuję, zgodnie z właściwością, oświadczenie złożone przez se-

natorów Andrzeja Pająka i Przemysława Błaszczyka podczas 71. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 5 marca 2015 r., przekazane przy piśmie Marszałka Senatu RP z dnia 
17 marca 2015 r. (znak: BPS/043-71-3054-MG/15 w sprawie interpretacji przepi-
sów ustawy o podatku od towarów i usług, wobec podatników prowadzących dzia-
łalność rolniczą.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Jerzy W. Pietrewicz 
Pełnomocnik Rządu do spraw 
Deregulacji Gospodarczych 
Sekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do przesłanego przy piśmie z dnia 17 marca 2015 r. znak: BPS/043- 

-71-3054-MF/15 tekstu oświadczenia, złożonego przez Panów Senatorów Andrze-
ja Pająka i Przemysława Błaszczyka podczas 71. posiedzenia Senatu RP, w dniu 
5 marca 2015 r. w sprawie praktyk czynionych przez urzędy skarbowe w stosunku 
do rolników w zakresie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „usta-
wą o VAT”, które w istotnym dla sprawy zakresie zasadniczo nie ulegały zmianom, 
uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 2 ustawy o VAT ilekroć w dalszych przepisach tej ustawy jest 
mowa o:
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„15) działalności rolniczej – rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, 
w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz re-
produkcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję 
roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję ma-
teriału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu 
przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących 
w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy 
grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeź-
nego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laborato-
ryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek 
oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż pro-
duktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikal-
nych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie 
usług rolniczych;

16) gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym”;

„21) usługach rolniczych – rozumie się przez to usługi wymienione w załączniku 
nr 2 do ustawy”.

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, 
o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej 
działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, 
handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne 
oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność go-
spodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towa-
rów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych 
(art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT).

W przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne 
lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o któ-
rym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT (art. 15 ust. 4 tej ustawy).

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o VAT przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do 
osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienio-
ne w ust. 4 przypadkach.

Zaprezentowane przepisy w sposób szczególny i specyficzny dla osób prowadzą-
cych działalność rolniczą rozstrzygają, kto może korzystać ze statusu podatnika po-
datku od towarów i usług. Podkreślić należy, że ust. 5 art. 15 tej ustawy stanowi do-
pełnienie (rozszerzenie) zakresu stosowania dyspozycji ust. 4 (stanowiącej o uznaniu 
za podatnika osobę, która złożyła zgłoszenie rejestracyjne) poprzez objęcie nią osób 
fizycznych prowadzących wyłącznie działalność gospodarczą w innych niż wymienione 
w ust. 4 przypadkach. W przypadku zatem osób fizycznych prowadzących wyłącznie 
działalność rolniczą nieobjętą hipotezą ust. 4 art. 15 (tzn. w formie innej niż gospodar-
stwo rolne, leśne lub rybackie), również za podatnika uważa się osobę, która złożyła 
zgłoszenie rejestracyjne.

W przypadku zatem, gdy we wspólnie prowadzonym gospodarstwie rolnym (lub 
w działalności rolniczej prowadzonej wspólnie w innej niż gospodarstwo rolne for-
mie) wykonywana jest zarówno produkcja roślinna i zwierzęca, jak też świadczone są 
usługi rolnicze, zastosowanie będą mieć cytowane powyżej przepisy art. 15 ust. 4 i 5 
ustawy o VAT.

Z powyższego wynika, że w świetle przepisów ustawy o VAT nie ma możliwości 
zarejestrowania jako czynnych podatników VAT w zakresie działalności rolniczej oboj-
ga współmałżonków prowadzących wspólne gospodarstwo rolne. Działalność rolnicza 
w ramach gospodarstwa rolnego może być prowadzona przez kilka osób, w tym obojga 
małżonków, jak również może być ono własnością wspólną, jednak przepisy ustawy 
o VAT wskazują, iż w odniesieniu do wspólnego gospodarstwa rolnego podatnikiem 
VAT jest tylko jedna osoba.

Zasadę tę dodatkowo potwierdza przepis art. 96 ust. 2 ustawy o VAT, który stano-
wi, że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie 
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rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na którą będą wy-
stawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy 
sprzedaży produktów rolnych. Pragnę podkreślić, że powyższe stanowisko znajduje 
uzasadnienie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na przykład:
1) w wyroku z dnia 10 sierpnia 2011 r. (sygn. akt I FSK 1211/10) Sąd stwierdził, 

iż niedopuszczalna jest taka konstrukcja prawna, aby w ramach już funkcjonującego 
gospodarstwa rolnego działało drugie gospodarstwo,

2) w wyroku z dnia 29 maja 2014 r. (I FSK 757/13) Sąd stwierdził, iż:
„Sąd pierwszej instancji (...) wskazał, że zasadniczy spór w sprawie sprowadza 

się do ustalenia, czy małżonek rolnika, który złożył zgłoszenie rejestracyjne zgodnie 
z art. 15 ust. 4 u.p.t.u. i jest czynnym podatnikiem VAT, może w ramach włas- 
nej działalności gospodarczej świadczyć usługi rolnicze jako samodzielny podatnik 
VAT. (...)

Należy zauważyć, iż stosownie do treści art. 15 ust. 4 u.p.t.u., w przypadku osób 
fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podat-
nika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 
ust.1 u.p.t.u. Z kolei ust. 5 art. 15 u.p.t.u. wskazuje jednoznacznie, że powyższą za-
sadę stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność 
rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach (...).

Z wymienionych zapisów wynika, iż w sytuacji, gdy gospodarstwo rolne stanowi 
współwłasność kilku osób (w tym również współwłasność małżeńską – jak w kon-
kretnym przypadku), podatnikiem VAT czynnym może zostać tylko jedna osoba, któ-
ra dokona zgłoszenia rejestracyjnego. Jak już wskazano wyżej działalnością rolniczą, 
stosownie do art. 2 pkt 15 u.p.t.u., jest także świadczenie usług rolniczych”.

Podkreślić należy, że konstrukcja przepisów o podatku od towarów i usług roz-
strzygająca, że w ramach prowadzenia działalności w formie gospodarstwa rolniczego 
lub w innych formach może występować jeden podatnik wynika z potrzeby jasnych 
i przejrzystych zasad rozliczania tego podatku. Wprowadzenie jasnych zasad w tym 
zakresie jest szczególnie istotne, z uwagi na fakt, że rolnicy prowadzący gospodar-
stwa rolne oraz świadczący usługi rolnicze mogą korzystać z jednego z dwóch róż-
nych „statusów”, tj. podatnika rozliczającego podatek od towarów i usług na zasa-
dach ogólnych lub podatnika korzystającego ze szczególnych procedur dotyczących 
rolników ryczałtowych.

Ze względu na zachodzące relacje we wspólnie prowadzonej działalności rolniczej 
(np. w ramach prowadzonego przez małżonków gospodarstwa rolnego), w szczegól-
ności możliwość wspólnego wykorzystania nabywanych towarów i usług (np. sprzętu 
rolniczego) do prac we wspólnym gospodarstwie rolnym oraz przy świadczeniu usług 
rolniczych – uważam, że przedstawione stanowisko jest prawidłowe.

Odnosząc się do przytoczonej przykładowo przez Panów Senatorów sprawy, to-
czącej się w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim, należy wyjaśnić, że 
zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją podatkową” od decyzji orga-
nu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej 
instancji (§1), a właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego 
stopnia (§2), czyli właściwy miejscowo Dyrektor Izby Skarbowej – o czym strona po-
winna zostać powiadomiona w treści decyzji.

Ewentualna ingerencja natomiast Ministra Finansów w postępowanie podatkowe 
skutkowałaby naruszeniem zasady dwuinstancyjności postępowania podatkowego 
(art. 127 ustawy Ordynacji podatkowej). Z tych względów Minister Finansów nie jest 
uprawniony do wywierania wpływu na czynności organów podatkowych podejmowa-
ne w toku trwających postępowań podatkowych.

Ponadto, w przypadku wątpliwości zainteresowanych, co do zakresu stosowania 
przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy 
się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, przepisy Ordynacji podatkowej 
przewidują możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej w trybie przewidzianym 
jej przepisami (art. 14b–14p).
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Jednocześnie pragnę poinformować, że przeprowadzone w 2014 r. kontrole po-
datkowe rolników, wytypowane na podstawie analizy ryzyka ujawniły uszczuplenia 
na kwotę około 44,5 mln zł. Należy jednak podkreślić, iż kontrole te były poprzedzone 
akcją informacyjną skierowaną do rolników, której celem było przekazanie informacji 
dotyczących zasad rozliczania podatku od towarów i usług oraz najczęściej popełnia-
nych nieprawidłowości.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jarosław Neneman
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka 
oraz senatora Bogdana Pęka

skierowane do urzędów wojewódzkich, do urzędów marszałkowskich, 
do głównego inspektora ochrony środowiska Jerzego Kulińskiego 

oraz do głównego inspektora nadzoru budowlanego Roberta Dziwińskiego

Szanowni Państwo!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje w zakresie trybu wyda-

wania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie działalności przemysłowej 
dla ferm hodowli zwierząt, polegającej na prowadzeniu wysokointensywne-
go tuczu. W szczególności prosimy o podanie informacji o przeprowadzaniu 
tego rodzaju inwestycji i skali prowadzenia tego rodzaju produkcji od mo-
mentu wprowadzenia konieczności uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych. 
Dodatkowo prosimy o informacje w zakresie procesu kontroli wymiaru i ro-
dzaju produkcji, a dokładnie: czy jest weryfikowane to, czy aktualnie pro-
wadzona produkcja jest zgodna z wydanym pozwoleniem; jak są realizowa-
ne opłaty środowiskowe z dużych ferm z prowadzonej produkcji? Ponadto 
prosimy o informacje – zgodnie z kompetencjami – o tym, jak wygląda pro-
ces zatwierdzania i uaktualniania planów miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego pod kątem tego rodzaju inwestycji.

Jako przykład powyższego problemu podać można lokalizacje ferm, co 
do których istnieje zagrożenie w zakresie rozbieżności pomiędzy wydanym 
pozwoleniem a prowadzoną produkcją. Są to gmina Szreńsk i miejscowości: 
Przychód, Liberadz, Rochnia, Miączyn Duży; gmina Radzanów i miejscowo-
ści: Bońkowo, Ratowo, Grazanowo Włościańskie, Luszewo; gmina Strzegowo 
i miejscowość Mdzewo.

Prosimy też o informacje, czy właściciele wyżej wymienionych ferm po-
siadają także inwestycje w innych gminach lub województwach oraz czy ci 
sami inwestorzy występują o pozwolenia w kilku miejscach jednocześnie.

Z góry dziękujemy za kompleksowe zbadanie problemu i przekazanie 
szczegółowych wyjaśnień, bowiem docierają do nas niepokojące informacje, 
iż wydawane pozwolenia dotyczą innego zakresu, na przykład produkcji 
zarodowej, a prowadzona jest produkcja towarowa, która znacznie bardziej 
obciąża środowisko, bowiem taka koncentracja produkcji na danym obsza-
rze powoduje duże problemy i zagrożenia ekonomiczne dla reszty produkcji 
w skali kraju.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
Bogdan Pęk
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Odpowiedź 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, 1.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2015 r. znak: BPS/043-71-3055-GIOS/15 

przekazujące wspólne oświadczenie złożone przez Senatorów Andrzeja Pająka i Bog-
dana Pęka podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r. w sprawie ferm 
hodowlanych przekazuję następujące wyjaśnienia dotyczące zagadnień pozostających 
w kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska spośród zgłoszonych przez Panów Se-
natorów.

Zgłoszone zapytanie z zakresu kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska: „Do-
datkowo prosimy o informacje w zakresie procesu kontroli wymiaru i rodzaju produkcji, 
a dokładnie: czy jest weryfikowane to, czy aktualnie prowadzona produkcja jest zgod-
na z wydanym pozwoleniem”.

Odpowiadając na powyższe wyjaśniam, że kontrole ferm, podobnie jak i kontrole 
wszystkich innych instalacji wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przeprowa-
dzają zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.). W trakcie kontroli sprawdzane są wymagania okreś- 
lone we wszystkich ustawach, rozporządzeniach i posiadanych przez kontrolowane 
fermy pozwoleniach w zakresie ich dotyczącym.

W przypadku kontroli ferm w trakcie jej prowadzenia inspektorzy konfrontują dane 
dotyczące wielkości instalacji, czyli maksymalnej dopuszczalnej obsady fermy usta-
lonej w pozwoleniu zintegrowanym, w odniesieniu do rzeczywiście zastanej sytuacji. 
Wielkość aktualnej obsady inspektorzy sprawdzają na podstawie dokumentów zaku-
pu stada, dotyczących danego okresu poddanego kontroli. W przypadku stwierdzenia 
wyższej obsady niż wskazana w pozwoleniu, informacje w tym zakresie są kierowane 
do organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz do Inspekcji Wete-
rynaryjnej odpowiedzialnej m.in. za kontrolę zapewnienia przez prowadzącego insta-
lację wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt. W przypadkach wątpliwych inspek-
torzy podczas kontroli dokonują obliczeń możliwej maksymalnej obsady kontrolowa-
nej fermy posługując się normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania 
przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy Ochrony 
zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 56, poz. 344 
z późn. zm.). Ustalenia w tym zakresie Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska 
również kierują do Inspekcji Weterynaryjnej.

Z poważaniem 
 
Jerzy Kuliński
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Odpowiedź 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2015.03.27

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 17.03.2015 r. (data wpływu: 

19.03.2015 r.) w sprawie oświadczenia złożonego przez senatorów Andrzeja Pająka 
i Bogdana Pęka podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 05.03.2015 r., uprzejmie 
wyjaśniam, że nie mogę ustosunkować się do poruszonych kwestii związanych z wy-
dawaniem pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie ferm hodowli zwierząt.

Zgodnie z art. 181 ust. 1 w zw. z art. 183 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Pra-
wo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) pozwolenia zintegro-
wane wydawane są przez organy ochrony środowiska. Organem ochrony środowiska 
właściwym w sprawach, o których mowa w art. 183 jest starosta (zob. art. 378 ust. 1 
ustawy – Prawo ochrony środowiska). Przy czym kompetencje starosty wykonującego 
obowiązki organu ochrony środowiska należy odróżnić od jego uprawnień wykonywa-
nych w ramach administracji architektoniczno-budowlanej m.in. w zakresie wydawa-
nych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1409, z późn. zm.) pozwoleń na budowę. Działalność starosty wydającego pozwo-
lenia zintegrowane nie należy do zadań administracji architektoniczno-budowlanej, 
nad którą sprawuję nadzór.

Z uwagi na powyższe nie mam możliwości zebrania informacji dotyczących pozwoleń 
zintegrowanych na prowadzenie ferm hodowli zwierząt wydawanych na terenie kraju.

Informuję również, że nie mogę wyjaśnić spraw związanych z uchwalaniem i ak-
tualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wynikające z usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 199) kwestie nie mieszczą się w kompetencjach organów administracji 
architektoniczno-budowlanej ani organów nadzoru budowlanego.

Dodatkowo informuję, że w związku z wystąpieniem Wiceprezesa Najwyższej 
Izby Kontroli z dnia 07.02.2014 r. zlecającym przeprowadzenie kontroli doraźnych 
wytypowanych ferm trzody chlewnej, zwierząt futerkowych i drobiu na terenie czte-
rech województw (kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, pomorskiego i zachodniopo-
morskiego), terenowe organy nadzoru budowlanego na moją prośbę przeprowadziły 
kontrole wytypowanych obiektów budowlanych. Z uwagi na stwierdzone w kontro-
lowanych obiektach nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy 
– Prawo budowlane zwróciłem się do wszystkich wojewódzkich inspektorów nadzo-
ru budowlanego o przeprowadzenie kontroli ferm na terenie całego kraju. Zgodnie 
z wydaną przeze mnie dyspozycją terenowe organy nadzoru budowlanego przepro-
wadziły czynności kontrolne i przekazały ich wyniki do Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego. Z uzyskanych informacji wynika, że skontrolowano 5 965 obiektów 
na terenie 1462 ferm trzody chlewnej, zwierząt futerkowych i drobiu. Skontrolo-
wano również zadaszenia do 853 klatek (łódzkie), 47 innych ferm, np. bydła (ma-
zowieckie) oraz 13 indywidualnych gospodarstw rolnych zajmujących się wskaza-
nymi rodzajami hodowli (świętokrzyskie). Na terenie 1048 ferm nie stwierdzono 
nieprawidłowości. W związku natomiast ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na 
pozostałych fermach, organy nadzoru budowlanego podjęły i zobowiązały się do 
podjęcia następujących działań:

– przeprowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie legalności budowy 
– w stosunku do 483 obiektów na terenie 114 ferm,

– przeprowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie istotnych odstępstw 
od projektu budowlanego – w stosunku do 96 obiektów na terenie 13 ferm,
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– przeprowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie legalności przystą-
pienia do użytkowania – w stosunku do 93 obiektów na terenie 55 ferm,

– przeprowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie zmiany sposobu 
użytkowania – w stosunku do 16 obiektów na terenie 13 ferm,

– przeprowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia zgod-
ności inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego – w stosunku do 
20 obiektów na terenie 10 ferm,

– przeprowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie stanu techniczne-
go – w stosunku do 86 obiektów na terenie 33 ferm,

– jedna ferma została zlikwidowana na skutek działania nadzoru budowlanego 
(śląskie).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w 426 fermach stwierdzono nieprawidłowości for-
malne dotyczące utrzymania obiektów budowlanych, polegające na braku lub nie-
właściwym prowadzeniu książek obiektów budowlanych, braku protokołów z kon-
troli okresowych lub nieterminowym przeprowadzeniu kontroli okresowych. W tych 
przypadkach organy wydawały zalecenia uzupełnienia brakujących dokumentów oraz 
nakładały mandaty karne. Ponadto zobowiązały się do sprawdzenia wykonania zale-
ceń oraz powtórnych kontroli. Ogółem nałożono 243 mandaty karne na łączną kwotę 
44 700 zł. Nałożono jedną karę za nielegalne użytkowanie w wysokości 5000 zł (wiel-
kopolskie). Część organów szczebla powiatowego poinformowała o zaplanowaniu kon-
troli we wskazanym zakresie również na 2015 rok.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Dziwiński

Odpowiedź 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, 1 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 mar-

ca 2015 r. (BPS/043-71-3055-WDŚL/15) w ramach kompetencji wykonywanych przez 
wojewodę pragnę wskazać, co następuje.

Z zakresu przedmiotowego objętym oświadczeniem Panów Senatorów do właści-
wości wojewody leży badanie zgodności z prawem uchwalanych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Na wstępie warto zaznaczyć, że władztwo plani-
styczne należy do gminy. Ustawodawca gminom przyznał tzw. władztwo planistyczne 
(art. 3 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu <tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r., poz. 199, dalej: upzp>), tj. prawo do kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp), jednakże realizacja tego prawa została 
obwarowana licznymi obostrzeniami, m.in. o charakterze proceduralnym. Wskazać 
chociażby należy na fakt, że zgodnie z art. 6 ust. 1 upzp ustalenia mpzp kształtu-
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ją, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia mpzp prowadzone jest w indywidualnej pro-
cedurze planistycznej.

Procedura planistyczna jako specyficznego rodzaju postępowanie prawotwórcze 
przewiduje konieczność dokonania szeregu czynności prawnych oraz materialno-
technicznych (art. 14–26 upzp) mających na celu zagwarantowanie, że w toku two-
rzenia mpzp gmina uwzględni stanowisko innych organów administracji publicznej 
(art. 17 pkt 1, pkt 2, pkt 6, art. 18, 23 i 24 upzp) oraz będzie miała na uwadze interesy 
osób bezpośrednio zainteresowanych rozstrzygnięciami danego mpzp (art. 17 pkt 1, 
11–13, art. 18 upzp). Ostateczna zatem postać mpzp teoretycznie zawiera stanowisko 
nie tylko twórcy planu, ale i innych podmiotów prawa.

Konstrukcja prawna procedury planistycznej została przyjęta w celu zapewnie-
nia ochrony zarówno interesu publicznego, jak i interesów podmiotów prywatnych. 
Możliwość uczestniczenia w tworzeniu planów miejscowych umożliwia także kontrolę 
bieżącą tej sfery życia publicznego. Wynika to m.in. z faktu, że mpzp jako akty prawa 
miejscowego stanowią część porządku prawnego na terenie danej gminy. Przesądzają 
one m.in. o treści praw własności (art. 6 upz).

Przygotowany, w zgodzie z zasadami wynikającymi z art. 15 upzp oraz rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego za-
kresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w procedu-
rze określonej art. 17 upzp, projekt mpzp uchwala rada gminy. Zgodnie zaś z art. 20 
ust. 2 upzp wójt (burmistrz albo prezydent miasta) przedstawia wojewodzie uchwałę, 
o której mowa w ust. 1, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych 
w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi (ust. 2). Konstytucyjną rolą wo-
jewody jest zbadanie zgodności z prawem mpzp, co polega zarówno na analizie treści 
w świetle przepisów prawa, jaki i ustaleniu czy uchwała została przyjęta we właściwej 
procedurze. Dotyczy to zarówno uchwały pierwotnej w sprawie uchwalenia mpzp, jak 
i jej zmiany zgodnie z art. 27 upzp. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 1 upzp naruszenie 
zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich 
sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nie-
ważność uchwały rady gminy w całości lub części.

W świetle powyższych wywodów pragnę wskazać, że badając legalność uchwał 
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie mam możli-
wości ustalić czy na danym terenie prowadzona będzie, np. ferma hodowli zwierząt 
polegająca na prowadzeniu wysokointensywnego tuczu. Zapisy mpzp ograniczają się 
bowiem do ustalenia przeznaczenia terenu, np. „tereny rolnicze z dopuszczeniem pro-
dukcji rolnej”, lub „tereny rolnicze z zabudową zagrodową”, a także m.in. zasad kształ-
towania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu. Brak jest podstaw by 
na etapie stanowienia prawa, tu: uchwalonego planu ustalać, jakie będzie konkretne 
wykorzystanie danego terenu. Ustalenie konkretnego wykorzystania terenu stanowi 
już element stosowania prawa w postaci wydanego pozwolenia na budowę.

Z poważaniem 
 
WOJEWODA DOLNOŚLąSKI 
Tomasz Smolarz
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Odpowiedź 
WOJEWODY 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, 22 maja 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/043-71-3055-WKPOM/15 z dnia 17 marca 

2015 r. przekazujące zapytanie Senatorów Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka infor-
muję, iż w polskim systemie prawa brak jest obecnie szczególnych regulacji w za-
kresie uchwalania i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów prowadzenia działalności przemysłowej – ferm hodowli zwierząt. 
Tym samym uchwalanie, aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów, na których przewiduje się realizację wskazanej powyżej 
działalności podlega przepisom ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199). Ponadto informuję, iż 
tut. organ nie posiada wiedzy na temat sposobu zagospodarowania poszczególnych 
działek gruntu w każdej z gmin województwa, gdyż w jego kompetencji leży wyłącz-
nie ocena zgodności z przepisami prawnymi uchwał w sprawie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie natomiast z przepisem art. 31 ust. 1 
ww. ustawy, to wójt, burmistrz, prezydent miasta prowadzi rejestr planów miej-
scowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi 
związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchy-
lonych i nieobowiązujących. Wobec powyższego tut. organ przesłał ww. pytanie do 
Prezydentów Miast oraz Starostów województwa kujawsko-pomorskiego uzyskując 
następujące odpowiedzi:

1. Starosta Aleksandrowski – zawiadamia, iż w latach 2010–2015 udzielił 7 po-
zwoleń na budowę zamierzeń inwestycyjnych w zakresie ferm hodowli zwierząt. 
Informuję jednocześnie, że z ustaleń Starosty Aleksandrowskiego pozwolenia 
zintegrowane na prowadzenie działalności przemysłowej dla ferm hodowli zwie-
rząt polegające na prowadzeniu wysokointensywnego tuczu posiadają:
a. Pan Mirosław Błaszczyk – decyzja Nr 128/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

znak: AB.6740.27.2012 dotycząca budowy kurnika, silosów paszowych, 
dwóch zbiorników odciekowych, wewnętrznych instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych, gazu i utwardzenia terenu w miejscowości Wiktoryn gm. Waganiec, 
działka nr 65/2, 68/2 oraz 64/2.

b. Państwo Krystyna i Jarosław Świercz – decyzja Nr 10/2014 z dnia 07 stycz-
nia 2014 r. znak: AB.6740.474.2014 dotycząca rozbudowy istniejącej fer-
my drobiu o dodatkowy kurnik dla obsady 160 DJP o dwa silosy paszowe, 
dwa zbiorniki na gaz płynny, zalicznikowe przyłącze wodno-kanalizacyjne 
ze studnią osadową i instalacją zewnętrzną gazową w miejscowości Koneck 
114 gm. Koneck działka nr 8.

c. Państwo Piotr i Teresa Świercz – decyzja Nr 13/2014 z dnia 15 stycznia 
2014 r. znak: AB.6740.396.2014 dot. budowy kurnika wraz z infrastruk-
turą techniczną w miejscowości Kolonia Serocka, gm. Zakrzewo działka 
nr 22,23 oraz decyzja Nr 441/2014 z dnia 16 października 2014 r. znak: 
AB.6740.431.2014 dot. rozbudowy kurnika w miejscowości Kolonia Seroc-
ka, gm. Zakrzewo działka Nr 22.

2. Starosta Bydgoski – informuje, iż w latach 2010–2015 wydał 40 pozwoleń na 
budowę oraz zmianę sposobu użytkowania dotyczących ferm hodowli zwierząt, 
natomiast nie wydawał pozwoleń zintegrowanych dla ferm hodowli zwierząt.

3. Starosta Chełmiński – informuje, iż w latach 2014–2015 wydał 3 pozwolenia na 
budowę oraz zmianę sposobu użytkowania dotyczących ferm hodowli zwierząt, 
natomiast nie wydawał pozwoleń zintegrowanych dla ferm hodowli zwierząt.
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4. Starosta Golubsko-Dobrzyński – nie wydawał pozwoleń na budowę, pozwoleń 
na zmianę sposobu użytkowania dla inwestycji dotyczących ferm hodowli zwie-
rząt ani pozwoleń zintegrowanych.

5. Starosta Grudziądzki – nie wydawał pozwoleń na budowę, pozwoleń na zmianę 
sposobu użytkowania dla inwestycji dotyczących ferm hodowli zwierząt ani po-
zwoleń zintegrowanych.

6. Starosta Inowrocławski – informuje, iż w latach 2010–2015 wydał 40 pozwoleń 
na budowę oraz zmianę sposobu użytkowania dotyczących ferm hodowli zwie-
rząt, natomiast nie wydawał pozwoleń zintegrowanych.

7. Starosta Lipnowski – nie wydawał pozwoleń na budowę, pozwoleń na zmianę 
sposobu użytkowania dla inwestycji dotyczących ferm hodowli zwierząt ani po-
zwoleń zintegrowanych.

8. Starosta Mogileński – informuje, iż w latach 2010–2015 wydał 5 decyzji o po-
zwolenie na budowę w sprawie ferm hodowli zwierząt, jednakże żadne z nich 
nie było pozwoleniem zintegrowanym. W swojej odpowiedzi zaznaczył, iż Staro-
sta po wydaniu pozwolenia nie kontroluje, ani nie weryfikuje rodzaju, wielkości 
i zgodności produkcji, a zagadnienia dotyczące pozwoleń zintegrowanych nale-
żą do właściwości innych organów.

9. Starosta Nakielski – informuje, iż w latach 2010–2015 wydał 38 pozwoleń na 
budowę oraz zmianę sposobu użytkowania dotyczących ferm hodowli zwierząt, 
natomiast nie wydawał pozwoleń zintegrowanych dla ferm hodowli zwierząt.

10. Starosta Rypiński – nie wydawał pozwoleń na budowę, pozwoleń na zmianę 
sposobu użytkowania dla inwestycji dotyczących ferm hodowli zwierząt ani po-
zwoleń zintegrowanych.

11. Starosta Sępoleński – nie wydawał pozwoleń na budowę, pozwoleń na zmianę 
sposobu użytkowania dla inwestycji dotyczących ferm hodowli zwierząt ani po-
zwoleń zintegrowanych.

12. Starosta Świecki – wskazuje, iż w latach 2010–2015 wydał 9 pozwoleń na bu-
dowę oraz zmianę sposobu użytkowania dotyczących ferm hodowli zwierząt, 
natomiast nie wydawał pozwoleń zintegrowanych dla ferm hodowli zwierząt.

13. Starosta Toruński – nie wydawał pozwoleń na budowę, pozwoleń na zmianę 
sposobu użytkowania dla inwestycji dotyczących ferm hodowli zwierząt ani po-
zwoleń zintegrowanych.

14. Starosta Wąbrzeski – nie wydawał pozwoleń na budowę, pozwoleń na zmianę 
sposobu użytkowania dla inwestycji dotyczących ferm hodowli zwierząt ani po-
zwoleń zintegrowanych.

15. Starosta Włocławski – wskazał, iż w latach 2010–2014 wydał 9 pozwoleń na 
budowę oraz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania dla obiektów budowla-
nych powyżej 500 m2.

16. Starosta Żniński – nie wydawał pozwoleń na budowę, pozwoleń na zmianę spo-
sobu użytkowania dla inwestycji dotyczących ferm hodowli zwierząt ani pozwo-
leń zintegrowanych.

17. Prezydent Miasta Bydgoszczy – zawiadamia, iż nie prowadził żadnych postępo-
wań związanych z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, decyzji o budowę, 
przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania dla inwestycji dotyczących ferm 
hodowli zwierząt na terenie miasta Bydgoszczy. Ponadto informuje, że w żad-
nym z obowiązujących na terenie Miasta Bydgoszczy, miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, nie wyznaczono terenów pod lokalizację ferm 
tuczu trzody chlewnej. O wykluczeniu takiej funkcji z terenu miasta przesądzają 
między innymi ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tere-
nie miasta Bydgoszczy, uchwalonego Uchwałą Rady Miasta NR XXXV/722/12 
z dnia 28 listopada 2012 r.

18. Prezydent Miasta Grudziądza – nie wydawał pozwoleń na budowę dla ferm ho-
dowli zwierząt a w miejskich planach zagospodarowania przestrzennego brak 
zapisów dla ww. inwestycji.

19. Prezydent Miasta Torunia – nie wydawał pozwoleń na budowę ferm hodow-
li zwierząt ani na zmianę sposobu użytkowania dla tego typu przedsięwzięć 
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w granicach administracyjnych miasta Torunia. Wskazał również, iż „Studium 
Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” 
uchwalone przez Radę Miasta Torunia zakazuje lokalizacji ferm hodowli zwie-
rząt na terenie całego miasta.

20. Prezydent Miasta Włocławek – nie wydawał pozwoleń na budowę ferm hodow-
li zwierząt ani na zmianę sposobu użytkowania dla tego typu przedsięwzięć 
w granicach administracyjnych miasta Włocławka. Wskazał również, iż „Stu-
dium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Włocławek” nie przewiduje lokalizacji przedsięwzięć polegających na chowie 
lub hodowli zwierząt. Ponadto żaden z obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, nie wyznacza terenów przeznaczonych pod 
fermy hodowli zwierząt.

Ponadto informuję, iż Starostowie Brodnicki, Radziejowski i Tucholski nie usto-
sunkowali się do problemu poruszonego przez Senatorów Andrzeja Pająka i Bogda-
na Pęka.

Termin udzielenia powyższej odpowiedzi uzależniony był od wpływu wyjaśnień 
przekazanych przez poszczególnych Starostów oraz Prezydentów Miast.

Z wyrazami szacunku 
 
WOJEWODA 
KUJAWSKO-POMORSKI 
Ewa Mes

Odpowiedź 
WOJEWODY LUBELSKIEGO

Lublin, 7 kwietnia 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 17 marca 2015 r. BPS/043-71-3055-WLBN/15, 

w sprawie związanej z oświadczeniem złożonym przez senatorów Andrzeja Pająka 
i Bogdana Pęka podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r., dotyczą-
cym wydawania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie działalności przemysłowej 
dla ferm hodowli zwierząt, polegającej na prowadzeniu wysoko intensywnego tuczu, 
uprzejmie informuję, co następuje.

Podstawowe kwestie prawne dotyczące przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakła-
dów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie 
mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko regulują przepisy ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. 
zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż organem właściwym w sprawach 
dotyczących wydawania pozwoleń zintegrowanych na instalacje mogące powodować 
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska 
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jako całości, wśród których znajdują się między innymi instalacje do chowu lub ho-
dowli drobiu lub świń (o liczbie stanowisk dla drobiu wynoszącej powyżej 40 tys., dla 
świń powyżej 2 tys. lub macior powyżej 750 szt.) jest marszałek województwa.

Jedyny udział urzędu wojewódzkiego odnosić się może do uzgadniania planów 
miejscowych zagospodarowania przestrzennego, lecz nie pod kątem tych inwestycji, 
a pod kątem inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Do zadań wojewody 
należy bowiem uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie zadań rządowych oraz opiniowanie uchwał rad gmin w sprawie 
uchwalenia miejscowych planów i ich zmian wraz z dokumentacją planistyczną w za-
kresie ich zgodności z przepisami prawnymi.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż w dotychczas uzgadnianych projektach 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie województwa lu-
belskiego nie występowały lokalizacje ferm hodowlanych zaliczanych do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Z poważaniem 
 
WOJEWODA LUBELSKI 
Wojciech Wilk

Odpowiedź 
WOJEWODY LUBUSKIEGO

Gorzów Wlkp., 27 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo znak BPS/043-71-3055-WLBS/15 z dnia 17 marca 2015 r. 

w sprawie wspólnego tekstu oświadczenia złożonego przez Senatorów RP Pana An-
drzeja Pająka i Pana Bogdana Pęka podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 mar-
ca 2015 r. informuję, że z uzyskanych wyjaśnień organów podległych Wojewodzie 
Lubuskiemu wynika, że w odniesieniu do znajdujących się na terenie województwa 
lubuskiego ferm hodowli zwierząt o wysoko intensywnym tuczu, dla których wydane 
zostały pozwolenia zintegrowane na prowadzenie tego rodzaju działalności przemy-
słowej, nie stwierdzono przypadków użytkowania obiektów takich ferm w sposób nie-
zgodny z wydanym pozwoleniem zintegrowanym.

Z poważaniem 
 
z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Jan Świrepo 
Wicewojewoda Lubuski
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Odpowiedź 
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Łódź, 30 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2015, znak: BPS/043-71-3055-WŁDZ/15 

w sprawie wspólnego oświadczenia złożonego przez senatorów Andrzeja Pająka i Bog-
dana Pęka podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r. informuję, 
że obecnie organami właściwymi do wydania pozwoleń zintegrowanych w sprawach 
przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych są: regionalni dyrektorzy ochro-
ny środowiska, a marszałkowie województw są właściwi w sprawach przedsięwzięć 
i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwa-
lifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Marszałek województwa jest właściwy również dla 
przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu 
powyższej ustawy, realizowanego na terenach innych niż wyżej wymienione.

Powyższe kompetencje zostały wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji admini-
stracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 – art. 19) oraz ustalone później-
szymi zmianami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

W związku z tym, szczegółowych informacji o wydanych pozwoleniach zintegrowa-
nych w województwie łódzkim należy oczekiwać od Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Łódzkiego, który z dniem 1 stycznia 2008 r. przejął przedmiotowe kompeten-
cje od Wojewody Łódzkiego wraz z pracownikami i aktami spraw oraz ewentualnie od 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, która z dniem powstania 15 listo-
pada 2008 r. odpowiada za przedsięwzięcia na terenach zamkniętych.

W sprawie trybu wydawania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie działal-
ności przemysłowej dla ferm hodowli zwierząt, polegającej na prowadzeniu wysoko 
intensywnego tuczu, w ramach przyznanych kompetencji, wyjaśniam, że proces za-
twierdzenia i uaktualniania (zmiany) miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla prowadzenia ww. inwestycji następuje w trybie i na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do niej, 
tj. między innymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy kształtowanie i prowadzenie polityki prze-
strzennej na terenie gminy (…) należy do zadań własnych gminy. W celu ustalenia 
przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, 
rada gminy podejmuje uchwałę inicjującą procedurę planistyczną, prowadzącą do 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o czym stanowi 
art. 14 ust. 1 ww. ustawy). W planie miejscowym należy obowiązkowo określić szereg 
elementów, o których mowa w art. 15 cyt. ustawy, w tym m.in. przeznaczenia terenów, 
zawierające zasady ich zagospodarowania, a także symbole literowe i numery wyróż-
niające je spośród innych terenów zgodnie z §4 pkt 1 cyt. powyżej rozporządzenia. 
Ponadto ustalając przeznaczenie poszczególnych terenów objętych opracowaniem pla-
nistycznym, sporządzający plan miejscowy zobowiązany jest do stosowania podstawo-
wych oznaczeń graficznych i literowych zawartych w załączniku Nr 1 do cyt. powyżej 
rozporządzenia. Zauważyć należy, że w ww. wykazie nie wyodrębniono oznaczenia, 
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które należy stosować w przypadku przeznaczenia terenu w planie miejscowym pod 
inwestycje związane z prowadzeniem działalności przemysłowej dla ferm hodowli zwie-
rząt, polegającej na prowadzeniu wysoko intensywnego tuczu. Każdy zapis o przezna-
czeniu gruntów do produkcji rolniczej umożliwia prowadzenie intensywnej hodowli, 
chyba że ustanowiono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko powyżej określonej odrębnymi przepisami liczby zwierząt.

Jednocześnie informuję, iż nie prowadzi się analiz, które w uchwalonych miejsco-
wych planach zagospodarowania przestrzennego, bądź w zmianach do nich, stricte 
dotyczą umożliwienia prowadzenia działalności polegającej na hodowli zwierząt.

Z wyrazami szacunku 
 
w z. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 
Jarosław Klimas 
wicewojewoda

Odpowiedź 
DYREKTORA GENERALNEGO 
MAŁOPOLSKIEGO 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 
w KRAKOWIE

Kraków, 1 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/043-71-3055-WMAŁ/15 z 17 marca 2015 r., 

dotyczące między innymi kontroli pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie działal-
ności przemysłowej dla ferm hodowli zwierząt informuję, iż na podstawie rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r., w sprawie rodzajów instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrod-
niczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169), Wojewódzki Inspektor Ochro-
ny Środowiska w Krakowie prowadzi ewidencję podmiotów wymagających uzyskania 
pozwoleń zintegrowanych oraz dokonuje ich kontroli.

Kontrola pozwoleń zintegrowanych przeprowadzana jest w zakresie sprawdzenia 
warunków eksploatacyjnych instalacji określonych w decyzji dot. m.in.: wielkości 
produkcji, zużycia surowców, mediów, sposobu prowadzonego monitoringu kompo-
nentów środowiskowych (woda, ścieki, powietrze, hałas, gleba, odpady).

W województwie małopolskim działalność w zakresie chowu zwierząt wymagające-
go uzyskania pozwolenia zintegrowanego, prowadzi łącznie 11 podmiotów gospodar-
czych w tym: dwie wielkoprzemysłowe fermy trzody oraz dziewięć ferm drobiu.

W 2014 roku przeprowadzono nw. kontrole w 7 instalacjach:
1) Instalacje do chowu i hodowli trzody chlewnej:
a) Gospodarstwo Rolne Kazimiery Skolarus – Ferma Trzody Chlewnej w Cicha-

wie w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2014 r., nie stwierdzono nieprawidłowo-
ści. Właściciel Gospodarstwa Rolnego posiada pozwolenie zintegrowane udzielone do 
dnia 10.12.2018 r. obejmujące emisję gazów i pyłów do powietrza oraz wytwarzanie 
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odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Właściciel posiadał również po-
zytywnie zaopiniowany plan nawożenia z dnia 20.10.2013 roku na sezon 2013/2014. 
W opracowanym planie nawożenia na żadnej z działek nie przekroczono dopuszczal-
nej dawki 170 kg N/ha w czystym składniku. Saldo bilansu azotu „na powierzchni 
pola” wynosi 88,36 kg N/ha UR. Plan nawożenia jest pozytywnie zaopiniowany przez 
Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Krakowie. Nie stwierdzono przekroczenia ilo-
ściowego stosowania nawozów naturalnych do celów nawożenia gruntów.

b) Grupa Producencka „WIELOPOLANKA” Sp. z o.o. w Wielopolu. Podmiot posiadał 
pozwolenie zintegrowane ważne do dnia 22.06.2017 r. oraz plan nawożenia pozytywnie 
zaopiniowany przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą na sezon 2013 /2014 z dnia 
24.09.201 roku.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2014 roku:
∙ wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Spółkę do przedłożenia WIOŚ 

kopii planu nawożenia. Zarządzenie wykonano.
∙ w celu usunięcia uciążliwości wydano zarządzenie pokontrolne dot. nieprawi-

dłowo magazynowanych komunalnych osadów ściekowych.
Skierowane zostało również wystąpienie do Wójta gminy Olesno w sprawie usunię-

cia odpadów składowanych na ziemi i w 2 zbiornikach betonowych.
W ww. instalacjach zakres pozwolenia zintegrowanego był zgodny z prowadzoną 

działalnością.
Pozostałe zagadnienia poruszane w piśmie w zakresie: lokalizacji inwestycji, ure-

gulowań formalnoprawnych ferm tuczu trzody chlewnej należą do organów samorzą-
dowych.

2. Instalacje do chowu drobiu.
a) Ferma Drobiu „Bratucice” 32-712 Bratucice 1 (właściciele: Wiesława Łosiow-

ska, Magdalena Rojowicz, Mirosław Janus – Lubomierz 55, 32-740. W czasie kontroli 
nie stwierdzono nieprawidłowości.

b) Wojciech Łosiowski zam. Lubomierz 55, 32-740 Łapanów, Bogdan Rojowicz – 
Instalacja do chowu drobiu w Lisiej Górze ul. Mielecka 29a, 33-140 Lisia Góra. W cza-
sie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

– brak naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za wody opadowe lub rozto-
powe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w za-
mknięty system kanalizacyjny

– brak przekazania do WIOŚ Kraków danych identyfikacyjnych dot. Rejestru Uwal-
niania i Transferu Zanieczyszczeń,

– niedopełnienie przekazania kopii planów nawożenia do Wójta Gminy Lisia Góra 
oraz innych wójtów, na terenie których zlokalizowany jest nawożony areał, jak rów-
nież do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

c) Paweł Łosiowski, Lubomierz 55, 32-740 Łapanów – Ferma Drobiu w m. Kobie-
rzyn 1, 33-140 Lisia Góra. W czasie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

– brak naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za wody opadowe lub rozto-
powe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w za-
mknięty system kanalizacyjny,

– niedopełnienie przekazania kopii planów nawożenia do Wójta Gminy Lisia Góra 
oraz innych wójtów, na terenie których zlokalizowany jest nawożony areał, jak rów-
nież do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska kopii

d) Firma Handlowo-Produkcyjna „Barbara” Sp. z o.o. Duża 195 – Ferma Drobiu 
w m. Ładna. W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

e) Gospodarstwo Rolne – Ferma Drobiu Rafał Biernat Klimontów 32-112 Kli-
montów.

W czasie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
– brak prowadzenia obowiązkowych okresowych pomiarów hałasu przemysłowego 

przenikającego do środowiska zewnętrznego,
– brak sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy prowadzonej przez Krajowy 

Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami raportu zawierającego dane i informa-
cje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1–5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzą-
dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
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Przedstawiając powyższe informuję, iż we wszystkich instalacjach, w których prze-
prowadzono kontrole, zakres pozwolenia zintegrowanego był zgodny z prowadzoną 
działalnością.

Z poważaniem 
 
DYREKTOR GENERALNY URZĘDU 
Małgorzata Bywanis-Jodlińska

Odpowiedź 
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Warszawa, 2 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 17 marca 2015 r., znak: BPS/043-71-3055-WMAZ/15, 

w sprawie oświadczenia złożonego przez senatorów Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka 
na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 r., uprzejmie informuję, iż w od-
niesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stosownie do 
art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.), nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest wyłącznie 
na podstawie kryterium zgodności z prawem. Wymóg zgodności z prawem oznacza, że 
działalność samorządu oceniania jest pod kątem przestrzegania przepisów powszech-
nie obowiązujących, mających charakter zarówno ustrojowy, jak i materialny, czy pro-
ceduralny. Jednoznacznie wyłączona jest możliwość opierania ingerencji nadzorczych 
na negatywnej ocenie celowości, gospodarności, czy rzetelności działań samorządu, 
a także badania ewentualnego naruszenia uprawnienia lub interesu prawnego osób 
trzecich. Wojewoda nie ma możliwości ingerowania w innym zakresie, niż wskazany 
powyżej, tj. w merytoryczne rozstrzygnięcia tych aktów, o ile nie naruszają przepisów 
prawa materialnego.

Jednocześnie informuję, że w ostatnio uchwalanych miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego, daje się zauważyć tendencję do wprowadzania ograni-
czeń w realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym 
także z zakresu rolnictwa.

Z poważaniem 
 
Jacek Kozłowski
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Odpowiedź 
WOJEWODY OPOLSKIEGO

Opole, 31 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo znak BPS/043-71-3055-WOP/15 z dnia 17 marca 2015 r. 
dotyczące oświadczenia złożonego przez senatorów Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka 
na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 r., przedstawiam stanowisko w zakre-
sie kompetencji Wojewody dot. procesu zatwierdzania i uaktualniania planów miej-
scowych zagospodarownia przestrzennego pod kątem inwestycji takiej jak cyt. prowa-
dzenie działalności przemysłowej dla ferm hodowli zwierząt.

Ustawą regulującą proces gospodarowania przestrzenią w celu zapewnienia ładu 
przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), na 
podstawie której uchwalane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
Gmina posiada kompetencje do decydowania o sposobie przeznaczenia i zasadach 
zagospodarowania terenu w ramach przysługującego jej władztwa planistycznego, 
w tym ustalania warunków, zakazów, nakazów w odniesieniu np. dla działalności 
produkcyjnej polegającej na hodowli zwierząt w fermach przemysłowych, jeśli taką 
działalność na swoim obszarze uwzględnia. Zapisy zawarte w projekcie planu są 
szczegółowo oceniane przez właściwe jednostki i instytucje podczas przeprowadzania 
procedury planistycznej. Uchwalenie planu miejscowego lub jego zmiany musi być 
bowiem poprzedzone szeregiem czynności określonych w art. 17 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym na uzyskaniu stosownych opinii i uzgod-
nień do projektu miejscowego planu w oparciu o wcześniej sporządzaną prognozę 
oddziaływania na środowisko od właściwych organów i instytucji, m.in. dyrektora 
regionalnej dyrekcji ochrony środowiska czy też właściwego państwowego wojewódz-
kiego inspektora sanitarnego. Projekt planu miejscowego wymaga bowiem przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jako materiału wyjściowego 
do opracowania planistycznego, w ramach której określane są m.in. skutki realizacji 
postanowień projektowanego planu (uwzględniających np. lokalizacje ferm hodowli 
zwierząt), przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, a także rozwiązania 
mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatyw-
nych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
planu. Projekt planu miejscowego uwzględniający m.in. zawarte w prognozie oddzia-
ływania na środowisko ustalenia, jest następnie przedkładany wraz z prognozą od-
działywania na środowisko do zaopiniowania oraz uzgodnienia organom właściwym, 
a po wprowadzeniu zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień wykładany 
jest wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. Po rozpa-
trzeniu uwag, wprowadzeniu zmian do projektu planu miejscowego oraz ewentual-
nym ponowieniu uzgodnień projekt jest przedkładany przez organ wykonawczy gminy 
radzie gminy do uchwalenia. Gmina może podjąć również decyzję o ewentualnym 
uaktualnieniu planu prowadzonym w trybie zmiany planu w związku z zamiarem 
wprowadzenia na obszarze objętym zmianą możliwości prowadzenia działalności pro-
dukcyjnej polegającej na hodowli zwierząt w fermach przemysłowych. Istotne jest, aby 
zmiana ta nie naruszała ustaleń studium gminy. Jednocześnie zmian planów można 
dokonać, zgodnie z art. 27 ww. ustawy, jedynie w takim trybie, w jakim jest on uchwa-
lany. Zatem w celu wprowadzenia zmian w miejscowym planie należy przystąpić do 
procedury zmiany planu.

Wyjaśniam również, iż wojewoda, działając w granicach i na podstawie przepisów 
prawa, nie ocenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod wzglę-
dem celowości (racjonalności) czy słuszności dokonywanych w nich rozstrzygnięć 
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(w tym np. wprowadzenia w planie ustaleń umożliwiających prowadzenie na danym 
terenie działalności produkcyjnej polegającej na hodowli zwierząt w fermach przemy-
słowych), lecz ogranicza się jedynie do badania ich zgodności z prawem, a zwłaszcza 
przestrzegania zasad planowania oraz określonej ustawą procedury planistycznej.

Ponadto informuję, iż na podstawie wydanego planu miejscowego inwestor może 
ubiegać się o wydanie pozwolenia na budowę. Jeśli jednak inwestycja zostanie zali-
czona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko, wówczas zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymagane jest wcześniejsze uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która określa środowiskowe uwarun-
kowania realizacji danego przedsięwzięcia. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia 
Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko – Dz. U. z 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm. – chów lub hodowla 
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza 
(DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza) 
zaliczony został do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środo-
wisko. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
zgodnie z §3 ust. 1 pkt 102 i pkt 103 wyżej wymienionego rozporządzenia, zaliczony 
został natomiast: chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 51, 
w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP); 
oraz chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie 
mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), w zależności od 
odległości od innych terenów lub miejsca usytuowania prowadzonej działalności na 
obszarach objętych formami ochrony przyrody.

Dodatkowo wyjaśniam, iż w zakresie procesu kontroli wymiaru i rodzaju produkcji 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska kontroluje zgodność działania podmiotów 
z decyzjami na korzystanie ze środowiska, w tym z pozwoleniami zintegrowanymi 
wydawanymi przez organy ochrony środowiska, tj. starostów lub Marszałka Woje-
wództwa.

z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO 
Tomasz Poznański 
Dyrektor Biura Organizacji i Kadr

Odpowiedź 
WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Rzeszów, 2015.04.22

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo znak BPS/043-71-3055-WPDK/15 z dnia 17 marca 2015 r. 

przekazujące wspólne oświadczenie złożone przez senatorów Andrzeja Pająka i Bog-
dana Pęka na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 r., w związku z prośbą 
o zajęcie stanowiska w zakresie zagadnień poruszonych w oświadczeniu, przedsta-
wiam poniższe informacje, wynikające z właściwości tut. Organu w zakresie nadzoru 
nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego dotyczącymi m.in. miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.
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W odniesieniu do procesu zatwierdzania i aktualizacji miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dotyczących inwestycji, dla których wydawane są 
pozwolenia zintegrowane, uprzejmie informuję, iż przedmiotem ustaleń planów miej-
scowych są w szczególności zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym 
ustalenie przeznaczenia terenów. Zasady te precyzują, jakiego rodzaju zabudowa 
będzie mogła być lokalizowana na poszczególnych terenach objętych opracowaniem 
planu lub jego zmiany np. tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, czy 
też tereny produkcji. Ustalenia planu nie obejmują jednak rodzaju ani wielkości pro-
dukcji, nie są również adresowane do konkretnych podmiotów, gdyż dotyczą ustaleń 
dla terenów. Taki zakres ustaleń planu wynika z treści art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 199) oraz treści §4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).

W przypadku sporządzania nowych lub zmian istniejących planów, z uzasadnie-
nia do uchwały w sprawie przystąpienia do ich sporządzania, ani też z treści samej 
uchwały, w większości przypadków nie wynika powód tego przystąpienia.

Jednocześnie zauważam, że na terenie województwa podkarpackiego brak jest wi-
docznej tendencji w zakresie dokonywania zmian w przeznaczeniu terenów w celu 
ustalenia przeznaczenia większej ilości obszarów pod tereny produkcyjne, czy też te-
reny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych. Należy przy tym zauważyć, iż mogą 
to być inwestycje, dla których możliwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
w przypadku braku planu miejscowego, a w tym zakresie Wojewoda nie dysponuje 
żadnymi danymi, gdyż uczestniczy jako organ uzgadniający jedynie w niewielkiej gru-
pie postępowań prowadzonych przez gminy i nie sprawuje nadzoru merytorycznego 
nad tymi postępowaniami. Wydawanie takich decyzji jest jednak możliwe, gdyż duża 
część obszaru województwa nie posiada obowiązujących miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego.

Z poważaniem 
 
WOJEWODA PODKARPACKI 
Małgorzata Chomycz-Śmigielska

Odpowiedź 
WOJEWODY PODLASKIEGO

Białystok, 31.03.2015 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Bo-

rusewicza z 17.03.2015 r. (wpływ do PUW 20.03.2015 r.), znak – BPS/043-71-3055- 
-WPDL/15 z Oświadczeniem złożonym przez senatorów Andrzeja Pająka i Bogdana 
Pęka na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 roku w sprawie wydawania 
pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie działalności przemysłowej dla ferm hodowli 
zwierząt polegającej na prowadzeniu wysoko intensywnego tuczu informuję, iż przepi-
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sy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U.2015.199 j.t.) szczegółowo określają podmioty uprawnione do uczestnic-
twa w procedurach związanych z gospodarowaniem przestrzenią przy sporządzaniu 
wymaganych ustawą dokumentów planistycznych. W związku z powyższym jednym 
z podstawowych zadań Wójta, Burmistrza lub Prezydenta określonych w art. 9 ust. 2 
oraz 15 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należą-
cych do gospodarza terenu i przedstawiciela organu wykonawczego samorządu gmin-
nego jest odpowiednio: sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.

Z przepisów cytowanej na wstępie ustawy wynika, iż kompetencje Wojewody w go-
spodarowaniu przestrzenią zostały zdefiniowane jako uczestnictwo w procesie sporzą-
dzania (zmiany) studium gminy oraz planu miejscowego polegające na uzgadnianiu 
tych dokumentów w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi, na kontroli zgodności 
z prawem uchwał rady gminy oraz na kontroli uchwały zatwierdzającej studium gmi-
ny oraz plan miejscowy.

Ponadto pragnę wyjaśnić, że uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i zmian do tych planów należy do zadań własnych gminy (zgodnie 
z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym – Dz.U.2013.594 j.t.).

Jednocześnie informuję, iż procedura sporządzania, zatwierdzania i uaktualnia-
nia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego m.in. pod kątem prowa-
dzenia działalności przemysłowej dla ferm hodowli zwierząt polegającej na prowa-
dzeniu wysoko intensywnego tuczu odbywa się zgodnie z procedurą zawartą w usta-
wie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. 2015.199 j.t.).

Zmiana planów miejscowych zgodnie z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym następuje w takim trybie w jakim są one uchwalane.

Uprzejmie informuję, że kwestie poprawności merytorycznej planów miejscowych, 
w tym także racjonalności przyjętych w tych planach rozwiązań merytorycznych, leżą 
w gestii organu sporządzającego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
Wojewoda zaś kontroluje legalność, czyli zgodność z prawem uchwał zgodnie z art. 20 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na względzie powyższe, informuję jednocześnie, że Oświadczenie w części 
dot. m.in. trybu wydawania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie działalności 
przemysłowej dla dużych ferm hodowli zwierząt, polegającej na prowadzeniu wysoko 
intensywnego tuczu, a w szczególności o przeprowadzaniu tego rodzaju inwestycji 
i skali prowadzenia tego rodzaju produkcji od momentu wprowadzenia konieczności 
uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych oraz w części realizacji opłat środowiskowych 
z dużych ferm przekazano Marszałkowi Województwa Podlaskiego pismem z 27 marca 
2015 r., a w części dot. procesu kontroli wymiaru i rodzaju produkcji, a w szczególno-
ści weryfikacji, czy aktualnie prowadzona produkcja jest zgodna z wydanym pozwole-
niem przekazano Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku 
pismem z 27 marca 2015 r., celem rozpatrzenia wg właściwości.

Z wyrazami szacunku 
 
WOJEWODA PODLASKI 
Andrzej Meyer
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Odpowiedź 
PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO 
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 
w BIAŁYMSTOKU

Białystok, 2015.04.10

Sz. P. Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawiązaniu do pisma z dnia 17 marca 2015 r., znak BPS/043-71-3055- 
-WPDL/15 oraz oświadczenia złożonego przez Senatorów Andrzeja Pająka i Bogdana 
Pęka na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 r., przekazanych przez Wojewo-
dę Podlaskiego pismem z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu do WIOŚ 02.04.2015 r.), 
znak WI-V.745.3.3.2015.MB, Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Białymstoku informuje, iż na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje obecnie 
20 ferm hodowlanych posiadających pozwolenia zintegrowane, w tym 18 ferm chowu 
drobiu rzeźnego i 2 fermy chowu trzody chlewnej. W wyniku przeprowadzonych do-
tychczas kontroli nie stwierdzono, aby prowadzona produkcja była niezgodna z wyda-
nym pozwoleniem zintegrowanym.

W roku 2014 przeprowadzono łącznie 11 kontroli ww. ferm. W przypadku 2 kon-
troli stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska tj.

– brak przesyłania do WIOŚ wyników pomiarów ilości pobieranej wody z ujęcia 
wód podziemnych

– brak poinformowania Inspektoratu o terminie oddania do użytkowania nowo 
budowanego obiektu.

Na skutek stwierdzonych naruszeń podjęte zostały działania pokontrolne mające 
na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

Ponadto informuję, iż kontrole ferm hodowlanych posiadających pozwolenia zinte-
growane prowadzone są cyklicznie, nie rzadziej niż raz na 3 lata.

w z. PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO 
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 
inż. Lech Januszko 
Zastępca Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska

Odpowiedź 
DYREKTORA WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY 
POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Gdańsk, 11 maja 2015 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 17 marca 2015 r., w części doty-

czącej bezpośrednich kompetencji wojewody; uprzejmie informuję, że proces plani-
styczny związany z powstawaniem planów miejscowych określony został w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przewiduje w swoich procedurach 
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lokalizowanie wszelkich obiektów, także takich, na które wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z zapisami art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym; wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały 
o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego zobowiązany jest wykonać kolej-
no szereg wymienionych niżej czynności.

Ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajo-
wo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy 
niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Jednocześnie zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały 
o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania 
i opiniowania planu. Następnie sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując zło-
żone wnioski, a także musi wykonać prognozę oddziaływania na środowisko, w któ-
rej ma obowiązek uwzględnić istniejące i planowane obiekty, które mogą negatywnie 
wpływać na stan środowiska. Jednocześnie sporządza prognozę skutków finansowych 
uchwalenia planu miejscowego, a następnie występuje o opinie o projekcie planu do:

– gminnej lub innej właściwej, komisji urbanistyczno-architektonicznej,
– wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczących z obszarem 

objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o zna-
czeniu lokalnym,

– regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
– właściwych organów administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych 

złóż kopalin wód podziemnych,
– właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska w zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub 
dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zmian, o których mowa w art. 250 
ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w ist-
niejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych 
awarii i nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej 
i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub 
dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku, gdy te inwestycje, 
obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii,

– właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
– starosty, jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagro-

żonych osuwaniem się mas ziemnych.
Występuje równolegle o uzgodnienie projektu planu z:
– wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich 

zadań rządowych i samorządowych,
– organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów 

odrębnych,
– właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych 

do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy 
lub samą drogę,

– właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
– dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
– właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów 

górniczych,
– ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów 

ochrony uzdrowiskowej,
– właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu.
Następnie niezbędnym jest uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rol-

nych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
Kolejnym etapem jest wprowadzenie do projektu planu miejscowego zmian wynika-

jących z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłoszenie o wyłożeniu pro-
jektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. Póź-
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niej organ sporządzający plan wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym 
czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. W ww. 
ogłoszeniu wyznacza termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu 
planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu.

Następnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składa-
nia rozpatruje ww. uwagi i odpowiednio wprowadza zmiany do projektu planu miej-
scowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o których mowa, a następnie w niezbędnym 
zakresie ponawia uzgodnienia; w końcu przedstawia radzie gminy projekt planu miej-
scowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

Zgodnie z art. 20 ww. ustawy o p. i z. p. przedmiotowy plan miejscowy uchwala 
rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jed-
nocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych.

Następnie wójt, burmistrz albo prezydent miasta zobowiązani są do przedstawienia 
właściwemu wojewodzie uchwały, o której mowa powyżej wraz z załącznikami oraz do-
kumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.

Aktualizacja istniejących i funkcjonujących planów miejscowych następuje z woli 
gminy poprzez zmianę tych planów zachowując tryb wyżej opisany.

Jak wykazałem przewidziana w prawie procedura dotycząca sporządzania planów 
miejscowych jako prawa lokalnego jest bardzo złożona i wymaga współudziału wielu 
organów, w tym związanych z ochroną środowiska. Wiąże się to zawsze z koniecznością 
sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko.

Odpowiadając na żądany zakres informacji związanych z fermami dla przemysło-
wej hodowli zwierząt informuję, że na mocy art. 378 pkt 2a ustawy o ochronie środo-
wiska, w powiązaniu z art. 181 przywołanej ustawy, pozwolenia zintegrowane wydaje 
marszałek województwa, a WIOŚ ma obowiązek raz w roku kontrolować zgodność 
działalności z pozwoleniem.

W związku z powyższym, nie mam możliwości wypowiedzieć się co do zgodności 
prowadzonych produkcji z wydanymi pozwoleniami, jak również nie mam możliwości 
wypowiedzenia się co do wysokości opłat środowiskowych we wspomnianym zakresie.

Z poważaniem 
 
Andrzej Kondracki 
DYREKTOR 
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY 
Pomorski Urząd Wojewódzki 
w Gdańsku

Odpowiedź 
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Katowice, 20.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2015 r., znak: BPS/043-71-3055-WŚL/15, 

przekazujące tekst oświadczenia złożonego przez senatorów Andrzeja Pająka i Bogda-
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na Pęka podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r., z prośbą o zaję-
cie stanowiska w przedmiocie pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie działalności 
przemysłowej dla ferm hodowli zwierząt, wyjaśniam co następuje.

Na mocy art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-
dowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.) organem właściwym do wydania po-
zwolenia zintegrowanego jest starosta, z zastrzeżeniem właściwości marszałka w od-
niesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
wymienionych w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397).

Wobec powyższego wojewoda nie jest organem właściwym do wydania pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie działalności przemysłowej dla ferm hodowli zwierząt. 
Tym samym tutejszy organ nie jest w posiadaniu informacji, o które zwracają się 
w swoim oświadczeniu senatorowie Andrzej Pająk oraz Bogdan Pęk.

Jednocześnie wyjaśniam, że gminy przy sporządzaniu miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199), 
nie mają obowiązku sporządzania, czy też uaktualniania planów miejscowych pod 
kątem wskazanych inwestycji. Fermy hodowlane mogą być bowiem realizowane na 
wszystkich terenach przeznaczonych w planach miejscowych na cele produkcji rolnej, 
pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z obowiązującego prawa.

Zauważam również, że zgodnie z art. 86 i 87 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) wojewoda sprawuje nadzór nad 
działalnością gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem. Tym samym do-
konuje jedynie oceny legalności uchwalonych przez rady gmin miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, nie mając wpływu na zasadność przeznaczenia te-
renów na określone cele, ani na proces ich uchwalania.

Z poważaniem 
 
WOJEWODA ŚLąSKI 
Piotr Litwa

Odpowiedź 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, 2.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym przez Pana Marszałka oświadczeniem złożonym przez se-

natorów Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 
2015 r. (pismo znak: BPS/043-71-3055 WŚW/15) zawierającym prośbę o przesłanie 
informacji w zakresie trybu wydawania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie dzia-
łalności przemysłowej dla ferm hodowli zwierząt polegającej na prowadzeniu wysoko 
intensywnego tuczu, przekazuję informacje dotyczące województwa świętokrzyskiego.
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1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w dnia 27 sierpnia 2014 r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1169), pozwolenia zintegrowane są wymagane dla instalacji do 
chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:
a) 40 000 stanowisk dla drobiu,
b) 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,
c) 750 stanowisk dla macior.

Marszałek województwa wydaje pozwolenia zintegrowane dla największych ferm 
hodowlanych. Wyznacznikiem jest tzw. wielkość fermy w przeliczeniu na duże jed-
nostki przeliczeniowe (DJP). Marszałek jest właściwym organem dla hodowli o wiel-
kości powyżej 210 DJP (zgodnie z §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopa-
da 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). Natomiast dla pozostałych przedsięwzięć orga-
nem właściwym jest starosta. 

Współczynniki przeliczeniowe DJP są definiowane w załączniku nr 1 do ww. roz-
porządzenia.

2) W ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach 
znajdują się następujące podmioty, które prowadzą chów lub hodowlę zwierząt 
i posiadają pozwolenia zintegrowane na korzystanie ze środowiska – stan na 
dzień 31.12.2014 r.

Kwalifikacja 
instalacji Nazwa instalacji/nazwa podmiotu Organ wydający Data wydania 

pozwolenia

40000 
stanowisk 
dla drobiu

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bilczy 
26-026 Morawica, Bilcza ul. Bukowa 2

Marszałek 
Województwa 
Świętokrzyskiego

16.03.2006 r.

Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie 
T. i Z. Gawrońscy, Mikułowice 3, 
28-100 Busko-Zdrój

Jw. 19.03.2007 r.

Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu, 
Waldemar Grabowski i Zbigniew Olesiński, 
28-305 Sobków, Sobków ul. Długa 43

Jw. 5.08.2008 r.

Ferma Drobiu Waldemar Michałek, 
29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 119

Jw. 17.02.2006 r.

Gospodarstwo Rolne Hodowla Drobiu, 
Marcin Głowa, 28-340 Sędziszów, Pawłowice 57

Jw. 26.11.2008 r.

Ferma Drobiu Michał Rek, 28-404 Kije, 
Głuchów 78

Starosta 
Pińczowski

19.06.2006 r.

Ferma Drobiu D. i M. Bendkowscy, 
28-100 Włoszczowa, Jeżowice – Nadolnik 1

Marszałek 
Województwa 
Świętokrzyskiego

8.12.2008 r.

Ferma Drobiu Lasków, Marcin i Renata Głowa, 
28-300 Jędrzejów, Lasków

Jw. 27.05.2011 r.

Ferma Drobiu Stanisława Saladra, 
26-085 Miedziana Góra, Przyjmo 22 
(Ferma: dz. 291/4 msc. Przełom gm. Mniów)

Jw. 30.03.2012 r.

Gospodarstwo Specjalistyczne, Smulska Beata, 
01-466 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 106C/14 
(Ferma: Piołunka, gm. Sędziszów)

Jw. 14.11.2014 r.

2000 stanowisk 
dla świń o wadze 
powyżej 30 kg

„Gospodarstwo Rolne” Michał Święcicki 
96-230 Biała Rawska, Galinki 7/2 
- Ferma Łukowa 26-060 Chęciny, Łukowa 154

Jw. 15.12.2006 r.

750 stanowisk 
dla macior

2000 stanowisk 
dla świń o wadze  
powyżej 30 kg

„Gospodarstwo Rolne” Jan Gul, Paweł Święcicki 
95-080 Tuszynek Majoracki, ul. Starościańska 15c 
– Ferma Trzody, 26-020 Chmielnik, Śladków Duży

Jw. 4.09.2006 r.

750 stanowisk 
dla macior

3) W marcu br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach doko-
nał uzgodnienia z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach aktual-
nej listy ferm hodowlanych, które powinny posiadać pozwolenia zintegrowane. 
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Sporządzony wykaz nie jest w pełni zgodny ze specyfikacją instalacji wymienio-
ną w pkt. 2, w związku z czym WIOŚ w Kielcach będzie weryfikował nowe fermy 
w trakcie kontroli w 2015 r.

4) Zgodnie z wdrożonym w Inspekcji Ochrony Środowiska systemem kontroli (SK) 
oraz przyjętą zasadą planowania kontroli:
∙ wielkoprzemysłowe fermy tuczu trzody chlewnej klasyfikowane są w I katego-

rii zakładów i podlegają kontroli raz w roku,
∙ fermy drobiu objęte wymogiem pozsiadania pozwolenia zintegrowanego zali-

czono do II kategorii ryzyka, gdzie kontrolę należy przeprowadzać nie rzadziej 
niż raz na 3 lata.

W zakresie zatwierdzania i uaktualniania planów miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego pod kątem inwestycji związanych z pozwoleniami zintegrowanymi, do-
tyczącymi działalności przemysłowej dla ferm hodowli zwierząt polegającej na prowa-
dzeniu wysoko intensywnego tuczu uprzejmie informuję, że:

– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzane są na podsta-
wie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199). Ustawa ta nie wymaga, aby plan miejsco-
wy odnosił się do inwestycji wymagających pozwoleń zintegrowanych. W związ-
ku z powyższym, plan miejscowy nie zawiera ustaleń dotyczących tych kwestii.

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast odno-
szą się do możliwości lokalizacji (w granicach obszaru objętego planem miejscowym) 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i do przedsię-
wzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ma to wpływ 
na przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
oraz na zasady ich zagospodarowania.

Z poważaniem 
 
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 
Bożentyna Pałka-Koruba

Odpowiedź 
WOJEWODY 
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, 1 kwietnia 2015 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka z 17 marca br., znak: BPS/043-71-3055- 

-WWM/15 (data wpływu do Urzędu 20 marca br.) w sprawie przekazania stanowiska, 
dotyczącego oświadczenia złożonego przez senatorów Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka 
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podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r. w sprawie, między in-
nymi procesu kontroli działalności przemysłowej ferm hodowli zwierząt, polegającej 
na prowadzeniu wielkotowarowego tuczu trzody chlewnej zakwalifikowanych do po-
siadania pozwolenia zintegrowanego, uprzejmie informuję, że instalacje wymagające 
pozwolenia zintegrowanego do chowu i hodowli trzody chlewnej o ilości większej niż 
2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg i 750 stanowisk dla macior, podlega-
ją corocznemu obowiązkowi kontroli przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowi-
ska, zgodnie z załącznikiem nr 1 do pisma Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
z dnia 25 maja 2008 r., znak: DIio/073-130/2008/wk.

Proces kontroli podmiotów prowadzących tucz trzody chlewnej polega na oględzi-
nach terenu kontrolowanej instalacji oraz jej urządzeń chroniących środowisko przed 
zanieczyszczeniem. Ponadto dokonuje się szczegółowego sprawdzenia przestrzegania 
obowiązków zapisanych w posiadanym pozwoleniu zintegrowanym, tj. parametrów 
produkcyjnych instalacji. Analizuje się i weryfikuje dokumentację przedłożoną przez 
kontrolowanych pod względem rodzaju produkcji i aktualnej obsady zwierząt utrzy-
mywanych w obiektach inwentarskich do wartości określonych w posiadanym po-
zwoleniu zintegrowanym. Kontrola obejmuje także: przestrzeganie przepisów ochrony 
środowiska w zakresie, między innymi terminowości sporządzania i przedkładania 
Marszałkowi Województwa zbiorczych zestawień o rodzajach i ilościach wytwarzanych 
odpadów, sprawy terminowości przedkładania sprawozdań z zakresu emisji zanie-
czyszczeń do środowiska, wykonywanie i opracowywanie wyników pomiarów hałasu 
oraz przedkładanie ich organom ochrony środowiska, prowadzenie monitoringu ilości 
i jakości pobieranej wody podziemnej z ujęcia znajdującego się na terenie fermy, re-
alizację opłat za korzystanie ze środowiska za pobór wody, wprowadzanie gazów i py-
łów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz terminowość ich 
przekazywania Marszałkowi Województwa, posiadanie planów nawożenia wraz z po-
zytywną opinią wydaną przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą, stosowanie na-
wozów zgodnie z posiadanym planem nawożenia, terminowość przedkładania planów 
nawożenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także zagadnienia 
związane z przechowywaniem nawozów naturalnych.

Pragnę poinformować Pana Marszałka, że w 2014 r., w 3 fermach trzody chlew-
nej podlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego, inspektorzy 
WIOŚ w Olsztynie stwierdzili przekroczenie ilości obsady tuczników, knurów, prosiąt 
ssących i prosiąt odsadzonych, w stosunku do ilości dopuszczalnych w posiadanym 
pozwoleniu zintegrowanym.

W związku z powyższym, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie 
nałożył mandaty karne, stosownie do art. 351 ustawy Prawo ochrony środowiska za 
naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego, wydał stosowne zarządzenia po-
kontrolne oraz poinformował pismem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego o stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowościach.

Pozostałe nieprawidłowości, stwierdzone w czasie kontroli prowadzonych przez 
WIOŚ, dotyczyły przekroczeń parametrów produkcyjnych instalacji w stosunku do 
posiadanych pozwoleń zintegrowanych w zakresie zużycia wody, energii elektrycznej, 
oleju opałowego, gazu, paszy oraz rodzaju i ilości wytworzonych odpadów. W jednym 
przypadku stwierdzono, iż nie przedłożono kopii planu nawożenia do WIOŚ w terminie 
14 dni od momentu jego otrzymania. O wszelkich nieprawidłowościach ujawnionych 
w toku kontroli, dotyczących odstępstw od pozwoleń zintegrowanych, WIOŚ poin-
formował Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, celem podjęcia działań 
zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Ponadto informuję, iż proces zatwierdzania i uaktualniania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego pod kątem lokalizacji ferm hodowli zwierząt po-
legającej na prowadzeniu wysoko intensywnego tuczu, nie jest objęty szczególnym 
trybem – obowiązuje tryb wynikający z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ramach którego przeprowa-
dzana jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
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nia na środowisko. Na potrzeby ww. oceny sporządzana jest prognoza oddziaływania 
na środowisko. Projekt planu wraz z prognozą poddawany jest opiniowaniu przez 
właściwe organy.

Nadmieniam także, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski nie rozpatrywał odwołań 
od decyzji o pozwoleniu na budowę ferm trzody chlewnej.

Z poważaniem 
 
WOJEWODA 
WARMIŃSKO-MAZURSKI 
Marian Podziewski

Odpowiedź 
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, 1 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 17 marca 2015 r., znak: BPS/043- 

-71-3055-WWLKP/15 przekazujące tekst wspólnego oświadczenia złożonego przez se-
natorów Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 
5 marca 2015 r. w sprawie przemysłowych ferm hodowli zwierząt, uprzejmie informu-
ję, iż zapoznałem się z przedłożonym oświadczeniem.

Jednocześnie poniżej przedstawiam wyjaśnienia odnośnie do kwestii poruszonych 
w powyższym oświadczeniu.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 – j.t. 
ze zm.) pozwolenia zintegrowane dla ferm prowadzących chów lub hodowlę zwierząt 
w liczbie większej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, wydawa-
ne są obecnie przez marszałka województwa. Wojewoda utracił kompetencje orga-
nu właściwego w sprawach ochrony środowiska dla tego typu przedsięwzięć z dniem 
1 stycznia 2008 r. na skutek zmian w podziale zadań i kompetencji między organami 
administracji rządowej i samorządowej (wynikających z ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej 
– Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1462 ze zm.).

W obecnym stanie prawnym, wojewoda sprawuje funkcje kontrolno-nadzorcze 
w odniesieniu do wskazanych w przepisach jednostek organizacyjnych oraz w ściśle 
określonym zakresie wynikającym z ustawy o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie oraz ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Kontrola sprawowana przez wojewodę dotyczy głównie zadań realizowanych przez 
samorząd w odniesieniu do wydawanych pozwoleń i zezwoleń na podstawie ustaw: 
Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo geologiczne i górnicze, a kryterium 
kontroli to rzetelność i legalność wydanych decyzji.

Natomiast funkcje nadzorcze realizowane są w odniesieniu do oceny uchwał i za-
rządzeń podejmowanych przez organy samorządu terytorialnego. W świetle zapisów 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 
– j.t.) za kształtowanie polityki przestrzennej na obszarze gminy wyrażonej w studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego odpowiadają władze uchwałodawcze i wy-
konawcze gminy. Tym samym oceny zgodności planowanych inwestycji z ustaleniami 
ww. dokumentów dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta jako odpowiedzial-
ny za prowadzenie polityki przestrzennej na obszarze swojej gminy. Rada gminy po 
uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia wo-
jewodzie uchwałę w sprawie mpzp wraz z dokumentacją prac planistycznych w celu 
oceny jej zgodności z przepisami prawnymi (kryterium legalności). W przypadku, gdy 
uchwała organu gminy jest sprzeczna z prawem wojewoda wydaje rozstrzygnięcie 
nadzorcze stwierdzając nieważność uchwały lub w przypadku nieistotnego narusze-
nia prawa – nie stwierdza jej nieważności, wskazując, iż uchwałę wydano z narusze-
niem prawa.

Ponadto, to wójt, burmistrz albo prezydent miasta w celu oceny aktualności stu-
dium i planów miejscowych dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzen-
nym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wie-
loletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium.

W odniesieniu do wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym uzgodnień z odpowiednimi organami projektów mpzp, rola wojewody ogra-
niczona jest do uzgodnienia projektu planu w zakresie zadań rządowych.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż to organy gminy są odpowiedzialne za pro-
wadzenie i kształtowanie ładu przestrzennego z uwzględnieniem wymagań ochrony 
środowiska i przyrody na obszarze swojej gminy, w tym w odniesieniu do określonego 
kierunku zagospodarowania terenu gminy.

Z poważaniem 
 
WOJEWODA WIELKOPOLSKI 
Piotr Florek

Odpowiedź 
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, 21 kwietnia 2015 r.

Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo BPS/043-71-3055-WZPO/15 z dnia 17 marca 2015 r., 
przekazuję poniżej informację dot. wydawania pozwoleń zintegrowanych, sporządzo-
ną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie.

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-
dowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) pozwolenia zintegrowanego wymaga 
prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowa-
dzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Zgodnie z załącznikiem do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 września 2014 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elemen-
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tów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169) insta-
lacje do intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń wyposażone w więcej niż 
40 000 stanowisk (dla drobiu) lub 2000 stanowisk (dla świń o wadze ponad 30 kg) 
oraz 750 stanowisk dla macior wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Na 
terenie województwa zachodniopomorskiego zlokalizowanych jest 60 instalacji 
do hodowli drobiu oraz 25 instalacji do hodowli trzody chlewnej, podlegających 
powyższemu obowiązkowi wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi plano-
we kontrole przedmiotowych ferm, wynikające z rocznego harmonogramu kontroli, 
sporządzonego według wytycznych określonych w Informatycznym Systemie Wspoma-
gania Kontroli, tj. raz w roku fermy trzody chlewnej oraz raz na 2 lata fermy drobiu. 
Również przeprowadzane są kontrole pozaplanowe – interwencyjne po zgłoszonych 
skargach i wnioskach o interwencję. Zakres kontroli dla poszczególnej fermy określa-
ny jest w planie kontroli, poprzez określone cele kontroli przyjęte w harmonogramie 
indywidualnie dla każdej fermy lub zagadnienia wyszczególnione we wniosku o inter-
wencję. Podczas kontroli kompleksowej, która obejmuje swym zakresem wszystkie 
aspekty przestrzegania przepisów ochrony środowiska, weryfikowana jest zgodność 
postępowania podmiotu z uzyskanym pozwoleniem zintegrowanym. Ocenie podlega 
praca instalacji podczas oględzin zakładu oraz kontrola prowadzonej przez podmiot 
dokumentacji. Wielkość oraz rodzaj prowadzonej działalności hodowlanej jest wery-
fikowana podczas każdej kontroli. W przypadku ferm trzody chlewnej, stosownie do 
zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, po przeprowadzonym cyklu kontrolnym w 2006 r., 
corocznie kontrolowane są zagadnienia związane z zagospodarowywaniem wytworzo-
nych na fermach nawozów naturalnych zgodnie z pozytywnie zaopiniowanymi plana-
mi nawożenia przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. Wyniki kontroli ferm trzody 
chlewnej, za każdy kalendarzowy rok, przekazywane są do Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Warszawie, w „Informacji o realizacji zadań Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska” w Szczecinie.

Wielkość prowadzonej hodowli trzody chlewnej jest przede wszystkim monitoro-
wana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biura Powiatowe, do 
których kierowane są informacje o każdej zmianie w stadzie: zgłoszenie świni do reje-
stracji (narodziny) lub zmiana stanu w stadzie (przewóz na inną fermę lub do uboju 
czy też do utylizacji) w terminie nie dłuższym niż miesiąc – stosownie do wymogów 
określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 z późn. zm.).

W zakresie realizowania ustawowego obowiązku składania marszałkowi woje-
wództwa informacji o zakresie korzystania ze środowiska i uiszczania stosownych 
opłat za to korzystanie informuję, iż inspektor przeprowadzający kontrolę komplekso-
wą weryfikuje spełnienie przez podmiot wymagań zawartych w obowiązujących prze-
pisach. Wnikliwej weryfikacji podlega rzeczywisty zakres korzystania ze środowiska 
porównany z informacją składaną marszałkowi województwa. W przypadku wykrycia 
nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie, po kontroli do Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego kierowane jest wystąpienie informujące o stwierdzonych na-
ruszeniach.

Podstawowym dokumentem określającym warunki korzystania ze środowiska 
przez użytkowników wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej i drobiu jest decyzja 
– pozwolenie zintegrowane, które w zależności od wielkości fermy wydaje marszałek 
województwa lub starosta. Na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo 
zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub insta-
lacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować właściwego 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:

– oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu bu-
dowlanego, zespołu obiektów lub instalacji;

– zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.
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Po dokonanym zgłoszeniu, nowo zbudowanej lub przebudowywanej fermy, in-
spektorzy wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, podczas tzw. kontroli 
inwestycyjnych mają możliwość sprawdzenia wymagań ochrony środowiska między 
innymi w zakresie:

– zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który roz-
strzyga o przeznaczeniu terenów i sposobach ich zagospodarowania,

– decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku, gdy podmiot inwestuje na terenach 
niedysponujących aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego),

– decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego 
przedsięwzięcia – fermy,

– decyzji – pozwoleniu na budowę fermy,
– decyzji – pozwoleniu zintegrowanym na prowadzenie działalności hodowlanej na 

fermie,
– decyzji sektorowej (o ile jest wymagana).
W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a zapisami 

zawartymi w ww. dokumentach wojewódzki inspektor ochrony środowiska upraw-
niony jest do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania instalacji do użytkowania, na 
podstawie art. 365 ust. 2 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.

z up. WOJEWODY 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
mgr inż. Barbara Wójcik 
Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Odpowiedź 
WICEMARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, 21 kwietnia 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 17 marca 2015 r., znak: BPS/043-71-3055- 

-MDŚL/15, przekazujące oświadczenie senatorów Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka, 
złożone podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r., zgodnie z art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 7, poz. 29 z późn. zm.), informuję co następuje.

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środo-
wiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), pozwolenia zintegrowanego wymaga 
prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowa-
dzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczegól-
nych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Rodzaje ww. instalacji 
określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169). Zgodnie 
z ust. 6 pkt 8 załącznika do ww. rozporządzenia, instalacje do chowu lub hodowli 
drobiu lub świń o więcej niż: 40 000 stanowisk dla drobiu, 2000 stanowisk dla świń 
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o wadze ponad 30 kg oraz 750 stanowisk dla macior, kwalifikowane są jako mogą-
ce powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości, a zatem dla ww. instalacji istnieje obowiązek posiada-
nia pozwolenia zintegrowanego.

Właściwość organów ochrony środowiska w sprawie wydawania pozwoleń zinte-
growanych wynika z art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 378 
ust. 2a pkt 1 i 2 marszałek województwa właściwy jest w sprawach związanych z przed-
sięwzięciami i zdarzeniami na terenach zakładów, gdzie eksploatowana jest instalacja, 
która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) 
oraz dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w ro-
zumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
realizowanych na terenach innych niż wyżej wymienione. Rodzaje przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione są w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). Zgodnie z ww. 
rozporządzeniem (§ 2 ust. 1 pkt 51), chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej 
niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), kwalifikowana jest jako 
przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem w spra-
wie wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji, organem właściwym jest 
marszałek województwa. Dla pozostałych instalacji (poniżej 210 DJP) właściwym or-
ganem jest starosta.

Na terenie województwa dolnośląskiego istnieją 33 instalacje do chowu lub ho-
dowli drobiu lub świń, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, 
w tym: 9 instalacji do chowu lub hodowli świń o liczbie powyżej 2000 stanowisk dla 
świń o wadze ponad 30 kg lub o liczbie powyżej 750 stanowisk dla macior oraz 24 in-
stalacje do chowu lub hodowli drobiu o liczbie powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu. 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego właściwy jest w sprawie wydania pozwoleń 
zintegrowanych dla wszystkich ww. instalacji. 31 podmiotów prowadzących ww. in-
stalacje posiada aktualne pozwolenia zintegrowane dla tych instalacji. Jednocześnie 
informuję, iż podmioty prowadzące instalacje do chowu lub hodowli drobiu lub świń, 
posiadające pozwolenie zintegrowane, wywiązują się z ustawowego obowiązku przed-
kładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wnoszenia opłat za 
korzystanie ze środowiska.

Procedura administracyjna wydawania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji 
IPCC, każdorazowo odbywa się z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
w postępowaniu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Informacja o wydanych pozwoleniach 
podawana jest przez tut. organ do publicznej wiadomości, natomiast elektroniczna 
kopia pozwolenia zintegrowanego przedkładana jest przez tut. organ ministrowi właś- 
ciwemu do spraw środowiska, który prowadzi krajowy rejestr wydanych pozwoleń 
zintegrowanych.

Zgodnie z art. 216 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ właściwy do 
wydania pozwolenia, co najmniej raz na 5 lat lub jeżeli oddziaływanie instalacji na 
środowisko zmieniło się w stopniu wskazującym na konieczność zmiany pozwolenia 
w części dotyczącej określonych w nim warunków lub wielkości emisji z danej instala-
cji, lub jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, pozwalająca na 
znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, lub 
wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochro-
nie środowiska, ma obowiązek dokonania analizy wydanego pozwolenia zintegrowa-
nego. Marszałek Województwa Dolnośląskiego, w odniesieniu do instalacji będących 
w jego kompetencjach, sukcesywnie prowadzi analizę wydanych pozwoleń zintegro-
wanych. W trakcie analizy tut. organ ocenia zgodność stanu faktycznego w zakresie 
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sposobu i warunków prowadzenia instalacji z warunkami określonymi w posiadanym 
przez podmiot prowadzący instalację pozwoleniu zintegrowanym. W ramach prowa-
dzonej analizy pozwolenia organ przeprowadza wizję lokalną na instalacji, analizuje 
przekazane przez prowadzącego instalację informacje odnośnie do sposobu funkcjo-
nowania instalacji oraz wymienia informacje z organem kontroli przestrzegania prze-
pisów o ochronie środowiska, tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony 
Środowiska. Do chwili obecnej tut. organ dokonał analizy 13 pozwoleń zintegrowa-
nych udzielonych dla instalacji do chowu lub hodowli drobiu lub świń.

Dodatkowo informuję, że właściciele ferm zlokalizowanych w województwie ma-
zowieckim na terenie gminy Szreńsk w miejscowościach: Przychód, Liberadz, Roch-
nia i Miączyn Duży, na terenie gminy Radzanów w miejscowościach: Bońkowo, Rato-
wo, Grazanowo Włościańskie, Luszewo i na terenie gminy Strzegowo w miejscowości 
Mdzewo, nie posiadają instalacji na terenie województwa dolnośląskiego.

Z poważaniem 
 
WICEMARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLąSKIEGO 
Andrzej Kosiór

Odpowiedź 
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
w TORUNIU

Toruń, 15 maja 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

17 marca 2015 roku znak BPS/043-71-3055-MKPOM/15 dotyczącego udzielenia in-
formacji w zakresie trybu wydawania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie dzia-
łalności przemysłowej dla ferm hodowli zwierząt, polegającej na prowadzeniu wysoko 
intensywnego tuczu, uprzejmie informuję.

Pozwolenia zintegrowane na prowadzenie instalacji, której zgodnie z art. 201 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1232 ze zm.) funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej 
działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości tj. zgodnie z punktem 6 ppkt 8 lit. a, b, c 
załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1169) w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne za-
nieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako cało-
ści tj. „instalacji do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż: 40000 stanowisk 
dla drobiu lub 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg oraz 750 stanowisk dla 
macior – udzielane są w województwie kujawsko-pomorskim od 2005 roku.

Do chwili obecnej pozwolenia zintegrowane uzyskało ponad 80 wyżej wymienio-
nych instalacji, a dla uzyskania nowych pozwoleń złożono 7 wniosków.
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Kontrolę funkcjonowania instalacji zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowane-
go, w ramach posiadanych kompetencji przeprowadza Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy.

Po przeprowadzonych, planowanych, cyklicznych kontrolach, Wojewódzki Inspek-
tor Ochrony Środowiska wydaje zarządzenia pokontrolne, które otrzymuje Marszałek 
Województwa do wiadomości. Jeżeli w zarządzeniach pokontrolnych WIOŚ wskazuje 
na uchybienia prowadzenia instalacji zgodnie z wydanym pozwoleniem zintegrowa-
nym, Marszałek Województwa wzywa prowadzącego instalację o przesłanie pisemnej 
informacji o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w za-
rządzeniu naruszeń.

Prawo ochrony środowiska zobowiązuje prowadzącego instalację do złożenia wy-
kazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie z korzystania ze środo-
wiska oraz o wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska. Nadzór w tym 
zakresie na bieżąco prowadzi Marszałek Województwa.

Proces zatwierdzania i uaktualniania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego nie leży w kompetencji Marszałka Województwa.

Zgodnie z prawem ochrony środowiska, Marszałek Województwa nie ma obowiąz-
ku uzyskania informacji, czy właściciele ferm posiadają również podobne inwestycje 
na terenie innych województw. Każdorazowo, podmiot składający wniosek o wydanie 
pozwolenia zintegrowanego odnosi się jedynie do konkretnej, planowanej inwestycji.

Z poważaniem 
 
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
Aneta Jędrzejewska 
Członek Zarządu

Odpowiedź 
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, 15 kwietnia 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2015 r., znak: BPS/043-71-MLBN/15, 

w sprawie zajęcia stanowiska w odniesieniu do Oświadczenia złożonego przez senato-
rów Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 
roku, uprzejmie informuję, że zgodnie z pkt 6 ppkt 8 załącznika do rozporządzenia Mi-
nistra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogą-
cych powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014, poz. 1169) obowiązkiem posiadania po-
zwolenia zintegrowanego objęte są instalacje do chowu lub hodowli dla świń o więcej 
niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior oraz 
instalacje do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu.

W województwie lubelskim wydano sześć pozwoleń zintegrowanych obejmujących 
chów lub hodowlę świń a zestawienie podmiotów prowadzących instalacje, umiejsco-
wienie i skalę prowadzonej działalności przedstawia poniższa tabela:
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Lp. Prowadzący instalację
Miejsce 

prowadzenia 
działalności

Skala działalności

1 Bartosz Przemysław Grabiński 
21-311 Komarówka Podlaska

Gospodarstwo Rolne 
we wsi Brzeziny

Tucz prosiąt pozyskanych z zewnątrz 
– 2556 sztuk stanowisk

2 AGRO EKO BP Sp. z o.o. 
z siedzibą w Piotrowicach Wielkich

Ferma trzody 
w Machnowie Starym, 
gmina 
Lubycza Królewska

Produkcja zarodowa i tucz prosiąt 
w obsadzie stanowisk: maciory 
– 750 sztuk, prosięta – 5250 sztuk, 
tuczniki i warchlaki – 4000 sztuk.

3 Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Michowie

Ferma trzody 
w Michowie

Produkcja zarodowa i tucz prosiąt 
w obsadzie stanowisk:
Maciory, lochy – 250 sztuk, tuczniki 
– 880 sztuk, warchlaki – 2050 sztuk.

4
Olbenz Sp. z o.o. z siedzibą 
w Białej Podlaskiej 
przy ul. Warszawskiej 128

Gospodarstwo Rolne 
w miejscowości 
Woroniec, 
gmina Biała Podlaska

Tucz prosiąt pozyskanych z zewnątrz 
– 4309 sztuk stanowisk.

5 Stanisław Przybylski, 
ul. Osowiec 1 22-107 Sawin

Ferma trzody 
w Sawinie

Produkcja zarodowa i tucz prosiąt 
w obsadzie stanowisk: maciory 
– 570 sztuk, prosięta – 2500 sztuk, 
tuczniki – 1900 sztuk, 
warchlaki – 1800 sztuk

6
Gospodarstwo Rolne 
Jacek Jaworski Wola Lisowska, 
gmina Lubartów

Ferma trzody 
w Woli Lisowskiej

Tucz prosiąt pozyskanych z zewnątrz 
– 6000 sztuk stanowisk.

W chwili obecnej w tutejszym Urzędzie nie są prowadzane postępowania w sprawie 
wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację nowych lub powiększanych ferm 
trzody chlewnej, w związku z powyższym nie dysponujemy informacjami o planowa-
nych inwestycjach związanych z wyżej wymienioną działalnością.

W odniesieniu do chowu lub hodowli drobiu informuję, że w województwie lubel-
skim wydano siedemnaście pozwoleń zintegrowanych obejmujących chów lub hodow-
lę drobiu, w tym dwanaście decyzji dotyczy chowu brojlerów, a zestawienie podmiotów 
prowadzących instalacje, umiejscowienie i skalę prowadzonej działalności przedsta-
wia poniższa tabela:

Lp. Prowadzący instalację Miejsce prowadzenia 
działalności Skala działalności

1 Izabella i Mariusz Kowalczyk Ferma brojlerów Zahajki, 
gm. Drelów

Chów brojlerów, 
78 800 sztuk drobiu na cykl, 
6 cykli w roku.

2 Adam Andrzejczuk

Gospodarstwo Rolne 
Ferma nr 1 w miejscowości 
Bedlno Radzyńskie 
gmina Radzyń Podlaski

Chów brojlerów, 
94 000 sztuk drobiu na cykl, 
7 cykli w roku.

 3 Adam Andrzejczuk

Gospodarstwo Rolne 
Ferma nr 2 w miejscowości 
Bedlno Radzyńskie 
gmina Radzyń Podlaski

Chów brojlerów, 
72 000 sztuk drobiu na cykl, 
7 cykli w roku.

4 Wojciech Stefaniuk
Gospodarstwo rolne 
we wsi Zaścianki 8, 
gmina Międzyrzec Podlaski

Chów brojlerów, 
75 200 sztuk drobiu na cykl, 
7 cykli w roku.

5 Marek Świerżewski

Ferma Drobiu Hałasy 
Marek Świerżewski 
we wsi Zaścianki, 
gmina Międzyrzec Podlaski

Chów brojlerów, 
310 000 sztuk drobiu na cykl, 
ok. 7,5 cykla 
w roku.

6 Liliana i Józef Suflida

Gospodarstwo Suflidowo, 
Józef Suflida, 
Oddział Lipina, 
gmina Dołhobyczów

Chów młodych kurek 
na kury nioski, maksymalnie 
300 000 sztuk drobiu na cykl, 
2,5 cykla w roku.

7 Kamil Głowacki

Fermy Hodowli Drobiu 
Kamil Głowacki, 
Brzeziny 14, 
gmina Komarówka Podlaska

Chów brojlerów, 
125 000 sztuk drobiu na cykl, 
6 cykli w roku.

8
„DROB-WIT” Samorek Sp. J. 
z siedzibą w Witowicach, 
gmina Końskowola

Ferma drobiu 
w Przypisówce, gmina Firlej

Chów brojlerów, 
157 000 sztuk drobiu na cykl, 
6 cykli w roku. Chów kur niosek, 
21 600 sztuk drobiu na cykl, 
2 cykle w ciągu 3 lat.
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9 Sylwia i Marcin Świerżewscy
Ferma drobiu 
w miejscowości Ostrówki 
gmina Wohyń

Chów brojlerów, 331 821 sztuk 
drobiu na cykl, ok. 7,5 cykla 
w roku.

10
Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna 
w Woli Przybysławskiej

Gospodarstwo 
w Woli Przybysławskiej, 
gmina Garbów

Chów brojlerów, 
max. 36 000 sztuk drobiu na cykl 
– ok. 6 cykli w roku. 
Chów kur niosek, 
max. 42 000 sztuk drobiu na cykl 
– ok. 6 cykli w roku. 
Odchów piskląt i kur niosek, 
16 000 sztuk drobiu na cykl, 
ok. 3 cykle w roku

11 Maria i Artur Domańscy

Gospodarstwo Rolne 
Domański Artur 
Krzymowskie, 
gmina Biała Podlaska

Chów brojlerów, 
67 350 sztuk drobiu na cykl, 
ok. 6 cykli w roku

12 Grzegorz Mirończuk 
i Anna Klimiuk

Gospodarstwo Rolne 
„MIR - DRÓB” Derewiczna, 
gmina Komarówka Podlaska

Chów brojlerów, 
140 000 sztuk drobiu na cykl, 
ok. 6 cykli w roku

13 Piotr Kłoczko
Gospodarstwo Rolne 
Piotr Kłoczko, Ostrówki, 
gmina Wohyń

Chów brojlerów, 
58 854 sztuki drobiu na cykl, 
ok. 6 cykli w roku. Chów gęsi, 
3 500 sztuk drobiu na cykl, 
ok.1 cykl w roku

14 Kazimierz Dzido, Jacek Dzido, 
Tomasz Dzido

Ferma Drobiu Bidaczów 
S.C. Bidaczów Nowy, 
Gmina Biłgoraj

Chów kur niosek, 
82 000 sztuk drobiu na cykl, 
ok. 2 cykle w ciągu 3 lat

15 E. i w. Szewczyk 
mgr H. i K. Błachnio

Ferma Drobiu s.j. 
E. i w. Szewczyk 
& mgr H. i K. Błachnio 
– instalacja w Rykach

Chów kur niosek, 
82 000 sztuk drobiu na cykl, 
ok.1 cykl w roku. 
Odchów piskląt, 
30 000 sztuk drobiu na cykl, 
ok. 4 cykli w roku.

16 E. i w. Szewczyk 
mgr H. i K. Błachnio

Ferma Drobiu s.j. 
E. i w. Szewczyk 
& mgr H. i K. Błachnio 
– instalacja w Moszczance

Chów kur niosek, 
94 000 sztuk drobiu na cykl, 
ok.1 cykl w roku. 
Odchów piskląt, 
30 000 sztuk drobiu na cykl, 
ok. 4 cykli w roku

17

Waldemar Słowik, 
Barbara Słowik, 
Justyna Słowik-Bukowska 
oraz Iwona Słowik-Kwiatkowska

Fermy Drobiu „Słowik” s.c. 
– instalacja w Majdanie 
Trzebieskim

Chów kur niosek, 
64 888 sztuk drobiu na cykl, 
ok.1 cykl w roku. Odchów piskląt, 
24 000 sztuk drobiu na cykl, 
ok. 2,5 cykla w roku.

W chwili obecnej w tutejszym Urzędzie prowadzone jest postępowanie w sprawie 
wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację nowej fermy brojlerów w miej-
scowości Zaścianki Gościniec.

Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego poprzedzone zostało oce-
ną środowiskową przeprowadzoną przez właściwy organ.

Zgodnie z art. 216 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego zobowiązany jest przynajmniej 
raz na pięć lat do dokonania analizy pozwolenia zintegrowanego. W ramach analizy 
przeprowadza się weryfikację zgodności stanu faktycznego w zakresie sposobu i warun-
ków prowadzenia instalacji z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym.

W odniesieniu do ferm trzody chlewnej oraz ferm drobiu objętych pozwoleniami 
zintegrowanymi, do wydania których właściwym jest Marszałek Województwa Lubel-
skiego, w toku weryfikacji nie wykazano znaczących odstępstw od warunków udzie-
lonych w decyzji.

W kwestii realizowania opłaty środowiskowej z dużych ferm z prowadzonej pro-
dukcji uprzejmie informujemy, że przedmiotowe fermy wnoszą na bieżąco opłaty za 
korzystanie ze środowiska, wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, którymi 
objęte są wszystkie zanieczyszczenia wskazane w wydanych pozwoleniach zintegro-
wanych.

Tutejszy Organ nie dysponuje informacjami dotyczącymi posiadania przez pod-
mioty eksploatujące fermy na terenie województwa lubelskiego instalacji do chowu 
lub hodowli świń lub instalacji do chowu lub hodowli drobiu na terenie innych woje-
wództw.
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Ponadto informuję, że pozostałe dane, o których jest mowa w oświadczeniu nie 
pozostają w kompetencji Marszałka Województwa Lubelskiego i nie są w dyspozycji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Z poważaniem 
 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
Sławomir Sosnowski

Odpowiedź 
WICEMARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Zielona Góra, 14 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2015 r. znak: BPS/043-71-3055-MLBS/15 

dotyczące oświadczenia złożonego przez senatorów Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka 
niniejszym informuję.

Na terenie województwa lubuskiego obecnie istnieje dziesięć podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą w zakresie chowu lub hodowli trzody chlewnej na skalę 
wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wydano w tym zakresie dziewięć 
pozwoleń zintegrowanych, w przypadku jednego procedura wydawania pozwolenia 
jest w toku.

Pięć podmiotów eksploatuje na terenie jednego zakładu równocześnie dwie instala-
cje wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierp-
nia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczysz-
czenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1169), tj.:

– instalację do chowu lub hodowli świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń 
o wadze ponad 30 kg

– instalację do chowu lub hodowli świń o więcej niż 750 stanowisk dla macior.
Trzech prowadzących instalację eksploatuje tylko instalację do hodowli macior, 

natomiast dwóch tylko do chowu i hodowli tuczników.
Weryfikacja wydanych pozwoleń zintegrowanych prowadzona jest zgodnie z art. 216 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 
ze zm.). Jej podstawowym celem jest ocena zgodności informacji i danych zawartych 
w pozwoleniu ze stanem rzeczywistym. Analizowana jest dostępna dokumentacja, 
dane i informacje monitoringowe przekazywane przez prowadzącego instalację, pro-
tokoły pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz ewentualne 
skargi i zażalenia, W miarę potrzeb przeprowadzana jest wizja w terenie.

Odnosząc się natomiast do kwestii uiszczania opłat z tytułu korzystania ze śro-
dowiska, osiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie chowu 
lub hodowli trzody chlewnej spośród dziewięciu objętych pozwoleniem zintegrowanym 
wywiązuje się na bieżącą z obowiązku wnoszenia opłat za wprowadzanie gazów lub 
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pyłów lub/i pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Jeden pod-
miot został poinformowany o obowiązku złożenia wykazów zawierających informacje 
i dane o korzystaniu ze środowiska, z którego do dnia dzisiejszego się nie wywiązał.

Z poważaniem 
 
Stanisław Tomczyszyn

Odpowiedź 
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, 3 kwietnia 2015 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 17 marca 2015 r., znak: BPS/043- 
-71-3055-MŁDZ/15 dotyczące wspólnego oświadczenia złożonego podczas 71. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r. przez Panów Senatorów: Pana Andrzeja 
Pająka i Pana Bogdana Pęka, poniżej przekazuję informacje dotyczące wydawania 
pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie ferm hodowli zwierząt:

1. Obecnie dla instalacji będących w mojej kompetencji, na terenie województwa 
łódzkiego, wydano:
∙ 66 pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli 

drobiu o obsadzie co najmniej 52 500 szt.;
∙ 5 pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli 

świń o więcej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg;
∙ 2 pozwolenia zintegrowane na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli 

świń o więcej niż 750 stanowisk dla macior.
2. Przesłanki do odmowy udzielenia pozwolenia zintegrowanego są ściśle określo-

ne przepisami prawa – art. 186 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku, poz, 1232 ze zm.). W innych przypad-
kach nie ma podstawy prawnej, aby odmówić udzielenia pozwolenia.

3. Corocznie, zgodnie z kompetencją określoną w art. 379 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.) 
przeprowadzam, zgodnie z rocznym planem, kontrole w zakresie przestrzegania 
i stosowania przepisów o ochronie środowiska, w tym także kontrole instalacji 
do chowu lub hodowli zwierząt posiadających pozwolenia zintegrowane. Moje 
uprawnienia jako organu kontrolnego obejmują także zakres przestrzegania 
przez podmioty korzystające ze środowiska obowiązków związanych z nalicze-
niem opłat środowiskowych. W sytuacjach tego wymagających przeprowadzam 
także kontrole nieplanowe.

4. Przeprowadzam także okresowe analizy pozwoleń zintegrowanych, zgodnie 
z art. 215 oraz art. 216 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.).

5. Poprawność wykazów dotyczących opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza z chowu i hodowli zwierząt, weryfikowana jest na podstawie m.in.:
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∙ wykazów przesłanych przez podmiot we wcześniejszych okresach rozliczeniowych;
∙ posiadanych przez podmiot decyzji/pozwoleń;
∙ protokołów kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochro-

ny Środowiska;
∙ protokołów kontroli przeprowadzonych przez tut. Organ.

6. Zgodnie z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwolenie może 
zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania m.in. jeżeli eksploatacja in-
stalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepi-
sów ustawy lub ustawy o odpadach. Przed wydaniem decyzji o cofnięciu lub 
ograniczeniu bez odszkodowania, będącego w mojej kompetencji, pozwolenia 
zobowiązany jestem wezwać prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń 
w wyznaczonym terminie. Do chwili obecnej w województwie łódzkim żadne po-
zwolenie zintegrowane, do wydania których jestem organem kompetentnym, nie 
zostało cofnięte, czy też ograniczone bez odszkodowania. Wyniki przeprowadza-
nych przeze mnie kontroli instalacji do chowu zwierząt, dokonywanych analiz 
pozwoleń oraz otrzymywanych protokołów kontroli z WIOŚ w Łodzi nie dawały 
podstaw do cofnięcia, czy też ograniczenia bez odszkodowania pozwoleń.

7. Wskazane w oświadczeniu Panów Senatorów gminy leżą poza terenem woje-
wództwa łódzkiego, w związku z tym nie posiadam informacji o prowadzących 
instalacje oraz o prowadzonych przez nich instalacjach.

MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
Witold Stępień

Odpowiedź 
WICEMARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, 31 marca 2015 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka z dnia 17 marca 2015 r., znak: BPS/043- 

-3055-MMAŁ/I5 w sprawie odpowiedzi na wspólne oświadczenie złożone przez sena-
torów Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka, uprzejmie informuję co następuje.

Zgodnie z art. 201 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 
z późn. zm.) pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funk-
cjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powo-
dować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo śro-
dowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie 
do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicz-
nych. Rodzaje tych instalacji zostały określone w załączniku do rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).
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W zakresie działalności przemysłowej dla ferm hodowli zwierząt, polegającej na 
prowadzeniu wysoko intensywnego tuczu, ww. rozporządzenie MŚ do rodzajów in-
stalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości, zalicza instalacje do chowu lub hodowli 
drobiu lub świń o więcej niż: 40 000 stanowisk dla drobiu; 2000 stanowisk dla świń 
o wadze ponad 30 kg; 750 stanowisk dla macior (pkt 6 ppkt 8 załącznika do ww. roz-
porządzenia MŚ). Marszałek Województwa Małopolskiego jest właściwy do wydania 
pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji, spełniających ponadto warunek zali-
czenia do rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środo-
wisko, określonych w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
Nr 213, poz. 1397; z późn. zm.). W przedmiotowym zakresie są to przedsięwzięcia wy-
mienione w §2 ust. 1 pkt 51, cyt. „chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej 
niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP – przy czym za liczbę DJP 
przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza); współczynniki przeliczenio-
we sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia”.

Na terenie województwa małopolskiego zlokalizowanych jest 13 instalacji, dla któ-
rych Marszałek Województwa Małopolskiego wydał pozwolenie zintegrowane (11 insta-
lacji będących fermami drobiu oraz 2 instalacje do chowu świń i macior). Wszystkie 
pozwolenia zintegrowane są zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w zakładce Środowisko (link: 
http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id.3239.html).

Odnosząc się do wniosku o podanie informacji w zakresie procesu kontroli wy-
miaru i jakości produkcji, wyjaśniam, iż na podstawie art. 287 ustawy Prawo ochrony 
środowiska podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do prowadzenia ak-
tualizowanej co roku (do 31 grudnia 2012 roku – co pół roku) ewidencji zawierającej 
informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Ponadto zgodnie z art. 286 
ww. ustawy podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek przedłożenia mar-
szałkowi województwa wykazu zawierającego ww. informacje i dane wykorzystane do 
ustalenia wysokości opłat oraz zgodnie z art. 284 ust. 1 ww. ustawy ma obowiązek 
ustalenia we własnym zakresie wysokości należnej opłaty i uiszczenia jej na rachunek 
właściwego urzędu marszałkowskiego. Definicja podmiotu znajduje się w art. 3 pkt 30 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ww. ustawy, zgodnie z którym podmiotem korzy-
stającym ze środowiska m.in. jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, 
z późn. zm.), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie 
upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa 
i rybactwa śródlądowego.

Ponadto, zgodnie z art. 216 ww. ustawy, dokonuje się analizy pozwolenia zin-
tegrowanego, przy czym jeden z warunków zawartych w tym artykule nakłada taki 
obowiązek co najmniej raz na 5 lat, Niezależnie od tego, na podstawie art. 28 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U.2014.1101), w każdej decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowa-
ne z urzędu, wydanej po 4 września 2014 r., zawarty jest warunek zobowiązujący do 
przekazywania Marszałkowi Województwa Małopolskiego i Wojewódzkiemu Inspek-
torowi Ochrony Środowiska rocznych informacji pozwalających na przeprowadzenie 
oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym w terminie 
do dnia 31 marca następnego roku.

Z poważaniem 
 
Wojciech Kozak
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Odpowiedź 
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, 19 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17 marca 2015 roku, dotyczące wspólnego 

oświadczenia złożonego przez senatorów Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka podczas 
71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r. obejmującego kwestie wydawania 
pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie działalności przemysłowej dla ferm hodowli 
zwierząt, ich funkcjonowania i kontroli, a w szczególności ferm drobiu zlokalizowa-
nych na terenie województwa mazowieckiego uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochro-
ny środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) Marszałek Województwa 
Mazowieckiego jest organem ochrony środowiska właściwym w sprawach instalacji 
do chowu i hodowli drobiu o liczbie stanowisk dla drobiu nie mniejszej niż 210 DJP 
(tj. w przypadku ferm kur – o liczbie stanowisk dla drobiu powyżej 52 500 szt.), poło-
żonych na terenie województwa mazowieckiego.

Zgodnie z art. 201 ustawy Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących po-
wodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169) wszystkie instalacje do chowu 
i hodowli drobiu znajdujące się w kompetencji marszałka województwa wymagają 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Organem ochrony środowiska właściwym 
w sprawach ferm drobiu o liczbie stanowisk do 52 500 szt. jest starosta.

Marszałek Województwa Mazowieckiego nie posiada informacji dotyczących liczby 
i funkcjonowania ferm drobiu pozostających w kompetencji starostów oraz marszał-
ków innych województw. W myśl art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska rejestr wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wy-
danych pozwoleń zintegrowanych prowadzi Minister Środowiska.

Z uwagi na powyższe, wszelkie zawarte w niniejszym piśmie informacje odnoszą 
się wyłącznie do ferm dużych – o liczbie stanowisk powyżej 52 500 szt. – dla których 
organem ochrony środowiska jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W chwili obecnej na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 115 dużych 
instalacji do chowu lub hodowli drobiu (kur), posiadających pozwolenie zintegrowane, 
w tym:

– 87 instalacji do chowu brojlerów kurzych,
– 4 instalacje do odchowu kur na kury nioski,
– 2 instalacje do chowu kur rodzicielskich,
– 22 instalacje do chowu kur niosek,
w tym na terenie miejscowości wymienionych w oświadczeniu Panów Senatorów;

gmina Szreńsk:
– miejscowość Przychód – nie udzielono pozwolenia,
– miejscowość Liberadz – 1 instalacja do chowu brojlerów kurzych,
– miejscowość Rochnia – 2 instalacje do chowu brojlerów kurzych,
– miejscowość Miączyn Duży – nie udzielono pozwolenia,

gmina Radzanów:
– miejscowość Bońkowo Podleśne – 2 instalacje do chowu brojlerów kurzych,
– miejscowość Bońkowo Kościelne – 4 instalacje do chowu brojlerów kurzych,
– miejscowość Ratowo – 3 instalacje do chowu brojlerów kurzych,
– miejscowość Gradzanowo Włościańskie – nie udzielono pozwolenia,
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– miejscowość Luszewo – 3 instalacje do chowu brojlerów kurzych,
gmina Strzegowo:

– miejscowość Mdzewo – 2 instalacje do chowu brojlerów kurzych.
Odpowiadając na zadane pytanie „(...) czy właściciele wyżej wymienionych ferm 

posiadają także inwestycje w innych gminach lub województwach oraz czy ci sami 
inwestorzy występują o pozwolenia w kilku miejscach jednocześnie (...)” uprzejmie 
informuję.

W przypadku województwa mazowieckiego instalacje do chowu i hodowli drobiu 
często prowadzone są przez osoby ze sobą spokrewnione i z tego względu fermy te 
znajdują się często w niewielkiej odległości od siebie, na ogół na terenie jednej gminy. 
Zdarzają się również sytuacje, że jeden właściciel, uzyskując stosowne pozwolenie po 
spełnieniu wymogów przepisów prawa, prowadzi kilka ferm na terenie jednej bądź 
kilku gmin.

Zgodnie z obowiązującym prawem Marszałek Województwa Mazowieckiego nie po-
siada uprawnień do podejmowania decyzji dotyczących lokalizacji nowych instalacji, 
a jako organ administracji publicznej kierując się zasadą praworządności wyrażoną 
w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 6 ustawy z dnia działa na podstawie 
i w granicach przepisów prawa.

Decyzja o możliwości lokalizacji nowych ferm drobiu na danym terenie (poza oczy-
wistą kwestią możliwości inwestorów w tym zakresie) należy do organów samorządu 
gminnego, które z jednej strony regulują kwestie zagospodarowania przestrzennego 
w gminie (uchwalają miejscowy plan zagospodarowania lub wydają decyzję o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu), z drugiej zaś określają środowiskowe 
uwarunkowania realizacji przedsięwzięć.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia (w tym przypadku budowy/rozbudowy fermy drobiu) pro-
wadzone jest przed faktyczną budową lub rozbudową obiektów, przed wydaniem 
pozwolenia na budowę. Do wniosku o wydanie ww. decyzji inwestor dołącza ra-
port oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który zawiera prognozę moż-
liwego oddziaływania fermy na otoczenie. W analizie potencjalnego oddziaływania 
uwzględniany jest aktualny stan środowiska (jego jakość przed budową nowych 
obiektów). Warto zaznaczyć, że w toku prowadzonego w gminie postępowania o wy-
danie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacja przedsięwzięcia opi-
niowana jest przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego, którzy oceniają możliwość wpływu fermy na środowisko 
oraz zdrowie ludzi. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest 
wyłącznie w przypadku stwierdzenia, że funkcjonowanie obiektu nie powinno ne-
gatywnie wpłynąć na środowisko i zdrowie ludzi. Warunki określone w ww. decyzji 
uwzględniane powinny być w projekcie budowlanym, stanowiącym podstawę wy-
dania pozwolenia na budowę. Jeżeli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
została wydana, warunki w niej zawarte (w tym np. maksymalna liczba stanowisk 
dla drobiu) uwzględniane są również w pozwoleniu zintegrowanym, wydawanym 
przez tut. organ, Pozwolenie zintegrowane dla instalacji wydane może być wyłącznie 
w przypadku, gdy instalacja ta spełnia wymogi najlepszej dostępnej techniki i nie 
powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska. Eksploatacja instalacji do 
chowu lub hodowli drobiu wiąże się z emisją gazów i pyłów do powietrza (głównie 
amoniaku i pyłu), emisją hałasu, powstawaniem niewielkiej ilości ścieków i odpa-
dów oraz znaczącej ilości obornika.

Analizując kwestię wzrostu zagrożenia dla środowiska naturalnego w sytuacji wzro-
stu zagęszczenia ferm na danym terenie należy wziąć pod uwagę każdy z ww. aspektów.

W przypadku emisji zanieczyszczeń do powietrza, dopuszczalna emisja określana 
jest przy uwzględnieniu aktualnego stanu jakości powietrza na danym terenie (okreś- 
lonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska). W przypadku stwierdze-
nia, że eksploatacja kolejnej fermy na danym terenie spowodować może przekroczenie 
standardów jakości powietrza (tj. dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 
w powietrzu), organ wydać może pozwolenie wyłącznie w przypadku ograniczenia emi-
sji przez pozostałe fermy znajdujące się w otoczeniu inwestycji.
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W przypadku emisji ścieków i odpadów, powstające na ogół w niewielkiej ilości 
zanieczyszczenia przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu zagospodarowa-
nia (nie są zatem bezpośrednio wprowadzane do środowiska i nie stanowią dla niego 
bezpośredniego zagrożenia). Powstające na fermie ścieki przekazywane są najczęściej 
do oczyszczalni ścieków, a odpady do odzysku lub unieszkodliwienia.

Emisja hałasu do środowiska z instalacji (w tym wypadku do chowu lub hodowli 
drobiu) nie może powodować przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu na te-
renach chronionych akustycznie. Znacząca większość ferm drobiu lokalizowana jest 
w dużych odległościach od takich terenów. W związku z tym ich oddziaływanie w za-
kresie emisji hałasu jest niewielkie.

Powstający w wyniku funkcjonowania fermy obornik kurzy przekazywany jest na 
ogół podmiotom zewnętrznym do produkcji podłoża do uprawy pieczarek lub wyko-
rzystywany jest jako nawóz na polach. Niewłaściwe stosowanie obornika na gruntach 
prowadzić może do jego przenawożenia i ostatecznie zanieczyszczenia wód podziem-
nych i powierzchniowych. Obornik kurzy powinien być wykorzystywany do nawoże-
nia pól zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie nawozowym. Plan nawozowy przy-
gotowywany jest corocznie dla konkretnego terenu, przy uwzględnieniu aktualnych 
wyników badań gleby, badań przewidzianego do wykorzystania obornika oraz zale-
ceń Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Plan nawozowy każdorazowo opiniowany jest 
przez okręgową stację chemiczno-rolniczą. Przy zachowaniu warunków określonych 
w planie nawozowym (dawkowania) obornik kurzy nie stanowi zagrożenia dla środowi-
ska naturalnego. Kontrolę prawidłowości wykorzystania obornika prowadzi inspektor 
ochrony środowiska. W celu zapewnienia właściwej gospodarki wytworzonym oborni-
kiem, tut. organ w wydawanych pozwoleniach zintegrowanych zobowiązuje podmioty 
prowadzące fermy drobiu do corocznego przedstawiania tut. organowi ewidencji przy-
chodów i rozchodów nawozu oraz zaopiniowanych planów nawożenia. Przedstawiane 
dokumenty są systematycznie analizowane.

Nierozwiązana pozostaje jednak kwestia emisji odorów, która w przypadku dużej 
liczby ferm na danym terenie może stać się szczególnie uciążliwa dla osób mieszkają-
cych w sąsiedztwie ferm. Ustawa regulująca kwestię emisji odorów do chwili obecnej 
nie została jednak przyjęta.

Marszałek Województwa Mazowieckiego w decyzji udzielającej pozwolenia zin-
tegrowanego określa warunki eksploatacji instalacji, w tym dopuszczalną wielkość 
emisji zanieczyszczeń. Prowadzenie fermy drobiu zgodnie z warunkami określony-
mi w ww. pozwoleniu nie powinno stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego. 
W celu zapewnienia kontroli spełniania warunków pozwolenia zintegrowanego tut. or-
gan zobowiązuje prowadzącego fermę do corocznego przekazywania informacji doty-
czących funkcjonowania instalacji, w tym informacji dotyczących emisji oraz zuży-
cia surowców i wody. Przesyłane dane są systematycznie analizowane. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości tut. organ wzywa prowadzącego instalację do zanie-
chania naruszeń. W przypadku niezastosowania się do wezwania organ może cofnąć 
lub ograniczyć pozwolenie, co ostatecznie skutkować może wstrzymaniem eksploata-
cji instalacji. Warto przy tym zauważyć, że część informacji przekazywanych przez 
podmioty prowadzące fermy stanowi w rzeczywistości wyniki badań, wykonywanych 
przez akredytowane laboratoria.

Ponadto, bezpośrednią kontrolę (obejmującą wizję lokalną) w zakresie oddziały-
wania na środowisko poszczególnych ferm na Mazowszu prowadzi Mazowiecki Wo-
jewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W celu zapewnienia właściwej kontroli nad 
fermami, tut. organ współpracuje z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony 
Środowiska. Marszałek Województwa Mazowieckiego informowany jest każdorazowo 
o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli Inspektora w zakładach. Postę-
powanie w takim przypadku jest analogiczne jak w opisanej powyżej sytuacji stwier-
dzenia nieprawidłowości na podstawie dokumentacji przesyłanej przez podmiot.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 856. z późn. zm.) nadzór w zakresie spełniania przez gospo-
darstwa wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt (warunków ich utrzymania) 
sprawuje inspekcja weterynaryjna. Marszałek województwa nie posiada uprawnień 
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do sprawowania bezpośredniej kontroli w zakresie warunków utrzymania zwierząt w 
gospodarstwach. Niemniej, w przypadku instalacji do chowu i hodowli drobiu, wy-
magających uzyskania pozwolenia zintegrowanego tut. organ, w miarę posiadanych 
możliwości monitoruje spełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu po-
stępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy 
ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 56, poz. 
344). Zgodnie z art. 204 ustawy Prawo ochrony środowiska instalacje wymagające 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania wynikające z naj-
lepszej dostępnej techniki. Biorąc pod uwagę powyższe, w toku postępowań o wydanie 
pozwoleń zintegrowanych dla ferm drobiu oraz analiz pozwoleń dotychczas wydanych, 
tut. organ sprawdza spełnianie przez fermy wymagań dotyczących warunków utrzy-
mania zwierząt, określonych we wskazanych powyżej przepisach. Analiza obejmuje 
informacje zawarte w dokumentacji przedstawionej przez podmiot prowadzący fermę 
(analizowane są przede wszystkim informacje dotyczące liczby zwierząt w kurnikach, 
powierzchni dostępnej dla zwierząt oraz wyposażenia kurników). W decyzji udziela-
jącej pozwolenia zintegrowanego określana jest maksymalna liczba stanowisk zwie-
rząt w poszczególnych kurnikach. Prowadzący instalację zobowiązywany jest również 
w decyzji do zapewnienia ptakom właściwych warunków, charakterystycznych dla da-
nego rodzaju chowu. Bezpośrednią kontrolę w zakresie warunków utrzymania zwie-
rząt oraz spełniania warunków pozwolenia zintegrowanego w poszczególnych fermach 
prowadzą odpowiednio inspekcja weterynaryjna oraz inspekcja ochrony środowiska.

Marszałek Województwa Mazowieckiego kontroluje ponadto podmioty prowadzące 
fermy pod kątem ich wywiązywania się z obowiązków naliczania opłat środowisko-
wych i związanej z tym sprawozdawczości wynikającej m.in. z przepisów ustawy Pra-
wo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsię-
biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1413, z późn. zm.). Analiza dotyczy ferm prowadzonych przez 
przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz osoby fizyczne w zakresie, 
w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. Przesłankami obligującymi 
w sprawie ustalenia opłaty jest nieprzedłożenie w ustawowym terminie wykazu za-
wierającego informacje i dane niezbędne do ustalenia wysokości należnej opłaty lub 
przedłożenie wykazu nasuwającego zastrzeżenia co do prawidłowości zawartych w nim 
informacji. Kontrola zatem nie jest prowadzona pod kątem specjalistycznego badania 
wpływu fermy drobiu na środowisko naturalne. Wypełnienie wyżej wskazanych zadań 
w trakcie prowadzenia kontroli w fermie drobiu, głównie oparte jest o analizę sto-
sownej dokumentacji, która wynika z innych przepisów prawa m.in. ustawy Prawo 
wodne, ustawy o odpadach, jak również rozporządzeniach, obwieszczeniach Ministra 
Środowiska bądź rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze 
środowiska. Tym niemniej w przypadku kontroli ferm drobiu jednym z podstawowych 
elementów w trakcie prowadzonej kontroli jest ustalenie, czy prowadzona instalacja 
do chowu drobiu wymaga uzyskania przez podmiot pozwoleń sektorowych czy też 
pozwolenia zintegrowanego.

Podmioty korzystające ze środowiska wymienione w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo 
ochrony środowiska są zobowiązane do samodzielnego naliczania opłat za korzystanie 
ze środowiska zgodnie z art. 284 ust. 1 przywołanej ustawy. Opłaty naliczane są m.in. 
za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód podziemnych i powierzch-
niowych, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i składowanie odpadów.

Wysokość przedmiotowych opłat zależy od czynników wymienionych w art. 274 
ust. 1–5a ustawy Prawo ochrony środowiska, m.in. od ilości i rodzaju gazów wprowa-
dzanych do powietrza, ilości i jakości pobranej wody itp. Przepisy prawa obowiązujące 
w zakresie opłat nie zobowiązują podmiotów do stosowania jednolitych metodyk ustala-
nia wielkości emisji do powietrza z instalacji do chowu lub hodowli drobiu. Dlatego przy 
naliczaniu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (najczęściej nalicza-
nych przez fermy drobiu), podmioty posługują się m.in. operatami sporządzonymi na 
potrzeby wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powie-
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trza, albo pozwolenia zintegrowanego, wynikami przeprowadzonych pomiarów wielkości 
emisji, a także mogą wyliczyć opłatę z ryczałtu, stosując jednostkowe stawki opłat za 
gazy lub pyły wprowadzane do powietrza, zgodnie z obwieszczeniami Ministra Środowi-
ska lub rozporządzeniami Rady Ministrów (w zależności od okresu rozliczeniowego).

Tut. organ weryfikuje wykazy o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wy-
sokości naliczonych opłat składane przez podmioty korzystające ze środowiska pod 
kątem: rachunkowym, merytorycznym (np. czy zostały prawidłowo dobrane i zasto-
sowane wskaźniki emisji, czy w naliczeniach opłat zostały uwzględnione wszystkie 
obiekty, instalacje, źródła i zanieczyszczenia) oraz formalnoprawnym (np.: czy pod-
miot posiada wymagane zgłoszenia, pozwolenia sektorowe lub pozwolenia zintegro-
wane, czy uzyskał wymagane pozwolenia w ustawowym terminie oraz prawidłowości 
przyporządkowania gminy, na terenie której korzystanie ze środowiska miało miej-
sce). W przypadku, gdy podmiot zamieści w wykazie zawierającym informacje i dane 
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, informacje 
i dane nasuwające zastrzeżenia, marszałek województwa wymierza opłaty w drodze 
decyzji administracyjnej w trybie art. 288 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
na podstawie pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot 
korzystający ze środowiska zobowiązany do poniesienia opłat lub innych danych tech-
nicznych i technologicznych.

Podsumowując stwierdzić należy, iż w przypadku spełniania warunków określo-
nych w pozwoleniu zintegrowanym, instalacje nie powinny ponadnormatywnie od-
działywać na środowisko naturalne, nawet przy znacznym ich zagęszczeniu na danym 
terenie. Powstawanie nowym ferm na terenie województwa mazowieckiego, przy za-
łożeniu prawidłowego ich prowadzenia, nie powinno spowodować wzrostu zagrożenia 
dla środowiska.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
Leszek Ruszczyk 
Wicemarszałek

Odpowiedź 
WICEMARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, 15.04.2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do otrzymanego przy piśmie z 17 marca br. nr BPS/043-71-3055- 

-MOP/15 Oświadczenia złożonego przez senatorów Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka 
na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 r., wyjaśniam.

1. Tryb wydawania pozwoleń zintegrowanych
Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środo-

wiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Poś, pozwolenia 
zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu 
na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanie-
czyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, 
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z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju 
lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

Do instalacji wymagających uzyskania ww. pozwolenia, zgodnie z punktem 6.8 
lit. „b” i „c” załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 
2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszcze-
nie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1169), zaliczono instalacje do chowu lub hodowli o więcej niż:

– 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,
– 750 stanowisk dla macior.
Pozwolenie zintegrowane wydaje organ ochrony środowiska na wniosek, który 

musi spełniać wymogi zawarte w art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska. wa-
runkiem rozpatrzenia wniosku jest wniesienie opłaty rejestracyjnej na wyodrębniony 
rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie (zgodnie z art. 210 ustawy Poś), wyliczonej w oparciu o rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyj-
nych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1183).

Wydanie pozwolenia obejmującego instalację po raz pierwszy lub instalację po 
istotnej zmianie powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku 
(art. 209 ustawy Poś), przy czym przepis art. 35 §5 ustawy z dnia 10 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) stosuje 
się odpowiednio, czy do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach 
prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz 
okresów opóźnień z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Postępowanie, którego przedmiotem jest:
– wydanie pozwolenia zintegrowanego dla nowej instalacji,
– wydanie decyzji dotyczącej istotnej zmiany instalacji,
– wydanie pozwolenia z odstępstwem lub zmiana polegająca na udzielenie takiego 

odstępstwa,
– wydanie decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego wynikającej z analizy wa-

runków pozwolenia
jest postępowaniem, w którym organ ma zapewnić udział społeczeństwa na zasa-

dach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). 
Tak więc przed wydaniem i zmianą decyzji organ właściwy do wydania decyzji, bez 
zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępo-
waniu, przedmiocie decyzji, która ma być wydana, organie właściwym do wydania 
decyzji, możliwości składania uwag i wniosków, organie właściwym do ich rozpatrze-
nia, terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa (jeśli 
taka jest konieczna) oraz o ewentualnym postępowaniu w sprawie transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. Natomiast po wydaniu decyzji organ ma obowiązek 
podania do publicznej wiadomości informację o jej wydaniu i możliwości zapoznania 
się z jej treścią.

2. Informacje odnośnie do funkcjonujących i posiadających pozwolenie zintegro-
wane na terenie województwa opolskiego

Wymóg posiadania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, której 
funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może po-
wodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo śro-
dowiska jako całości, powstał z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) tj. z dniem 1 stycznia 2002 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w spra-
wie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz.U. Nr 177, 
poz. 1736) dla instalacji do chowu lub hodowli o więcej niż 2000 stanowisk dla świń 
o wadze ponad 30 kg oraz instalacji do chowu lub hodowli o więcej niż 750 stanowisk 
dla macior, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 paździer-
nika 2001 r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 
2003 r. termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego został wyznaczony do:
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– 30 kwietnia 2004 r. dla instalacji, których użytkowanie rozpoczęło po dniu 
30.10.2000 r.

– 31 grudnia 2004 r. dla instalacji, których użytkowanie rozpoczęło się przed 
dniem 31.10.2000 r.

W województwie opolskim wydano cztery pozwolenia zintegrowane dla:
– instalacji do hodowli i chowu świń o 1260 stanowiskach dla macior i instalacji 

do hodowli i chowu świń o 5320 stanowiskach dla świń o wadze ponad 30 kg 
eksploatowanej przez Gospodarstwo Rolne Paweł Święcicki w Tuszynku Majo-
rackim – ferma w Dobiercicach, gm. Byczyna,

– instalacji do chowu i hodowli świń o wadze powyżej 30 kg o wielkości 7200 sta-
nowisk eksploatowanej przez Gospodarstwo Rolne Stanisław Tomczak w Prze-
czy, gm. Lewin Brzeski,

– instalacji do chowu i hodowli świń o 2663 stanowiskach dla macior i instalacji 
do chowu i hodowli świń o 10 112 stanowiskach dla świń o wadze powyżej 30 
kg eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ferma-Pol 
Sp. z o.o. w Zalesiu,

– instalacji do hodowli trzody chlewnej o 2450 stanowiskach dla macior – ferma 
Nowy Świat, gm. Lubsza, eksploatowanej przez AGRO DUDA Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Grąbkowie.

3. Kontrola warunków pozwolenia
Zgodnie z art. 215 ustawy Prawo ochrony środowiska organ właściwy do wydania 

pozwolenia dokonuje analizy warunków pozwolenia zintegrowanego niezwłocznie po 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się 
do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od 
dnia publikacji.

Ponadto analizy pozwolenia dokonuje się także:
1) co najmniej raz na 5 lat lub
2) jeżeli oddziaływanie instalacji na środowisko zmieniło się w stopniu wskazują-

cym na konieczność zmiany pozwolenia w części dotyczącej określonych w nim 
warunków lub wielkości emisji z danej instalacji, lub

3) jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, pozwalająca na 
znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, 
lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepi-
sów o ochronie środowiska.

Do dnia udzielenia odpowiedzi nie ukazały się konkluzje BAT, w związku z czym 
Marszałek Województwa Opolskiego nie miał podstaw do przeprowadzenia analizy wa-
runków pozwoleń w odniesieniu do wymogów konkluzji BAT.

Z uwagi na fakt, że pozwolenia dla ww. instalacji z województwa opolskiego wy-
dane zostały w latach 2005–2006 organ przeprowadził analizę warunków pozwoleń 
zintegrowanych odpowiednio:

– w 2010 r. dla instalacji zlokalizowanej w Nowym Świecie, eksploatowanej przez 
Agro Duda Sp. z o.o.,

– w 2011 r. dla instalacji zlokalizowanej w Dobiercicach, eksploatowanej przez 
Gospodarstwo Rolne Paweł Święcicki w Tuszynku Majorackim,

– w 2013 r. dla instalacji zlokalizowanej w Przeczy, eksploatowanej przez Gospo-
darstwo Rolne Stanisław Tomczak w Przeczy.

Analizy pozwolenia zintegrowanego nie przeprowadzono dla instalacji eksploato-
wanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ferma-Pol Sp. z o.o. w Zalesiu, 
bowiem w 2010 r. prowadzący uzyskał nowe pozwolenie dla zmienionej instalacji.

Do przeprowadzenia analizy warunków pozwoleń zintegrowanych wykorzystuje się:
– informacje uzyskane od prowadzących instalacje,
– dane będące w posiadaniu organu jak: ewidencje składane dla potrzeb opłat za 

korzystanie ze środowiska, wyniki pomiarów hałasu na terenach normowanych 
w otoczeniu instalacji, zbiorcze zestawienia danych o ilości i rodzaju wytwarza-
nych odpadów oraz sposobach postępowania z nimi,

– informacje przesyłane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
w Opolu.
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W trakcie procedury analizy pozwoleń zintegrowanych przeprowadzane są oglę-
dziny instalacji, w trakcie których dokonuje się weryfikacji informacji odnośnie do 
instalacji.

Tak więc organ weryfikuje pozwolenia zintegrowane w zakresie rodzaju i skali pro-
wadzonej działalności w trakcie procedury analizy pozwoleń z częstotliwością co naj-
mniej raz na 5 lat.

Kontrolę zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja wymagająca posiadania 
pozwolenia zintegrowanego, w ramach posiadanych kompetencji, prowadzona jest 
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

4. Opłaty za korzystanie ze środowiska
Prowadzący instalacje posiadający pozwolenia zintegrowane zobowiązani są do sa-

modzielnego naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska. W przypadku instalacji do 
chowu i hodowli świń zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego, opłata za 
korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

– wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
– za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
– za pobór wód.
Wysokość opłat naliczonych i ponoszonych przez ww. podmioty z województwa 

opolskiego w latach 2011–2014 przedstawiono w tabeli.

Lp.
Prowadzący instalację Lata

Wyszczególnienie opłat 2011 2012 2013 2014

1. Agro Duda Sp. z o.o.

za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 5409,00 5455,00 6660,00 4070,00

za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 146,00 150,00 156,00 161,00

za pobór wód nd nd nd nd

2. Gospodarstwo Rolne Paweł Święcicki w Tuszynku Majorackim

za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 6293,00 6473,00 3515,00 4642,00

za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 382,00 390,00 405,00 420,00

za pobór wód 2135,00 3615,00 3654,00 3741,00

3. Gospodarstwo Rolne Stanisław Tomczak w Przeczy, gm. Lewin Brzeski

za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 494,00 24960,00 49,00 172,00

za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi nd 6832,00 nd nd

za pobór wód 1280,00 11401,00 2284,00 2367,00

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ferma-Pol Sp. z o.o. w Zalesiu

za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 14480,00 12964,00 15411,00 8319,00

za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 10173,00 6292,00 6534,00 7558,00

za pobór wód 5404,00 5920,00 6003,00 6105,00

Opłaty naliczone w wysokości podanej w zestawieniu były wpłacane terminowo. 
W latach 2011–2014 nie było prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne i nie zo-
stały skierowane żadne tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego z tytułu niepo-
noszenia opłat za korzystanie ze środowiska dla ww. podmiotów.

5. Ze względu na brak precyzyjnych informacji o właścicielach ferm wymienio-
nych w oświadczeniu, zlokalizowanych na terenie gminy Szreńsk (w miejsco-
wościach wymienionych w piśmie) nie da się potwierdzić faktu czy prowadzący 
ci mają również instalacje zlokalizowane na terenie województwa opolskiego.

6. Odnosząc się do kwestii ubiegania się o pozwolenia zintegrowane w kilku miej-
scach jednocześnie przez te same podmioty, to należy zauważyć, że zgodnie 
z zasadami określonymi w przepisach ustawy Kodeks postępowania administra-
cyjnego i zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, o właściwości miejsco-
wej organu ochrony środowiska decyduje lokalizacja instalacji. Zatem podmiot 
może posiadać tytuł prawny do wielu instalacji na terenie kraju, ale wydanie 
pozwolenia będzie uzależnione od lokalizacji instalacji i stąd może się zdarzyć, 
że równocześnie ten sam podmiot będzie się ubiegał o pozwolenia w kilku wo-
jewództwach jednocześnie, ale dla innych instalacji.

7. Problemy związane z eksploatacją instalacji do chowu i hodowli świń
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Odpowiadając na kwestie poruszone w oświadczeniu panów senatorów Pana An-
drzeja Pająka i Pana Bogdana Pęka chciałbym zwrócić uwagę na nieco inne kwestie 
związane z pozwoleniami zintegrowanymi dla ferm trzody chlewnej aniżeli podnoszone 
w piśmie, a mające niekorzystny wpływ na środowisko.

W okresie ostatnich kilku lat, po pełnym wdrożeniu systemu wydawania pozwo-
leń zintegrowanych, daje się zauważyć niepokojące zjawisko sztucznego podziału in-
stalacji w celu uniknięcia obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego. Cho-
dzi o przypadki kiedy budynki położone na terenie tej samej działki wydzierżawia 
się zawiązywanym przez tego samego właściciela spółkom. I tak np. ferma (o liczbie 
6000 stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg), w skład której wchodzi 6 budyn-
ków dzielona jest na 6 obiektów (po 1000 stanowisk dla świń) i wydzierżawiana jest 
6 podmiotom i tym samym pojedyncze obiekty nie przekraczają wartości progowej 
(2000 stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg) i jako takie nie muszą posiadać 
pozwolenia zintegrowanego. Funkcjonowanie poszczególnych instalacji zazwyczaj nie 
jest możliwe chociażby z powodu powiązań instalacjami – kanalizacją czy wspólnym 
jednym zbiornikiem na gnojowicę lub płytą obornikową. Takie obiekty całkowicie po-
zbawione są kontroli organów ochrony środowiska a to z tego względu, że nie mając 
pozwolenia emisyjnego nie ma podstaw do nadzoru. Bezradne są też służby Inspekcji 
Ochrony Środowiska. Watro podkreślić, że sumaryczne oddziaływanie takich obiek-
tów jest nie bez znaczenia dla środowiska (wód, gleby i ziemi oraz powietrza). W za-
łączeniu pisma WIOŚ w Opolu odnośnie do wystąpienia takich przypadków w woje-
wództwie opolskim.

Z poważaniem 
 
WICEMARSZAŁEK 
Antoni Konopka

Załącznik 1 
Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Opolu

Opole, 8.03.2015 r.

Pan Marszałek 
Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 16. ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r., o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (t.j. z 2013 r., Dz.U. poz. 686 ze zm.) proszę o określenie czy instalacja do 
chowu tuczu trzody chlewnej o łącznej ilości stanowisk 3400 dla tuczników zlokali-
zowana w m. Piaski gm. Lewin Brzeski wymaga pozwolenia zintegrowanego zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169) czy też należy 
traktować poszczególne instalacje odrębnie.

Instalacja składa się z dwóch chlewni – m.in. z budynku o nr inwentarzowym 
nr 108/000037 i nr 291/000038.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że właścicielem całości obiek-
tu – działka 268/3 k.m.3 obręb Mikolin jest Pan Marian Kowalkowski i Pani Teresa 
Kowalkowska zam. Siedlec nr 51, 63-830 Pępowo.
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Państwo Kowalkowscy prowadzą tucz trzody w budynku nr 108/000037, nato-
miast budynek nr 291/000038 wraz z gruntem wydzierżawili Pani Patrycji Ptak zam. 
Siedlec 51a, 63-830 Pępowo. Państwo Kowalkowscy prowadzą tucz w ilości 1487 szt. 
Pani Patrycja Ptak prowadzi tucz w ilości 1492 szt.

Jednocześnie informuję, że woda dostarczana jest wspólnym przyłączem, gnojowi-
ca gromadzona jest we wspólnym zbiorniku.

Załącznik 2 
Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Opolu

Opole, 23.03.2015 r.

Pan Marszałek 
Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 16. ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r., o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (t.j. z 2013 r., Dz.U. poz. 686 ze zm.) proszę o określenie czy instalacja 
do chowu tuczu trzody chlewnej o łącznej ilości stanowisk 16 000 dla tuczników zlo-
kalizowana w m. Krzyków gm. Wilków wymaga pozwolenia zintegrowanego zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169) czy też należy 
traktować poszczególne instalacje odrębnie.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że właścicielem całości obiek-
tu jest BM Kobylin Sp. z o.o. ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny. Spółka ta wydzierżawiła 
poszczególne budynki wraz z gruntem innym jednostkom, które prowadzą również 
tucz trzody chlewnej. Są to:

1. BigAgro Sp. z o.o. ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny o ilości stanowisk 1420
2. ProdAgro Sp. z o.o. ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny o ilości stanowisk 1412
3. TuczAgro Sp. z o.o. ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny o ilości stanowisk 1412
4. GrupAgro Sp. z o.o. ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny o ilości stanowisk 1420
5. FarmAgro Sp. z o.o. ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny o ilości stanowisk 1419
BM Kobylin Sp. z o.o. zatrudnia 9 osób obsługujących całą instalację i prowadzi 

również tucz trzody chlewnej w ilości 4 048 szt.
W wodę poszczególne spółki zaopatrywane są na podstawie umów dzierżaw za-

wartych z BM Kobylin. Wody opadowe i roztopowe z części skanalizowanej kierowa-
ne są do rowu; wprowadzane są jednym wylotem kanalizacji eksploatowanej przez 
BM Kobylin.

Spółka BM Kobylin eksploatuje również płytę obornikową, z której korzystają po-
szczególne spółki na podstawie umów użyczenia.
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Odpowiedź 
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, 2015.04.01

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 17 marca 2015 r., znak: BPS/043-71-3055-MPDK/15, 

w związku oświadczeniem złożonym przez senatorów Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka 
uprzejmie informuję.

Marszałek Województwa Podkarpackiego zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 
z późn. zm.) w związku z §2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz z pkt 6 ppkt 8 załącznika do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) jest organem 
ochrony środowiska dla trzech instalacji do chowu zwierząt, a tj. dla:

1) Fermy Trzody Chlewnej w Jelnej zarządzanej przez Zielone Fermy sp. z o.o. 
z siedzibą w Lublinie, ul. Jaspisowa 20/2;

2) Fermy Trzody Chlewnej w Kuryłówce zarządzanej przez A.P.S. Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul, Wiejska 8;

3) instalacji chowu drobiu zarządzanej przez Rolniczą Spółdzielnię Wytwórczo- 
-Usługową w Głuchowie 484.

Pozwolenia zintegrowane w polskim prawodawstwie pojawiły się w ustawie Pra-
wo ochrony środowiska w 2001 r. Pozwolenia te wydawane są na podstawie art. 181 
ust. 1 pkt 1 ustawy. Przy ich wydawaniu organ administracji zapewnia możliwość 
udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). W pozwoleniach zintegrowanych ustala się 
m.in. zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych oraz wielkości emisji 
– w decyzjach udzielanych dla instalacji chowu zwierząt określa się również sposób 
postępowania z gnojowicą (zgodnie z planami nawożenia, pozytywnie corocznie zaopi-
niowanymi i zatwierdzonymi przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze).

Ad 1) Pozwolenie zintegrowane dla Fermy Trzody Chlewnej w Jelnej zostało udzielo-
ne decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 maja 2006 r., znak: ŚR.IV-6618/25/05, 
zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 
2010 r., znak: RS.VI.RD.7660/42-1/10 oraz z dnia 29 października 2014 r., znak: 
OS-I.7222.8.1.2014.RD.

W pozwoleniu zintegrowanym maksymalną zdolność produkcyjną tygodniową dla 
instalacji określono na 2115 sztuk, zaś roczną do 110 000 sztuk. Ww. instalacja 
nie była kontrolowana przez tutejszy organ ochrony środowiska. Trzykrotnie kontro-
le przeprowadzał natomiast Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie (2010, 2013, 2014). Ww. kontrole były planowe, problemowe – nie wyka-
zały istotnych uchybień.

Działając na podstawie art. 216 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowi-
ska Marszałek Województwa Podkarpackiego dokonał w 2010 r. analizy (przeglądu) 
udzielonego ww. pozwolenia zintegrowanego. Celem przeglądu była analiza zapisów 



71. posiedzenie Senatu w dniu 5 marca 2015 r. 151

ww. pozwolenia, a także ocena zgodności prowadzenia działalności z warunkami okreś- 
lonymi w pozwoleniu oraz spełnienia przez instalację wymagań najlepszej dostępnej 
techniki dla chowu trzody chlewnej.

Procedura przeglądu pozwala zidentyfikować nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
instalacji. Wskutek analizy ww. pozwolenia zintegrowanego zarządzający instalacją 
został wezwany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Analiza skutkowała 
także zmianą udzielonego pozwolenia zintegrowanego. Kolejna analiza ww. pozwole-
nia zintegrowanego jest obecnie w toku (postępowanie wszczęto 10 lutego 2015 r.).

Opłaty środowiskowe są uiszczane przez zarządzającego instalacją zgodnie z prze-
pisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

Tutejszy organ nie posiada wiedzy czy zarządzający ww. instalacją posiada po-
dobne inwestycje w innych województwach. Wspólnikami w spółce Zielone Fermy 
sp. z o.o. są m.in. Pan Artur Jakubowski oraz Pani Anna Borkowska. Są oni wspól-
nikami w spółce A.P.S. sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, która na 
terenie województwa podkarpackiego prowadzi instalację do chowu i hodowli świń na 
2422 stanowiskach dla macior w Kuryłówce (opisaną w pkt 2 niniejszego pisma).

Ad 2) Pozwolenie zintegrowane dla Fermy Trzody Chlewnej w Kuryłówce zostało 
udzielone decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 lipca 2007 r., znak: ŚR.IV- 
-6618/41/2/06, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 
27 października 2014 r., znak: OS-I.7222.70.1.2014.MD.

W pozwoleniu zintegrowanym zdolność produkcyjną fermy – rozumianą jako naj-
większa ilość prosiąt, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych 
warunkach pracy instalacji – określono na 62 400 sztuk/rok.

Ww. instalacja nie była kontrolowana przez tutejszy organ ochrony środowiska. 
Posiadamy wiedzę, że trzykrotnie kontrole funkcjonowania instalacji przeprowadzał 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (dwie w 2009, 
jedną w 2010). Ww. kontrole nie wykazały istotnych uchybień.

Działając na podstawie art. 216 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska 
Marszałek Województwa Podkarpackiego dokonał w latach 2012–13 szczegółowej 
analizy (przeglądu) udzielonego ww. pozwolenia zintegrowanego. W toku przeprowa-
dzonego przeglądu ustalono, że ww. instalacja spełnia wymagania zawarte w obowią-
zujących dokumentach referencyjnych. Organ ochrony środowiska stwierdził także 
naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego i w tym zakresie zostały podjęte 
działania celem ich usunięcia.

Opłaty środowiskowe są uiszczane przez zarządzającego instalacją zgodnie z prze-
pisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

Ad 3) Pozwolenie zintegrowane dla instalacji chowu drobiu o łącznej liczbie stanowisk 
większej niż 40.000 w Głuchowie zostało udzielone decyzją Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 15 lutego 2006 r., znak: ŚR.IV-6618/14/05, zmienioną decyzjami Marszałka 
Województwa Podkarpackiego z dnia 15 czerwca 2011 r., znak: RŚ-VI.7222.44.1.2011.
MD oraz z dnia 23 października 2014 r., znak: OS-1.7222.69.1.2014.

W pozwoleniu zintegrowanym określono, że zarządzający będzie eksploatował in-
stalację, którą stanowić będą obiekty o łącznej liczbie 140 000 stanowisk do chowu 
drobiu i maksymalnej rocznej produkcji 504 000 brojlerów o masie końcowej około 
2 kg każdy.

Ww. instalacja nie była kontrolowana przez tutejszy organ ochrony środowiska. 
Posiadamy wiedzę, że kontrolę funkcjonowania instalacji przeprowadzał natomiast 
w 2010 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 
Ww. kontrola nie wykazała większych uchybień.

Działając na podstawie art. 216 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska 
Marszałek Województwa Podkarpackiego dokonał w latach 2010–2011 szczegółowej 
analizy (przeglądu) udzielonego ww. pozwolenia zintegrowanego. Dokonany przegląd 
pozwolił zidentyfikować nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji w stosunku 
do warunków obowiązującego pozwolenia zintegrowanego i podjąć kroki w celu ich 
usunięcia.

Opłaty środowiskowe są uiszczane przez zarządzającego instalacją zgodnie z prze-
pisami ustawy Prawo ochrony środowiska.
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Tutejszy organ nie posiada wiedzy czy ww. zarządzający posiada podobne inwesty-
cje w innych województwach.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej planowanych inwestycji z zakresu chowu i ho-
dowli zwierząt należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym prawem marszałkowie 
województw nie biorą udziału w postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania przed-
sięwzięć na środowisko.

Odnosząc się do poruszonej w piśmie kwestii udziału tutejszego organu w tworze-
niu/zmianie planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem lokalizacji ferm in-
formuję, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 
miejscowego, występuje do zarządów województw o uzgodnienie projektu planu, jed-
nakże wyłącznie pod kątem odpowiednich zadań samorządowych.

Biorąc powyższe od uwagę samorządy województw nie mają żadnego wpływu na spra-
wy dotyczące planowania na terenie województw inwestycji chowu i hodowli zwierząt.

Z poważaniem 
 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
Władysław Ortyl

Odpowiedź 
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, 14 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca br. (znak: BPS/043-71-3055-MPDL/15) 
dotyczące wspólnego oświadczenia złożonego przez senatorów Andrzeja Pająka i Bog-
dana Pęka dotyczącego trybu wydawania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie 
działalności przemysłowej dla ferm hodowli zwierząt, polegającej na prowadzeniu wy-
soko intensywnego tuczu informuję, jak niżej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27sierpnia 2014 r. w spra-
wie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszcze-
gólnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1169) pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji do chowu lub 
hodowli drobiu w ilości powyżej 40000 stanowisk, świń w ilości powyżej 2000 stano-
wisk dla tuczników o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 378 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1232 ze zm.) jest starosta dla instalacji posiadających obsadę do 210 Dużych 
Jednostek Przeliczeniowych (DJP) w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), marszałek województwa 
dla instalacji posiadających obsadę powyżej 210 DJP (do dnia 31 grudnia 2007 r. 
właściwym organem był wojewoda) oraz regionalny dyrektor ochrony środowiska dla 
instalacji położonych na terenach zamkniętych w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).
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W myśl art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowi-
ska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), dalej Poś organ właściwy do wydania pozwo-
lenia zintegrowanego, co najmniej raz na 5 lat dokonuje analizy wydanego pozwolenia 
zintegrowanego w zakresie oddziaływania instalacji na środowisko.

Ponadto należy nadmienić, iż na mocy ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686) kontrole podmiotów korzystających 
ze środowiska (w tym prowadzących działalność rolniczą) w zakresie przestrzegania 
pozwoleń zintegrowanych oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu pro-
wadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska prowadzą wo-
jewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, zaś miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) sporządza właściwy wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta.

Zasady wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje art. 284 i 285 Poś, 
które stanowią, iż podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany do ustalenia 
we własnym zakresie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska i uiszczania ich na 
rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie 
do 31 marca następnego roku.

Jak wynika z art. 3 pkt 20 lit. a Poś, osoba – zarówno fizyczna, jak i prawna – 
prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie należy do takich podmiotów. Jednak 
niektórzy rolnicy indywidualni są zwolnieni z tego obowiązku. Na mocy art. 284 ust. 2 
cytowanej ustawy, rolnik indywidualny, jako osoba fizyczna niebędąca przedsiębior-
cą, ponosi opłaty za korzystanie ze środowiska tylko w takim zakresie, w jakim korzy-
stanie ze środowiska wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do 
środowiska, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód. Natomiast nie ma takiej za-
leżności w odniesieniu do osób prawnych – na osobach prawnych bezwzględnie ciąży 
obowiązek opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z prowadzoną działalnością 
wytwórczą w rolnictwie w zakresie chowu lub hodowli zwierząt.

W województwie podlaskim, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska wynikają-
ce z chowu lub hodowli zwierząt są naliczane i uiszczane zgodnie z obowiązującymi 
zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska przez wszystkie podmioty posiadające 
pozwolenia zintegrowane.

Jednocześnie informuję, iż na dzień 1 kwietnia 2015 r. dla instalacji, dla których 
właściwym organem ochrony środowiska jest Marszałek Województwa Podlaskiego 
w obrocie prawnym funkcjonują następujące pozwolenia zintegrowane:

Lp. Prowadzący instalację Organ i data wydania decyzji Rodzaj instalacji

1. Jolanta i Leszek Prończuk 
Wojszki 4, 19-100 Mońki

wojewoda Podlaski 
– 15 czerwca 2005 r. 
(znak: 
ŚR.1.RM.66141/2/05/RM)

instalacja do hodowli brojlerów 
powyżej 40 000 stanowisk 
zlokalizowanej w miejscowości 
Wojszki 4, gm. Mońki

2. Karol Poliński 
Świerzbienie 29, 
19-100 Mońki

wojewoda Podlaski 
– 3 lutego 2006 r. 
(znak: 
ŚR.I.RM.66141/5/05/06)

instalacja do hodowli brojlerów 
powyżej 40 000 stanowisk 
zlokalizowanej 
w m. Świerzbienie 29: gm. Mońki

3. Mirosław i Mirosława 
Świerżewscy, Kalinowo 1, 
18-421 Piątnica

wojewoda Podlaski 
– 10 marca 2006 r. 
(znak: 
ŚR.I.RM.66141/7/05/06)

instalacja do hodowli brojlerów 
powyżej 40 000 stanowisk 
zlokalizowanej w miejscowości 
Kalinowo 1, gm. Piątnica

4. Daniel Biedrzycki 
Al. Wojska Polskiego 18, 
19-100 Mońki

wojewoda Podlaski 
– 4 sierpnia 2006 r. 
(znak: 
ŚR.I.RM.66141/I/06)

instalacja do hodowli brojlerów 
powyżej 40 000 stanowisk 
zlokalizowanej na działkach 
o nr geod. 63/6 i 63/8 
w miejscowości Kołodzież, gm. Mońki

5. Daniel Biedrzycki 
Al. Wojska Polskiego 18, 
19-100 Mońki

wojewoda Podlaski 
– 17 listopada 2006 r. 
(znak: 
ŚR.I.KA66141/5/06)

instalacja do hodowli brojlerów 
powyżej 40.000 stanowisk 
zlokalizowanej na działkach 
o nr geod. 118/6 i 118/7 
Kołodzież, gm. Mońki

6. Bogusław Jankowski 
ul. Reja 2, 
16-001 Kleosin

wojewoda Podlaski 
– 3 kwietnia 2007 r. 
(znak: 
ŚR.I.KA.66141/7/06/07)

instalacja do hodowli brojlerów 
powyżej 40 000 stanowisk, 
zlokalizowanej na terenie fermy drobiu 
w Kraśnianach, gm. Sokółka
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7. Adam Smolańczuk 
Runice 43, 
17-312 Drohiczyn

wojewoda Podlaski 
– 24 sierpnia 2007 r. 
(znak: 
ŚR.I,KA,66141/2/07)

instalacja do hodowli brojlerów 
powyżej 40.000 stanowisk 
zlokalizowanej na działkach 
nr 107/15, 107/18 i 123 
we wsi Runice, gm. Drohiczyn

8. Michał Szaciło 
ul. Wenus 4, 
15-679 Białystok

wojewoda Podlaski 
– 27 grudnia 2007 r. 
(znak: 
ŚR.I.KA.66141/9/07)

instalacja do hodowli brojlerów 
powyżej 40 000 stanowisk 
zlokalizowanej na działkach 
nr 1028/3, 1028/4 i 1028/5 
we wsi Ryboły, gm. Zabłudów

9. Karol Molski 
Ruda 113A, 
19-111 Krypno Kościelne

Marszałek 
Województwa Podlaskiego 
– 13 stycznia 2010 r. 
(znak: 
DIS-V.7674-1-13/09/10)

instalacja do hodowli brojlerów 
powyżej 40 000 stanowisk 
zlokalizowanej na działkach 
o numerach geod. 234/2 i 235/2, 
w miejscowości Ruda, gm. Krypno

10. Adam Toczko 
Żurobice 4, 
17-306 Dziadkowice

Marszałek 
Województwa Podlaskiego 
– 11 lutego 2010 r. 
(znak: 
DIS-V.7674-I-5/09/10)

instalacja do hodowli brojlerów 
powyżej 40 000 stanowisk 
zlokalizowanej na działkach 
o numerach geod. 81/7, 85/2 i 85/7 
w miejscowości Żurobice, 
gm. Dziadkowice

11 Krzysztof Frankowski 
Krypno Wielkie 106, 
19-111 Krypno Kościelne

Marszałek 
Województwa Podlaskiego 
– 31 marca 2010 r. 
(znak: 
DIS-V.7674-1-23/09/10)

instalacja do hodowli brojlerów 
powyżej 40 000 stanowisk 
zlokalizowanej na działce 
o nr ewidencyjnym 197 
w m. Krypno Wielkie, gm. Krypno

12. Marcin Marek Sawicki 
Kuścińce 29, 
16-123 Kuźnica

Marszałek 
Województwa Podlaskiego 
– 7 lipca 2010 r. 
(znak: DIS-V.7676-3/10)

instalacja do hodowli brojlerów 
powyżej 40 000 stanowisk 
zlokalizowanej na działkach 
o nr ewidencyjnych 152/3, 373 i 374 
w m. Kuścińce, gm. Kuźnica

13. Agromak Sp. z o.o. 
Makowlany 49, 
16-124 Sidra

Marszałek 
Województwa Podlaskiego 
– 7 lipca 2010 r. 
(znak: DIS-V.7676-3/10)

instalacja do hodowli drobiu 
powyżej 40 000 stanowisk 
zlokalizowanej na działkach 
o numerach geodezyjnych: 48/3, 54/3 
i 61/3 w miejscowości Makowlany, 
gm. Sidra

14. Wojciech Wiliński 
ul. Mickiewicza 52, 
18-500 Kolno

Marszałek 
Województwa Podlaskiego 
– 11 lipca 2012 r. 
(znak: 
DIS-V.7222.1.20.2011)

instalacja do hodowli brojlerów 
o obsadzie powyżej 40 000 stanowisk 
zlokalizowanej na działkach  
nr geod. 262/1, 262/3 i 262/5 
obręb Kolno

15. Jacek Banaś 
Wincenta 71, 
18-500 Kolno

Marszałek 
Województwa Podlaskiego 
– 25 lipca 2012 r. 
(znak: DIS-V.7222.1.4.2012)

instalacja do hodowli kur niosek 
o obsadzie powyżej 40 000 stanowisk 
zlokalizowanej na terenie fermy 
w miejscowości Wincenta 71, gm. Kolno

16. Stanisław Bartosiak 
Tonkiele 38, 
17-312 Drohiczyn

Marszałek 
Województwa Podlaskiego 
– 31 lipca 2012 r. 
(znak: DIS-V.7222.1.6.2012)

instalacja do hodowli drobiu powyżej 
40 000 stanowisk zlokalizowanej 
na działkach o nr ewid. 298/1 i 298/2 
w miejscowości Tonkiele, 
gmina Drohiczyn

17. Wojciech Ziobroniewicz 
Bełda l, 19-204 Rajgród

Marszałek 
Województwa Podlaskiego 
– 21 września 2011 r. 
(znak: DIS-V.7222.1.6.2011)

instalacja do chowu trzody chlewnej 
o wadze powyżej 30 kg i o liczebności 
stanowisk ponad 2000 szt. 
zlokalizowanej na działce 
o numerze geod. 72 w m. Bełda, 
gm. Rajgród

18. Agrotymianka s.c. 
Tymianka 2, 
17-330 Nurzec Stacja

Marszałek 
Województwa Podlaskiego 
– 28 grudnia 2011 r. 
(znak: DIS-V.7222.1.12.2011)

instalacja do chowu trzody chlewnej 
o liczebności stanowisk ponad 750 szt. 
dla macior zlokalizowanej 
na działkach o numerach geodezyjnych 
437/3, 437/4, 438 i 439 
w miejscowości Tymianka 
gm. Nurzec-Stacja

19. Wojciech Kużbiel 
Piątak 6, 16-130 Janów

Marszałek 
Województwa Podlaskiego 
– 4 marca 2015 r. 
(znak: DIS-V.7222.1.25.2014)

instalacja do chowu brojlerów 
powyżej 40 000 stanowisk 
zlokalizowanej we wsi Piątak, 
gm. Suchowola

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
Mieczysław Kazimierz Baszko
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY DYREKTORA 
DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, 31.03.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Po-
morskiego w Gdańsku w odpowiedzi na pismo znak BPS/043-71-3055-MPOM/15 
z dnia 17 marca 2015 r. informuje, iż w województwie pomorskim znajduje się 19 ferm 
drobiu (nioski oraz brojlery) oraz 14 ferm trzody chlewnej posiadających pozwolenie 
zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie po-
szczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1169) – ust. 6 pkt 8) lit. a), b), c) instalacje do chowu lub hodowli drobiu lub świń 
o więcej niż: 40 000 stanowisk dla drobiu, 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 
30 kg oraz 750 stanowisk dla macior kwalifikowane są jako instalacje, na prowadze-
nie których wymagane jest pozwolenie zintegrowane.

Dodatkowo marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięcia 
mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko. Do takich przedsięwzięć zaliczany jest chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie 
mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) na podstawie 
§2 ust. 1 pkt 51) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397 z 2010 r. ze zm.).

Tryb wydawania pozwoleń zintegrowanych reguluje art. 209 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 t.j. 
ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j. ze zm.), zgodnie z którymi jeżeli 
pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej 
zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złoże-
nia wniosku; przepis art. 35 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się 
odpowiednio. Ponadto zgodnie z art. 216 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska 
organ właściwy do wydania pozwolenia co najmniej raz na 5 lat dokonuje analizy 
wydanego pozwolenia zintegrowanego. Przed wydaniem pozwolenia zintegrowane-
go lub w trakcie analizy pozwolenia pracownicy dokonują oględzin instalacji w celu 
weryfikacji informacji przedstawionych w dokumentacji. Ponadto prowadzący insta-
lację są zobowiązywani w pozwoleniu zintegrowanym do przedkładania informacji 
o dobrostanie zwierząt oraz obliczeń wskaźników zużycia wody, energii elektrycznej 
i paszy w przeliczeniu na liczbę zwierząt. Dane te przedkładane są do organów wyda-
jących pozwolenie zintegrowane do 31 stycznia następnego roku.

Marszałek województwa jest organem właściwym w sprawach opłat za korzysta-
nie ze środowiska. Obowiązek naliczania opłat, przedkładania w tym zakresie sto-
sownych wykazów do urzędu marszałkowskiego oraz uiszczania należnych opłat spo-
czywa na podmiotach korzystających ze środowiska, tj. zgodnie z art. 3 pkt 20 
ustawy Prawo ochrony środowiska przedsiębiorcach, przedsiębiorcach zagranicz-
nych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także osobach prowadzących 
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działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli 
zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego […], jed-
nostkach niebędących przedsiębiorcą oraz osobach fizycznych niebędących przedsię-
biorcą, korzystających ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska 
wymaga pozwolenia.

W związku z powyższym osoby lub podmioty prowadzące fermy drobiu lub fermy 
trzody chlewnej są podmiotami korzystającymi ze środowiska i jako takie zobowiąza-
ne są do:

∙ prowadzenia aktualizowanej co roku ewidencji danych zawierających informa-
cje o zakresie korzystania ze środowiska,

∙ ustalania we własnym zakresie wysokości należnej opłaty, według stawek obo-
wiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,

∙ wnoszenia bez wezwania należnej opłaty do dnia 31 marca za rok ubiegły, na 
rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzy-
stania ze środowiska.

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz 
o wysokości należnych opłat przesyłane do urzędu marszałkowskiego są weryfikowa-
ne pod względem poprawności wyliczeń oraz zgodności z pozwoleniem (np. terminu 
obowiązywania pozwolenia, rodzaju i wielkości substancji emitowanych do powietrza, 
ilości pobranej wody powierzchniowej/podziemnej, ilości i składzie ścieków wprowa-
dzanych do wód lub do ziemi, wielkości).

W przypadku nieprzedłożenia wykazu, marszałek województwa wymierza opłatę 
w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska. Natomiast w przypadku, gdy nadesłany wykaz zawie-
ra informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia, marszałek województwa wymierza 
opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli woje-
wódzkiego inspektora ochrony środowiska, w wysokości stanowiącej różnicę pomię-
dzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.

Z-ca DYREKTORA 
DEPARTAMENTU 
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 
Tadeusz Styn

Odpowiedź 
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, 13 kwietnia 2015 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2015 r. znak BPS/043-71-3055-MŚL/15 

w sprawie zajęcia stanowiska wobec oświadczenia złożonego przez senatorów Pana 
Andrzeja Pająka i Pana Bogdana Pęka informuję, że pozwolenia zintegrowane są de-
cyzjami administracyjnymi regulującymi zasady wprowadzania substancji lub ener-
gii do środowiska przez instalacje wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
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z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znacz-
ne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). Pozwolenia zintegrowane, wydawane w trybie 
art. 211 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), umożliwiają eksploatację tego typu instalacji. 
Proces wydawania pozwoleń przebiega zgodnie z opublikowanymi na stronie Minister-
stwa Środowiska wytycznymi „Pozwolenia zintegrowane (IPPC). Procedura wydawania 
pozwoleń zintegrowanych. Wskazówki metodyczne”. W trakcie procesu wydawania 
pozwoleń organ zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu admi-
nistracyjnym, analizuje wszystkie znaczące aspekty wpływu instalacji na środowisko 
w zakresie wymaganym przez prawo (pobór wody, odprowadzenie ścieków, emisje do 
powietrza, hałas, powstawanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, ogranicza-
nie skutków awarii przemysłowej). Instalacje tego typu muszą spełniać wymagania 
najlepszej dostępnej techniki (BAT) a ich eksploatacja nie może powodować pogorsze-
nia jakości środowiska oraz przekraczania tzw. granicznych wielkości emisyjnych.

Do przeprowadzania kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa 
ochrony środowiska oraz spełnienia przez przedsiębiorców warunków określonych 
w decyzjach została powołana Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Do zadań 
tego organu należy również nakładanie kar, oraz wyciąganie konsekwencji w przypad-
ku stwierdzenia nieprawidłowości. Elementem kontrolnym w postępowaniu o udziele-
nie pozwoleń zintegrowanych jest przeprowadzenie oględzin instalacji w celu potwier-
dzenia czy przedstawiony we wniosku opis instalacji jest zgodny ze stanem rzeczywi-
stym. Pozwolenia zintegrowane podlegają okresowej analizie warunków określonych 
w decyzjach:

a) co najmniej raz na 5 lat lat,
b) jeżeli oddziaływanie instalacji na środowisko zmieniło się w stopniu wskazują-

cym na konieczność zmiany pozwolenia w części dotyczącej określonych w nim 
warunków lub wielkości emisji z danej instalacji lub,

c) jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, pozwalająca na 
znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, 
lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepi-
sów o ochronie środowiska,

d) niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konklu-
zji BAT.

W przypadku gdy analiza wykaże konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, 
organ wzywa prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwole-
nia w terminie 6 miesięcy od dnia wezwania, określając zakres tego wniosku mający 
związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy.

Prowadzący instalację zobowiązany jest do składania rocznych sprawozdań, w któ-
rych określa zakres w jakim korzysta ze środowiska tj.: emisja gazów lub pyłów do 
powietrza, pobór wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzanie do wód lub 
do ziemi ścieków oraz składowanie odpadów. Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów 
do powietrza w przypadku prowadzenia instalacji do chowu i hodowli drobiu ponoszą 
jedynie ci rolnicy, których działalność została zaklasyfikowana do przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli posiadających nie mniej niż 
210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) oraz posiadający pozwolenie 
zintegrowane. Jednocześnie, pozostali przedsiębiorcy (niebędący osobami fizycznymi 
prowadzącymi działalność rolniczą), którzy prowadzą chów i hodowlę drobiu są zobo-
wiązani do rozliczania się z korzystania ze środowiska bez względu na wielkość inwen-
tarza. Wysokość opłaty wyliczana jest przez prowadzącego instalację we własnym za-
kresie i wnoszona bez wezwania na konto redystrybucyjne urzędu marszałkowskiego 
właściwego ze względu na faktyczne miejsce, w którym prowadzona jest działalność 
firmy. Opłaty nieprzekraczające kwoty 800 zł na rok dla każdego ze sposobów korzy-
stania ze środowiska z osobna są zwolnione z wnoszenia na konto urzędu.

Poniżej przedstawiono instalacje do chowu i hodowli drobiu oraz trzody chlewnej, 
dla których Marszałek Województwa Śląskiego wydał decyzje udzielające (bądź zmie-
niające) pozwolenia zintegrowane.
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Lp. Prowadzący instalację lokalizacja instalacji 
(miejscowość)

1. Chów Drobiu Andrzej Tomża/Ferma w Simoradzu Dębowiec

2. BIOS Ferma Drobiu Rafał Głowa w m. Glinica ul. Biała 4 Lubliniec

3. Beata Szatan/Ferma drobiu w m. Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza

4. BEGOKON PL/Ferma Drobiu w Hałcnowie (dawniej Kazimierz Musioł) Bielsko-Biała

5. Chów Drobiu Andrzej Tomża. Robert Tomża Pruchna

6. Chów Drobiu Robert Tomża – Ferma Drobiu w Dębowcu Dębowiec

7. DROBEK 2000 Sp. z o.o. Mazańcowice

8. Ferma Bibiela, Jakub Adamus Miasteczko Śląskie

9. Ferma Drobiu „BEŁK” S.C. Bełk

10. Ferma Drobiu B. W. Skubisz/Ferma w m. Pilchowice Pilchowice

11. Ferma drobiu Janiczek/Ferma w Bukowie Buków

12. Ferma Drobiu Jerzy Janiczek Lubomia

13. Grupa Producentów Rolnych Bakss Sp. z o.o. Sadowo

14. Ferma Drobiu Marcin Kłosek w Golasowicach dz. nr 273/13 
ul. Orzeszkowa 5 w Golasowicach

Golasowice

15. Ferma drobiu Marian Wątor (dawniej Gosp. Specj. Fermy i Ubojni Drobiu 
Andrzej Konieczny)/Ferma Drobiu w Orzeszu-Woszczycach

Orzesze-Woszczyce

16. Ferma Drobiu Marian Wątor/Ferma gm. Tworóg wojska
17. Ferma Drobiu Michał Winkler na granicy: Drogomyśl 

i Ochaby Wielkie
18. Ferma Drobiu Popela Adrian i Barbara Bieńkowice
19. FERM-PROM S.J. w Glinicy Ciasna
20. Gospodarstwo Drobiarskie „Brojko” Zbigniew Peciak/Ferma w m. Łobodno Łobodno
21. Gospodarstwo rolne Elżbieta i Krzysztof Prus Pawonków
22. H&P2 Spółka Cywilna M. Pająk. R. Hasiński, P. Paszkowski 

– Odchów i Hodowla Drobiu/Ferma Palowice
Palowice

23. H&P2 Spółka Cywilna R. Hasiński, P. Paszkowski, M. Pająk 
– Odchów i Hodowla Drobiu/Ferma w Czarkowie

Piasek

24. Hodowla Drobiu AGROFERM Tomasz Suchecki w Zawadzie 41 Żarki
25. Marian Wątor (ul Zakładowa 25, 42-690 Wojska) 

dw. Ferma Drobiu Krzysztof Głąb
Rudy

26. P.P.U.H. Jaj-Pol Sp. z o.o. Stanowice
27. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „PROMIEŃ” Dębowiec

28. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Krzanowice Krzanowice
29. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Simoradzu Dębowiec
30. Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie Goleszów
31. Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny Szczekociny
32. Agro Duda Sp. z o.o. z siedzibą w m. Grabkowo/Ferma trzody chlewnej 

w m. Krzepice
Krzepice

33. Danish Farming Consultants Sp. z o.o. Rzeczyce Śląskie Rzeczyce
34. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGRO-MAS” sp. z o.o. w Sierakowicach Siarakowice
35. AGRO – DUDA Sp. z o.o./Hodowla Trzody w m. Włodowice Włodowice
36. Ferma Drobiu BIOS Rafał Głowa Glinica

Z poważaniem 
 
Wojciech Saługa
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Odpowiedź 
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, 10.04.2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo Panów Senatorów, przekazuję informacje dotyczące in-
stalacji, dla których wydano pozwolenia zintegrowane (instalacje do chowu lub ho-
dowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych 
inwentarza, dla których zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska, organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest marszałek 
województwa).

Z dokumentacji będącej w posiadaniu Urzędu, wynika, że na terenie województwa 
świętokrzyskiego znajduje się 11 takich instalacji:

1) instalacja do chowu i hodowli drobiu (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: 
ŚR.III.6618-1/06 z dnia 16 marca 2006 r. ze zmianami), w m. Bilcza, gm. Morawica – 
62 960 stanowisk dla kur niosek, 72 000 stanowisk dla brojlerów kurzych,

2) instalacja do chowu drobiu (decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 
znak: OWŚ.VII.7650-5/08 z dnia 08 grudnia 2008 r. ze zmianami), w m. Jeżowice- 
-Nadolnik, gm. Włoszczowa – 56 000 stanowisk dla brojlerów kurzych,

3) instalacja do chowu drobiu (decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 
znak: OWŚ.VII.7650-5/2010 z dnia 27 maja 2011 r.), w m. Lasków, gm. Jędrzejów – 
125 000 stanowisk dla brojlerów kurzych,

4) instalacja do chowu drobiu – odchowalnia niosek (decyzja Wojewody Świętokrzy-
skiego znak: ŚR.III.6618-9/06 z dnia 19 marca 2007 r.), w m. Mikułowice, gm. Busko- 
-Zdrój – 63 360 stanowisk,

5) instalacja do wylęgu i chowu drobiu (decyzja Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego, znak: OWŚ.VII.7650-8/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.), w m. Pawłowice, 
gm. Sędziszów – 110 000 stanowisk dla brojlerów kurzych,

6) instalacja do chowu drobiu (decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 
znak: OWŚ.VII.7222.12.2011 z dnia 30 marca 2012 r.), w m. Przełom, gm. Mniów – 
100 000 stanowisk dla brojlerów kurzych,

7) instalacja do chowu drobiu (decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskie-
go, nak: OWŚ.VII.7650-6/08 z dnia 05 sierpnia 2008 r. ze zmianami), w m. Sobków, 
gm. Sobków – 312 000 stanowisk dla brojlerów kurzych,

8) instalacja do chowu drobiu (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego, znak: ŚR.III.6618- 
-6/2005 z dnia 17 lutego 2006 r. ze zmianami), w m. Włoszczowa, gm. Włoszczowa – 
110 000 stanowisk dla brojlerów kurzych,

9) instalacja do chowu drobiu (decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 
znak: OWŚ.VII.7222.6.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.), w m. Piołunka, gm. Sędzi-
szów – 648 000 stanowisk dla brojlerów kurzych,

10) instalacja do chowu świń (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego, znak: ŚR.III.6618- 
-8/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ze zmianami), w m. Łukowa, gm. Chęciny – 1 600 
stanowisk dla macior, 5 000 dla warchlaków i tuczników,

11) instalacja do chowu świń (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego, znak: ŚR.III.6618- 
-7/2006 z dnia 04 września 2006 r. ze zmianami), w m. Śladków Duży, gm. Chmielnik 
– 2 090 sztuk macior, 10 000 tuczników.

Marszałek województwa (wojewoda przed rokiem 2008), zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami jest organem właściwym do udzielenia pozwolenia zintegrowanego, 
koniecznego do rozpoczęcia działania instalacji dla przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, a więc wymagających w pierwszej kolejności 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 141 i 144 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
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poz. 150, ze zm.), oddziaływanie instalacji nie powinno powodować pogorszenia stanu 
środowiska, zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, a jej eksploatacja nie powinna po-
wodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Instalacje wymagające uzy-
skania pozwolenia zintegrowanego, powinny spełniać wymagania ochrony środowiska 
wynikające z najlepszych dostępnych technik. Zgodnie z przepisami prawa, uzyskanie 
pozwolenia zintegrowanego, ustalającego m.in. warunki emisji gazów lub pyłów do 
powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzania odpadów, okreś- 
lającego poziom hałasu, możliwe jest po spełnieniu przez inwestora wszystkich okreś- 
lonych prawem wymagań, w tym wymagań ochrony środowiska.

Jak wynika z ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 
(t.j. Dz.U.2013.686 ze zm.), kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozu-
mieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, w zakresie m.in. przestrzegania przepisów 
o ochronie środowiska, przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze 
środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia po-
miarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska, należy do zadań Inspekcji 
Ochrony Środowiska. W przypadku niezgodności prowadzonej produkcji z udzielo-
nym pozwoleniem wojewódzki inspektor ochrony środowiska, jako organ kontrolny 
upoważniony jest do podjęcia stosownych działań.

Jak wynika z podanego powyżej wykazu, na terenie woj. świętokrzyskiego zlo-
kalizowane są głównie instalacje do chowu zwierząt (chów brojlerów kurzych, jedna 
z instalacji obejmuje odchowalnię niosek, chów świń). Działalność określona w udzie-
lonych pozwoleniach zintegrowanych jest zgodna z wydanymi decyzjami. O wynikach 
przeprowadzanych kontroli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje 
tut. organ. Do tut. organu nie wpływały informacje o niezgodności prowadzonej pro-
dukcji z określoną w pozwoleniu zintegrowanym. Prowadzący wszystkie podane w wy-
kazie instalacje przedkładają terminowo wykazy zawierające informacje o zakresie 
korzystania ze środowiska oraz uiszczają z tego tytułu należne opłaty.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
Adam Jarubas

Odpowiedź 
MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA 
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, 1 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2015 r., znak: BPS/043-71-3055-MWM/15, 

przekazujące wspólne oświadczenie złożone przez senatorów Andrzeja Pająka i Bogda-
na Pęka podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r., uprzejmie infor-
muję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie po-
szczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014 r., 
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poz.1169) pozwolenia zintegrowanego wymagają instalacje do chowu lub hodowli dro-
biu o więcej niż 40 000 stanowisk oraz instalacje do chowu lub hodowli świń o więcej 
niż: 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Marszałek województwa jest organem właściwym do wydawania pozwoleń zin-
tegrowanych dla instalacji z powyższych grup, w przypadku, gdy prowadzony jest 
w nich chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP (Dużych Jed-
nostek Przeliczeniowych).

W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje 25 instalacji do chowu lub 
hodowli zwierząt, dla których organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowa-
nego jest marszałek województwa, w tym:

∙ 11 ferm trzody chlewnej,
∙ 14 ferm drobiu.
Większość ferm trzody chlewnej posiada pozwolenia zintegrowane wydane w latach 

2004–2010. Tylko jedna ferma uzyskała pozwolenie po roku 2010 r. (w roku 2013). Po-
szczególne fermy trzody chlewnej prowadzone są przez różne podmioty. Jedynie „AGRI 
PLUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu posiada pozwolenia zintegrowane dla dwóch 
ferm zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (w miejscowo-
ści Bykowo, gmina Korsze oraz w miejscowości Wronki Wielkie, gmina Gołdap).

W latach 2014 i 2015 nie wpłynął żaden wniosek o wydanie pozwolenia zintegro-
wanego dla fermy trzody chlewnej.

W odniesieniu do ferm chowu lub hodowli drobiu należy podkreślić, że spośród 
14 ww. ferm: 4 fermy produkują jaja kurze, jedna to odchowalnia kur niosek, a 9 słu-
ży do tuczu brojlerów. Jedynie Indykpol SA z siedzibą w Olsztynie posiada pozwolenia 
zintegrowane dla 3 ferm tuczu drobiu, zlokalizowanych w województwie warmińsko- 
-mazurskim (w miejscowościach: Trękusek, gmina Purda; Stryjewo, gmina Biskupiec 
oraz Kraszewo, gmina Lidzbark Warmiński). Pozostałe fermy drobiu prowadzone są 
przez różne podmioty.

W przypadku ferm drobiu 7 z nich posiada pozwolenia zintegrowane wydane w la-
tach 2004–2010, a kolejne 6 pozwolenia wydane w latach 2011–2014 r. 

W 2015 r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydał dotychczas 
jedno pozwolenie zintegrowane dla fermy tuczu drobiu, a trzy postępowania admi-
nistracyjne w sprawie wydania pozwoleń zintegrowanych dla kolejnych ferm tuczu 
drobiu są w toku.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn. zm.) kontrola podmiotów korzystających ze środo-
wiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) w zakresie m.in. przestrzegania decyzji usta-
lających warunki korzystania ze środowiska (w tym pozwoleń zintegrowanych) należy 
do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska.

Natomiast organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego dokonuje jego 
analizy:

– niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji 
BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później 
niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji;

– co najmniej raz na 5 lat;
– jeżeli oddziaływanie instalacji na środowisko zmieniło się w stopniu wskazują-

cym na konieczność zmiany pozwolenia w części dotyczącej określonych w nim 
warunków lub wielkości emisji z danej instalacji;

– jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, pozwalająca na 
znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, 
lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepi-
sów o ochronie środowiska.

Powyższe działania mają na celu, między innymi kontrolowanie czy instalacje pro-
wadzone są w sposób zgodny z warunkami pozwolenia zintegrowanego.

Ponadto informuję, że podmioty prowadzące instalacje do chowu lub hodowli 
zwierząt, dla których organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest 
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z art. 284 i art. 286 usta-
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wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 
z późn. zm.) przedkładają marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje 
i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i wno-
szą terminowo stosowne opłaty z tego tytułu.

Z poważaniem 
 
MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA 
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 
Gustaw Marek Brzezin

Odpowiedź 
CZŁONKA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, 8 maja 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Pana pismo znak: BPS/043-71-3055-MWLKP/15 z dnia 

17.03.2015 r. informuję, iż wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska 
substancji lub energii, w tym pozwoleń zintegrowanych, ma na celu zapewnienie ko-
rzystania ze środowiska w sposób racjonalny, z uwzględnieniem wszystkich potencjal-
nych zagrożeń, które mogą z niego wynikać. W tym kontekście pozwolenia te z jednej 
strony stanowią podstawę do podjęcia określonej działalności, z drugiej strony ogra-
niczają w pewnym zakresie prawo do prowadzonej działalności. Podmiot podejmujący 
działania bez uprzedniego uzyskania stosownej decyzji powinien liczyć się bowiem 
z określonymi sankcjami o charakterze administracyjnym oraz karnym.

Rolą marszałka województwa jako organu I instancji jest każdorazowe wyważe-
nie interesu przedsiębiorcy – korzystającego ze środowiska, prowadzącego działalność 
gospodarczą wymagającą uzyskania stosownych pozwoleń oraz interesu publicznego 
dotyczącego ochrony środowiska. Powyższe dokonywane jest w ramach postępowania 
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na wprowadzanie do środowi-
ska substancji lub energii (w tym pozwolenia zintegrowanego) i znajduje swój wyraz 
w rozstrzygnięciu podejmowanym w drodze decyzji właściwego organu, stosownie do 
obowiązujących przepisów prawnych.

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego prowadzone jest 
w oparciu o ogólne przepisy procedury administracyjnej, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), jak 
również na podstawie przepisów prawa materialnego zawartych w aktach normatywnych 
z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, z których najważniejsze to:

1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1232 ze zm.),

2. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),
3. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),
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4. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Ustawodawca nie przewidział żadnych szczególnych regulacji dotyczących wyda-
wania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji kwalifikowanych jako przedsięwzięcia 
mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegające na chowie lub hodowli 
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza. 
W takich przypadkach, podobnie jak w przypadku innych instalacji wymagających 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, stosuje się przepisy ww. aktów prawnych.

Udzielone pozwolenia zintegrowane (od dnia 5 września 2014 r. wydawane na czas 
nieoznaczony), podlegają okresowym analizom oraz analizom z uwagi na opublikowa-
nie tzw. konkluzji BAT, zgodnie z art. 215 i art. 216 ustawy Prawo ochrony środowi-
ska. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany posiadanego pozwolenia zinte-
growanego, prowadzący instalację jest wzywany do złożenia wniosku w tym zakresie, 
pod sankcją cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia. Takie analizy 
pozwoleń zintegrowanych dokonywane są przez Marszalka Województwa Wielkopol-
skiego co 5 lat.

Zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska uregulowane są w usta-
wie Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 284 przedmiotowej ustawy, na podmioty 
korzystające ze środowiska został nałożony obowiązek ustalania we własnym zakresie 
wysokości opłaty i wnoszenia jej bez wezwania na rachunek właściwego urzędu mar-
szałkowskiego. Z obowiązkiem uiszczenia opłat wiąże się obowiązek przedstawienia 
właściwym organom wykazu zawierającego informacje i dane, na podstawie których 
ustalono wysokość opłat za korzystanie ze środowiska oraz o wysokości tych opłat, 
co wynika z art. 286 ustawy. Wykaz należy przedstawić w terminie wniesienia opłaty. 
Prowadzący fermy hodowli zwierząt, jako podmioty korzystające ze środowiska, podle-
gają obowiązkom wynikającym z ww. przepisów. Dotyczą one przede wszystkim opłat 
za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza 
z instalacji chowu lub hodowli zwierząt, a także w zależności od zakresu korzystania 
ze środowiska, poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego realizuje zadania polegające na prowa-
dzeniu ewidencji wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o wysokości należnych opłat, przedłożonych przez podmioty korzysta-
jące ze środowiska (w tym prowadzących fermy hodowli zwierząt), ich weryfikacją w za-
kresie prawidłowości naliczonych opłat, a także windykacją odpowiednich należności.

Do podmiotów, które nie przedłożyły wymaganych wykazów wysyłane są wezwania 
do ich przedłożenia, uzupełnienia lub skorygowania. Ponadto, jeśli nie przedłożono 
wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz 
o wysokości należnych opłat lub jeżeli zamieszczone w wykazie informacje i dane 
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nasuwają za-
strzeżenia, wymierza się opłatę za korzystanie ze środowiska w drodze decyzji, na 
podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska, zgodnie z art. 288 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu przeprowadzają także kontrole i wizje terenowe na tere-
nie zakładów sprawdzające realizację obowiązków w zakresie udzielonych pozwoleń 
oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Aktualnie w obrocie prawnym obowiązuje 180 decyzji udzielających pozwoleń zin-
tegrowanych dla instalacji do chowu lub hodowli drobiu lub świń, zlokalizowanych 
na terenie województwa wielkopolskiego, w tym 157 pozwoleń dla chowu i hodowli 
drobiu oraz 23 pozwolenia dla chowu i hodowli świń, udzielonych przez Wojewodę 
Wielkopolskiego lub Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto informuję, iż z dostępnych danych wynika, że właściciele ferm wymie-
nionych w oświadczeniu Senatorów: Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka, nie prowadzą 
instalacji, które posiadają lub powinny posiadać pozwolenia zintegrowane dla insta-
lacji do chowu lub hodowli drobiu lub świń, zlokalizowanych na terenie województwa 
wielkopolskiego, objętych właściwością Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
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Reasumując pragnę zaznaczyć, iż wszelkie działania podejmowane przez Marszał-
ka Województwa Wielkopolskiego w omawianym zakresie, mają na celu umożliwienie 
prowadzenia działalności gospodarczej przez uprawnione podmioty, a jednocześnie 
zagwarantowanie właściwego stanu środowiska, w granicach obowiązujących regula-
cji prawnych.

Powyższe realizowane jest w oparciu o ustawy oraz rozporządzenia, które w spo-
sób szczegółowy i kompleksowy regulują poszczególne kwestie dotyczące ochrony 
środowiska.

Z poważaniem 
 
CZŁONEK ZARZąDU 
Marzena Wodzińska

Odpowiedź 
CZŁONKA ZARZĄDU 
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, 16 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, po zapoznaniu ze wspólnym 
oświadczeniem senatorów Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka, złożonym podczas 71. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 05 marca 2015 r. uprzejmie informuje.

1)
Na terenie województwa zachodniopomorskiego eksploatowanych jest 51 ferm 

drobiu oraz 25 ferm trzody chlewnej, o obsadzie nie mniejszej niż 210 dużych jedno-
stek przeliczeniowych inwentarza (DJP). Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji, 
podmiotów prowadzących instalacje oraz obsadzie ferm zestawiono w załączniku nr 1 
do niniejszego pisma.

2)
Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska jak również decyzji admi-

nistracyjnych obejmująca m.in. sposób prowadzenia instalacji, w tym wymiar i rodzaj 
produkcji przeprowadzana jest przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Z każdej kontroli sporządzany jest protokół, a w przypadku stwierdzenia jakich-
kolwiek naruszeń i nieprawidłowości kierowane jest wystąpienie do marszałka woje-
wództwa.

Dotychczas Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego nie otrzymał żadnej 
informacji, aby na jakiejkolwiek instalacji do chowu lub hodowli zwierząt zachodziły 
nieprawidłowości opisane w oświadczeniu senatorów Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka.

3)
Czym innym jest istota postępowania administracyjnego dotyczącego procesu lo-

kalizacyjno-inwestycyjnego, inny zaś jest przedmiot postępowania o udzielenie pozwo-
lenia, które nie jest pozwoleniem na prowadzenie fermy ani też decyzją lokalizacyjną, 
ponieważ dotyczy instalacji wybudowanej i użytkowanej. To, że pozwolenie wskazuje 
miejsce lokalizacji instalacji, w żadnym przypadku nie nadaje mu waloru „decyzji 
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lokalizacyjnej (akceptacji danej lokalizacji)”. W tym zakresie kluczową rolę pełni miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzja 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wyjaśniamy również, iż marszałek województwa nie jest organem właściwym 
w kwestiach związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
Organem sporządzającym plan miejscowy jest odpowiednio:

∙ wójt (w gminach wiejskich),
∙ burmistrz (w miejskich lub miejsko-wiejskich),
∙ prezydent miasta (w miastach liczących powyżej 100000 mieszkańców lub bę-

dących siedzibą województwa przed 1 stycznia 1999 roku).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany jest przez radę gmi-

ny (radę miasta) i ogłaszany przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
4)
Proces pobierania opłat za korzystanie ze środowiska odbywa się zgodnie z zapi-

sami Tytułu V Środki finansowo-prawne Dział I „Przepisy ogólne” i Dział II „Opłaty 
za korzystanie ze środowiska” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity, Dz. U. z 23 października 2013 roku, poz. 1232).

Zgodnie z POŚ opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są m.in. za:
1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
3. za pobór wód.
Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zobowiązany jest podmiot ko-

rzystający ze środowiska, którym może być:
∙ przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
∙ osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rol-

nych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i ry-
bactwa śródlądowego,

∙ osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indy-
widualnej specjalistycznej praktyki,

∙ jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej,

∙ osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa wyżej, korzystająca ze 
środowiska w zakresie, w jakim korzystanie to wymaga pozwolenia.

Jeżeli warunki korzystania ze środowiska określone są w pozwoleniu (na wprowa-
dzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz wodno-prawne) – podmiotem zobowiąza-
nym do ponoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska jest podmiot, którego dotyczy 
to pozwolenie.

Podmiot, który posiada pozwolenie ponosi opłatę w podstawowej wysokości.
Wyjątek dotyczy osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, które ponoszą opła-

ty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia.
Podmiot, który korzysta ze środowiska bez wymaganego pozwolenia ponosi opłatę 

podwyższoną o 500% za korzystanie ze środowiska od 1 stycznia 2009 roku.
Zgodnie z art. 284 ust. 1, art. 285 ust. 2, art. 286 ust. 1 ww. ustawy – podmiot 

korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty 
i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego, za dany rok kalenda-
rzowy do dnia 31 marca następnego roku.

W tym samym czasie, przedkłada również marszałkowi województwa wykaz zawie-
rający informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość 
tych opłat.

5)
Z dokumentu opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Warszawie pn. „Liczba instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Warszawie, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zin-
tegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 2 września 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znacz-
ne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości (Dz. U. poz. 1169) – według stanu na dzień 31.12.2014 r.”, opublikowanego 
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na stronie internetowej pod adresem: http://www.wios.warszawa.pl/ftp/dokumen-
ty/IPPC.pdf  wynika, iż na terenie powiatu mławskiego (woj. mazowieckie), w tym we 
wskazanych w piśmie miejscowościach: Przychód, Liberadz, Rochnia, Miączyn Duży, 
Bońkowo, Ratowo, Grazanowo Włościańskie, Luszewo i Mdzewo, fermy drobiu eksplo-
atowane są przez następujących prowadzących instalację:

∙ Ferma drobiu PPHU AGRONEX Zbigniew Ronkiewicz
∙ Gospodarstwo Rolne Marcin Śliwiński
∙ Ferma Drobiu Wróblewo 3 Michał Śliwiński
∙ Koźlakiewicz S.C.
∙ „HODOWCA” Sp. z o.o.
∙ AIKAT Goździkowski Sp. Jawna
∙ Ferma Drobiu Stanisław Ząbkiewicz
∙ Ferma Drobiu Mirosław Koźlakiewicz
∙ Ferma Drobiu Ernest Koźlakiewicz
∙ Ferma Drobiu Katarzyna Anna Goździkowska
∙ Ferma „Chów i Hodowla Drobiu” Maciej Śliwiński
∙ Ferma Drobiu Przemysław Koźlakiewicz
∙ Ferma Drobiu Marcin Śliwiński RATOWO I
∙ Ferma Drobiu Marcin Śliwiński RATOWO II
∙ Andrzej i Michał Śliwińscy Sp. Jawna
∙ Ferma Drobiu Dawid Błażkiewicz
∙ Ferma Drobiu Andrzej Śliwiński
∙ Ferma Drobiu Urszula Koźlakiewicz
∙ Ferma Drobiu Aleksander Koźlakiewicz
∙ Ferma Drobiu Antoni Rajnik
∙ Ferma Drobiu Monika Rajnik-Błażkiewicz
∙ Gospodarstwo Rolne Rochnia-Koźlakiewicz Sp. J.
∙ Ferma Drobiu Michał Śliwiński
∙ Ferma Drobiu Mirosław Koźlakiewicz,
∙ EIM KOŹLAKIEWICZ Sp. J.
∙ Gospodarstwo Specjalistyczne Zbigniew Koźlakiewicz
∙ Gospodarstwo Rolne Miączyn Koźlakiewicz Sp. J.
∙ Ferma Drobiu Anna Koźlakiewicz
∙ Gospodarstwo Rolne Syberia Koźlakiewicz Sp. J.
∙ Anna i Mirosław Koźlakiewicz Sp. J.
∙ „Fermy Drobiu Bartkowska” Sp. J.
∙ Zakład Przetwórczy Rolno-Spożywczy Ubojnia Drobiu Andrzej Merchel, Marek 

Kujawski Sp. J.
∙ Ferma Drobiu Krzysztof Ząbkiewicz
∙ Anna i Urszula Koźlakiewicz Sp. J.
∙ Ferma Drobiu Witold Ludwiński
∙ Ferma Drobiu Karol Ludwiński
∙ PIE Koźlakiewicz – Bońkowo 1 Sp. J.
∙ EIP Koźlakiewicz – Bońkowo 2 Sp. J.
∙ UiP Koźlakiewicz Sp. J.
∙ Mirosław Koźlakiewicz
∙ Ferma Drobiu Grześkiewicz Regina
∙ Ferma Drobiu Michał Kania
Żaden z ww. podmiotów gospodarczych nie prowadzi instalacji do chowu/hodowli 

drobiu ani instalacji do chowu/hodowli trzody chlewnej na terenie województwa za-
chodniopomorskiego.

CZŁONEK ZARZąDU 
Robert Grzywacz
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Załącznik nr 1 do pisma znak: WOŚ.II.720.4.1.2015.BK z dnia 16 kwietnia 
2015 r.

Instalacje do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40.000 stanowiskach tuczu 
drobiu zlokalizowane na terenie Województwa Zachodniopomorskiego posiada-
jące pozwolenia zintegrowane (będące w kompetencji Marszałka).

1. Ferma drobiu w m. Różewo (gm. Wałcz) 
Park Drobiarski Sp. z o.o. 
ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory 
– obsada 196 880 sztuk

2. Ferma drobiu w m. Rarwino (gm. Kamień Pomorski), 
Przedsiębiorstwo Usługowe Karol Romańczuk 
– obsada 115 000 sztuk

3. Ferma drobiu w m. Kołbacz (gm. Stare Czarnowo), 
Adam i Dariusz Musiał 
Motaniec 2, 73-108 Kobylanka 
– obsada 690 000 sztuk

4. Ferma drobiu w m. Stare Brynki (gm. Gryfino), 
Wiesław, Danuta Majka ul. Piastów 17, 74-100 Gryfino 
– obsada 137 000 sztuk

5. Ferma drobiu w m. Swochowo (gm. Bielice), 
Wiesław, Danuta, Paweł Majka ul. Piastów 17, 74-100 Gryfino 
– obsada 147 000 sztuk

6. Lech Kiełbania, Przemysław Kiełbania 
Niedźwiedź 36, 73-108 Kobylanka 
Ferma drobiu Lisowo, gm. Chociwel 
– obsada 128 000 sztuk

7. Gospodarstwo Rolne Zima Darosław 
ul. Parkowa 11, 70-896 Załom 
Ferma drobiu Załom I, gm. Goleniów 
– obsada 120 000 sztuk

8. Gospodarstwo Rolne Zima Darosław 
ul. Parkowa 11, 70-896 Załom 
Ferma drobiu Załom II, gm. Goleniów 
– obsada 130 000 sztuk

9. Gospodarstwo Rolne – Jarosław Błaszczyk 
Ferma drobiu Nętkowo gm. Recz 
– obsada 188 300 sztuk

10. Przedsiębiorstwo Usługowe Marek Bednarz 
Kłęby 47, 72-410 Gołczewo 
Ferma drobiu w Smoleniu 
– obsada 130 000 sztuk

11. Aneta Połętek – „Ferma Drobiu Aneta Połętek” 
Śniatowo 12, 72-400 Kamień Pomorski 
Ferma drobiu w Mielęcinie II (Krzęcin) 
– obsada 155 000 sztuk

12. Dariusz Tokarski – Ferma Drobiu Dariusz Tokarski 
Kozielice 22, 72-410 Golczewo 
Ferma drobiu w Mielęcinie I (Krzęcin) 
– obsada 150 000 sztuk
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13. Gospodarstwo Rolne Jarosław Błaszczyk 
Ferma drobiu w Pełczycach 
– obsada 133 000 sztuk

14. Halina Idziaszek ul Młyńska 1/2, Bytom Odrzański 
Ferma drobiu w Jarosławkach gmina Maszewo 
– obsada 130 000 sztuk

15. Park Drobiarski Sp. z o.o. 
ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory 
Ferma drobiu w Kolonii Radzanek gmina Maszewo 
– obsada 371 622 sztuk

16. Monika Marach Żabowo, Nowogard 
Ferma drobiu w Wołowcu (Nowogard) 
– obsada 100 000 sztuk

17. Gospodarstwo Rolne – Darosław Zima 
ul. Parkowa 11, 70-896 Załom 
Ferma drobiu w Strzelewie 
– obsada 250 000 sztuk

18. Elżbieta i Kazimierz Chwiałek 
Osina, 72-200 Nowogard 
Ferma drobiu w m. Kościuszki (Osina) 
– obsada 200 000 sztuk

19. Monika i Janusz Lewandowscy 
Modrzewie 4B, 72-100 Goleniów 
Ferma drobiu w m. Modrzewie 
– obsada 80 000 sztuk

20. Grażyna i Tadeusz Czyż 
Modrzewie 10a, 72-100 Goleniów 
Ferma drobiu w m. Modrzewie 
– obsada 137 000 sztuk

21. Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Andrzej Chimiak 
Modrzewie 1a, 72-100 Goleniów 
Ferma drobiu w m. Modrzewie 
– obsada 142 500 sztuk

22. Gospodarstwo Rolne Dariusz Musiał 
Motaniec 2E, 73-108 Kobylanka 
Ferma drobiu w m. Potuliniec (gm. Płoty) 
– obsada 533 000 sztuk

23. Ferma Drobiu Andrzej Dobrowolski 
Kłęby 30, 72-410 Golczewo 
Ferma drobiu w Kępicy (gm. Świerzno) 
– obsada 120 000 sztuk

24. Idziaszek Zbigniew 
Niedźwiedź 27a Kobylanka 
Ferma drobiu Ostromice (Troszyn) 
– obsada 250 000 sztuk

25. Idziaszek Zbigniew 
Niedźwiedź 27a Kobylanka 
Ferma drobiu Będzieszewo (Świerzno) 
– obsada 252 000 sztuk
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26. SPEED TRUCKS Sp. z o.o. 
Ostromice 55, 72-510 Wolin 
Ferma drobiu Ostromice 
– obsada 78 000 sztuk

27. Grażyna i Marek Adamkiewicz 
ul. Goleniowska 4, 72-123 Rurzyca 
Ferma drobiu w Szczeglinie (Sianów) 
– obsada 294 000 sztuk

28. Gospodarstwo Rolne 
Kazimierz Chwiałek, Kościuszki 21a 
Ferma drobiu w Byszewie 
– obsada 150 000 sztuk

29. Ferma Drobiu Michał Tokarczyk 
ul. Papieża Jana Pawła II 11A/6, 72-410 Golczewo 
Ferma drobiu w Unimie gmina Łobez 
– obsada 140 000 sztuk

30. Idziaszek-Gonzalez Alicja 
Niedźwiedź 27a, 73-108 Kobylanka 
Ferma Drobiu Radzim (Radowo Małe) 
– obsada 240 000 sztuk

31. Idziaszek Zbigniew Stanisław 
Niedźwiedź 27a, 73-108 Kobylanka 
Ferma drobiu Krąpiel (Pęzino) 
– obsada 210 000 sztuk

32. Idziaszek Zbigniew 
Niedźwiedź 27a, 73-108 Kobylanka 
Ferma drobiu Czachowo (Radowo Małe) 
– obsada 190 000 sztuk

33. Maria Idziaszek 
Niedźwiedź 27a, 73-108 Kobylanka 
Ferma drobiu Dargoszewo (Golczewo) 
– obsada 210 000 sztuk

34. Ewa i Wojciech Kaszubscy 
ul. Rajska 2, 70-478 Szczecin 
Ferma drobiu w Sierakowie (Police) 
– obsada 127 000 sztuk

35. Bartosz Kaszubski 
ul. Rajska 2, 70-478 Szczecin 
Ferma drobiu w Sierakowie (Police) 
– obsada 130 000 sztuk

36. Ferma Drobiu Bartosz Adamkiewicz 
ul. Goleniowska 4, 72-123 Rurzyca 
Ferma drobiu w Przystawach (Malechowo) 
– obsada 180 000 sztuk

37. Spółdzielcza Agrofirma „WITKOWO” 
ul. Papieża Jana Pawła II 4, 73-102 Stargard Szczeciński 
Ferma drobiu w Witkowie Pierwszym I gmina Stargard Szczeciński 
– obsada 555 376 sztuk

38. Spółdzielcza Agrofirma „WITKOWO” 
ul. Papieża Jana Pawła II 4, 73-102 Stargard Szczeciński 
Ferma drobiu w Witkowie Pierwszym II gmina Stargard Szczeciński 
– obsada 70 400 sztuk
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39. Spółdzielcza Agrofirma „WITKOWO” 
ul. Papieża Jana Pawła II 4, 73-102 Stargard Szczeciński 
Ferma drobiu w Przewłokach 
– obsada 340 000 sztuk

40. Gospodarstwo Rolne Dariusz Musiał 
Motaniec 2E, 73-108 Kobylanka 
Ferma drobiu w Motańcu 
– obsada 60 000 sztuk

41. Jan Sołtysiński „Gospodarstwo Rolne Sołtysiński Jan Romuald” 
Barzkowice, 73-131 Pęzino 
Ferma drobiu w Barzkowicach 
– obsada 100 000 sztuk

42. Przemysław Kiełbania, Lech Kiełbania 
Ferma Drobiu w m. Otręby gmina Nowogard 
– obsada 143 840 sztuk

43. Grupa Producentów Rolnych „KAREX” Sp. z o.o. 
Ciesław, 72-405 Świerzno 
Ferma Drobiu w m. Krąpiel gmina Stargard Szczeciński 
– obsada 239 400 sztuk

44. Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowe 
Sp. z o.o. w Sidłowie 78-314 Sławoborze 
Ferma drobiu w Sidłowie 
– obsada 135 000 sztuk

45. Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne 
– Ferma Drobiu mgr Leszek Wąsikowski 
Nadziejewo 40, 77-330 Czarne 
Ferma drobiu w Białym Dworze gmina Biały Bór 
– obsada 120 000 stanowisk dla kur niosek 
– obsada 2100 kogutów 
– obsada 128 400 kur mięsnych

46. Gospodarstwo Rolne Zima Darosław 
ul. Parkowa 11, 70-896 Załom 
Ferma drobiu w miejscowości Dobropole gmina Wolin 
– obsada 120 000 stanowisk dla brojlerów

47. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „KAREX” Jarosław Romańczuk 
Ciesław, 72-405 Świerzno 
Ferma drobiu w miejscowości Kłęby gmina Golczewo 
– obsada 210 000 stanowisk dla brojlerów

48. FERMY B.K.K. Pikuła s.c. 
Kąty 40, 72-100 Goleniów 
Ferma drobiu w miejscowości Kąty gmina Goleniów 
– obsada 67 000 stanowisk dla brojlerów

49. Grzegorz Królikiewicz 
Kąty 21, 72-100 Goleniów 
Ferma drobiu w miejscowości Kąty gmina Goleniów 
– obsada 100 000 stanowisk dla brojlerów

50. Jan Kaczmarek 
Żółwia Błoć 60, 72-100 Goleniów 
Ferma drobiu w Białym Dworze gmina Biały Bór 
– obsada 57 000 stanowisk dla kur niosek 
– obsada 4900 kogutów
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51. Ferma Drobiu „Popowo” Sp. z o.o. 
Nowy Dwór 3, 64-930 Szydłowo 
Ferma drobiu w miejscowości Popowo gmina Wałcz 
– obsada 288 000 stanowisk dla brojlerów

Instalacje do chowu lub hodowli świń o więcej niż 2 000 stanowisk dla świń 
o wadze pow. 30 kg lub 750 stanowisk dla macior zlokalizowane na terenie Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego posiadające pozwolenia zintegrowane (będące 
w kompetencji Marszałka).

1. Andrzej Pacześny – „Gospodarstwo Rolne Andrzej Pacześny” 
ul. Srebrna 17, 73-210 Recz 
Ferma trzody w Ognicy 
– obsada 9 000 stanowisk tuczu

2. AGRI PLUS Sp. z o.o. 
ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań 
Ferma trzody w Gonnem Małym 
– 10 000 stanowisk odchowu świń

3. POLDANOR SA 
ul. Dworcowa, 77-320 Przechlewo 
Zakład Rolny Czarnowęsy 
– 10 000 stanowisk tuczu

4. POLDANOR SA 
ul. Dworcowa, 77-320 Przechlewo 
Ferma trzody w m. Bara 
– 6460 stanowisk dla macior 
– 1380 stanowisk dla loszek remontowych 
– 10 stanowisk dla knurów 
– 21504 stanowiska dla prosiąt oraz warchlaków do wagi maksymalnie 30 kg

5. POLDANOR SA 
ul. Dworcowa, 77-320 Przechlewo 
Ferma trzody w Chomętowie 
– 5 170 stanowisk odchowu prosiąt 
– 6 780 stanowisk tuczu

6. POLDANOR SA 
ul. Dworcowa, 77-320 Przechlewo 
Ferma Trzody w Jarosławsku 
– 14 000 stanowisk tuczu

7. M & P FARMING Sp. z o.o. 
ul. Chopina 9/3, 78-449 Borne Sulinowo 
Ferma Trzody w Kołkach 
– 624 stanowiska dla loch, 
– 2 400 stanowisk dla tuczników, 
– 2 800 stanowisk dla warchlaków, 
– 12 stanowisk dla knurów

8. M & P FARMING Sp. z o.o. 
ul. Chopina 9/3, 78-449 Borne Sulinowo 
Ferma trzody w Będargowie 
– 3 873 stanowisk dla loszek i tuczników

9. ROL-BIP Sp z o.o., Suliborek 27, 73-210 Recz 
Ferma Trzody w Suliborku 
– 4 250 stanowisk tuczu
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10. AGRI PLUS Sp. z o.o. 
ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań 
Ferma trzody w Byszkowie 
– 6 740 stanowisk dla loch 
– 6 800 stanowisk dla odchowu warchlaków 
– 1800 stanowisk dla odchowu młodzieży 
   (warchlaki, loszki, wybrakowany materiał – tuczniki)

11. AGRI PLUS Sp. z o.o. 
ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań 
Ferma trzody w Żeńsku 
– 786 loch karmiących, 
– 1937 loch w późnej ciąży, 
– 972 loch we wczesnej ciąży, 
– 939 loch do krycia, 
– 1 177 stado remontowe (loszki, warchlaki), 
– 540 prosięta odsadzone, 
– 13 knury

12. POLDANOR SA 
ul. Dworcowa, 77-320 Przechlewo 
Ferma trzody w Giżynie 
– 300 maciory 
– 664 lochy w późnej fazie ciąży 
– 664 lochy we wczesnej fazie ciąży 
– 100 lochy do krycia 
– 1120 stado remontowe (loszki, warchlaki) 
– 10 knury

13. POLDANOR SA 
ul. Dworcowa, 77-320 Przechlewo 
Ferma trzody w Miętnie 
– 1 9020 stanowisk tuczu

14. GENFARM Sp. z o.o. 
ul. Długa 32, 72-304 Brojce 
Ferma trzody w Strzykocinie 
– 1647 loch luźnych i wczesna ciąża 
– 365 lochy prośne (późna ciąża) 
– 365 lochy z prosiętami 
– 6 knury 
– 3650 prosięta do 29 dnia życia

15. POLDANOR SA 
ul. Dworcowa, 77-320 Przechlewo 
Ferma trzody w Świelinie 
– 6 680 stanowisk tuczu

16. POLDANOR SA 
ul. Dworcowa, 77-320 Przechlewo 
Ferma trzody w Nacławiu 
– 12 370 stanowisk tuczu

17. AGRI PLUS Sp. z o.o. 
ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań 
Ferma trzody w Suliszewicach 
– 2210 stanowisk dla loch luźnych i prośnych, 
– 401 stanowisk dla loch karmiących z prosiętami, 
– 320 stanowisk dla odchowu loszek, 
– 17 stanowisk dla knurów
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18. AGRIPAM Sp. z o.o. 
ul. F. Chopina 9/3, 78-449 Borne Sulinowo 
Ferma Trzody w 74-400 Cychrach 
– 3 100 loch, 
– 600 odchowanych loszek remontowych, 
– 280 warchlaków, 
– 42 knury, 
– 7 000 prosiąt

19. Spółdzielcza Agrofirma „WITKOWO” 
ul. Papieża Jana Pawła II 4, 73-100 Stargard Szczeciński 
Ferma Trzody w Bralęcinie 
– 17 393 stanowisk tuczu

20. Spółdzielcza Agrofirma „WITKOWO” 
ul. Papieża Jana Pawła II 4, 73-100 Stargard Szczeciński 
Ferma Trzody w Rzeplinie 
– 850 stanowisk dla loch, 
– 680 stanowisk dla warchlaków, 
– 1531 stanowisk dla prosiąt po obsadzeniu, 
– 1600 stanowisk dla prosiąt w porodówce

21. Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej Przybkowo Sp. z o.o. 
Przybkowo 22, 78-460 Barwice 
Ferma Trzody w Przybkowie 
– 11 930 stanowisk do tuczu, 
– 2 974 stanowiska dla loch

22. FERMAPOL Sp. z o.o. 
Smardzko 41, 78-300 Świdwin 
Ferma Trzody w Smardzku 
– 468 stanowisk dla loch karmiących, 
– 2 456 stanowisk dla loch luźnych, prośnych i remontowych, 
– 7 200 stanowisk dla odchowu warchlaków, 
– 14 400 stanowisk tuczu

23. POLDANOR SA 
ul. Dworcowa, 77-320 Przechlewo 
Ferma Trzody w Wiesiółce 
– 1020 stanowisk dla macior, 
– 4960 stanowisk dla tuczników i loszek, 
– 3530 stanowisk dla warchlaków, 
– 1480 stanowisk dla prosiąt, 
– 12 stanowisk dla knurów

24. AGRI PLUS Sp. z o.o. 
ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań 
Ferma trzody w Żabinie 
– 360 stanowisk dla macior, 
– 3 088 stanowisk dla loch w późnej fazie ciąży, 
– 1 725 stanowisk dla loch we wczesnej fazie ciąży, 
– 393 stanowisk dla loch do krycia, 
– 1200 stanowisk dla loch karmiących, 
– 600 stanowisk dla prosiąt odsadzonych, 
– 10 stanowisk dla knurów

25. AGRI PLUS Sp. z o.o. 
ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań 
Ferma trzody w Nielepie 
– 2500 stanowisk dla loch luźnych i prośnych, 
– 12 stanowisk dla knurów, 
– 550 stanowisk dla loch karmiących z prosiętami, 
– 1300 stanowisk dla osadzonych prosiąt przed wywiezieniem z fermy
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Oświadczenie senatorów Andrzeja Pająka, 
Krzysztofa Słonia, Przemysława Błaszczyka, 
Bohdana Paszkowskiego oraz Bogdana Pęka

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Premierze!
W lipcu 2014 r. Pan Wicepremier publicznie informował i zapowiadał, że 

koalicja rządząca PO–PSL uzgodniła, że do końca 2014 r. wejdzie w życie 
ustawa chroniąca polską ziemię przed wykupem jej przez cudzoziemców.

Minął rok 2014, mija trzeci miesiąc roku 2015, a ustawy jak nie było, tak 
nie ma. Nie został nawet wniesiony jej rządowy projekt. Koalicja nie podjęła 
też żadnych prac nad wniesionym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem 
takiej ustawy (druk sejmowy nr 1659).

Czy koalicja rządząca zmieniła zdanie i nie zamierza bronić polskiej zie-
mi przed niekontrolowanym wykupem po 1 maja 2016 r., kiedy skończy się 
okres ochronny na nabywanie polskiej ziemi przez obywateli UE?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
Krzysztof Słoń 
Przemysław Błaszczyk 
Bohdan Paszkowski 
Bogdan Pęk

Odpowiedź

Warszawa, 26 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie nr BPS/043-71-3056/15 złożone przez senatora 

Andrzeja Pająka wraz z innymi senatorami podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 
5 marca 2015 r. w sprawie ustawy chroniącej polską ziemię przed wykupem jej przez 
cudzoziemców uprzejmie informujemy, że zasady nabywania nieruchomości rolnych 
w Polsce przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), zgodnie z którą 
nabycie nieruchomości rolnej przez cudzoziemca wymaga uzyskania przez niego ze-
zwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwe-
go do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej 
oraz w przypadku nieruchomości rolnych – minister właściwy do spraw rozwoju wsi. 
W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez 
cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem 
nabycia nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia 
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, tj. do 1 maja 2016 r. Po upływie tego 
okresu, tj. po 1 maja 2016 r., wymóg uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości 
rolnych będzie w dalszym ciągu obowiązywał podmioty pochodzące spoza Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej.
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Przedstawiony powyżej stan prawny został wprowadzony do ustawy o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców w art. 8 ust. 2 i stanowi dostosowanie prawa do 
przepisów prawa wspólnotowego. Przepis ten odzwierciedla postanowienia Traktatu 
Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, na mocy którego Polska 
przystąpiła do Unii Europejskiej. Z tą chwilą związana została prawem wspólnoto-
wym, które ma pierwszeństwo przed prawem krajowym. Na prawo wspólnotowe skła-
dają się m.in. postanowienia Traktatów założycielskich i Traktatu Akcesyjnego. Jedną 
z głównych zasad, na których opiera się Wspólnota Europejska, wyrażoną w art. 67 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską jest swoboda przepływu kapitału, 
z której wynika swoboda nabywania nieruchomości, udziałów i akcji. Zgodnie z tą 
normą prawa wspólnotowego zakazane są wszelkie ograniczenia w przepływie kapi-
tału oraz w płatnościach miedzy państwami członkowskimi. Istniejące ograniczenia 
w tym zakresie, które mogą być stosowane przez Polskę znajdują podstawę prawną 
w załączniku nr XII do Traktatu Akcesyjnego, którego postanowienia stanowią prawo 
wspólnotowe i dotyczą aktualnie jedynie nabywania nieruchomości rolnych i leśnych, 
co do 1 maja 2016 r. obwarowane jest obowiązkiem uzyskania zezwolenia. Mając 
powyższe na uwadze nie jest możliwe wprowadzenie całkowitego bądź częściowego 
zakazu sprzedaży nieruchomości rolnych cudzoziemcom. Powyższe spowodowane jest 
faktem, że nie jest możliwe nałożenie ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi jedynie 
w stosunku do cudzoziemców, gdyż byłoby to sprzeczne z postanowieniami Traktatu 
o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Jedyne ograniczenia w tej materii mogą wyni-
kać z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców.

Należy natomiast wskazać, że po upływie okresu przejściowego, wynikającego 
z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości rolnych przez cu-
dzoziemców, obrót nieruchomościami rolnymi (w tym także w stosunku do podmio-
tów pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwaj-
carskiej) podlegać będzie ograniczeniom, wynikającym z ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce można podzielić bowiem na dwie kate-
gorie. W pierwszej grupie będzie to obrót nieruchomościami stanowiącymi własność 
osób prywatnych, zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Do drugiej grupy 
natomiast należy zaliczyć transakcje, których przedmiotem są nieruchomości Skarbu 
Państwa, reprezentowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W przypadku ob-
rotu pomiędzy podmiotami prywatnymi zastosowanie ma ustawa z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 803, z późn. zm.). Na-
tomiast zasady sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa regulują przepisy 
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1187 z późn. zm.).

Aktualnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej są trzy poselskie projekty ustaw 
nowelizujące obrót nieruchomościami rolnymi tj.: projekt ustawy o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659), projekt ustawy o zmianie ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925) oraz 
projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (druk nr 3109). Należy wskazać, że poselski projekt ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3109), który przewi-
duje kompleksowe uregulowanie obrotu nieruchomościami rolnymi, został wniesiony 
dnia 1 lipca 2014 r. Dnia 3 lutego 2015 r. ww. projekt został skierowany do pierwsze-
go czytania w Komisji do spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, natomiast dnia 19 marca 2015 nastąpiło pierwsze czytanie w ww. Komisjach.

Należy ponadto wskazać, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Zespół do 
spraw analizy poselskich propozycji zmian ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 
Do zadań Zespołu należy wypracowanie propozycji rozwiązań uzupełniających lub 
zastępujących poselskie propozycje, które będą mogły być wykorzystane w dalszych 
pracach legislacyjnych. Wiele propozycji zawartych w ww. projektach zasługuje na 
uwagę i powinno być przedmiotem dalszych prac legislacyjnych. Zaproponowane re-
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gulacje przewidują wprowadzenie do obowiązującego porządku prawnego daleko idą-
cych zmian w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, mających przede wszystkim 
na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz zapewnienie naby-
wania nieruchomości rolnych w pierwszej kolejności przez rolników indywidualnych 
prowadzących gospodarstwa rodzinne. W szczególności na uwagę zasługują propozy-
cje wprowadzenia przepisów, które przeciwdziałać będą nadmiernej koncentracji nie-
ruchomości rolnych oraz spekulacji tymi nieruchomościami, a jednocześnie zapobie-
gać będą rozdrabnianiu gospodarstw rolnych. Ponadto przewiduje się wprowadzenie 
szeregu zmian w przepisach dotyczących gospodarowania nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa mających przede wszystkim na celu nabywanie państwowych nieru-
chomości rolnych na powiększanie i tworzenie gospodarstw rodzinnych.

Po pierwszym maja 2016 r. zasady obrotu nieruchomościami w dalszym ciągu 
będą regulowane przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przepisami 
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Od dalszych 
prac parlamentarnych zależeć natomiast będzie, jakie zmiany do tych ustaw zostaną 
wprowadzone.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Jerzy W. Pietrewicz 
Pełnomocnik Rządu do spraw 
Deregulacji Gospodarczych 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Andrzeja Pająka, 
Krzysztofa Słonia oraz Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od 14 listopada 2014 r. minister sprawiedliwości ma prawo wnoszenia 

kasacji do Sądu Najwyższego w sprawach karnych.
Prosimy o odpowiedź, ile kasacji Pan Minister wniósł od 14 listopada 

ubiegłego roku do chwili udzielenia odpowiedzi.
W jakich sprawach te kasacje zostały wywiedzione i ile razy Pan Mini-

ster działał na wniosek stron, a ile razy z własnej inicjatywy?
Ile wniosków o wniesienie kasacji Pan Minister otrzymał do chwili udzie-

lenia odpowiedzi, ile wniosków zostało przyjętych, a ile załatwiono nega-
tywnie?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
Krzysztof Słoń 
Bohdan Paszkowski

Odpowiedź

Warszawa, 20.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Pająka złożone wspólnie 

z innymi Senatorami na 71. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
5 marca 2015 r., przekazane wraz z pismem Wicemarszałek Senatu Marii Pańczyk- 
-Pozdziej z dnia 11 marca 2015 r., dotyczące realizacji uprawień Ministra Sprawiedli-
wości w zakresie wnoszenia kasacji, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Na mocy ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks po-
stępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1556) Minister Sprawiedliwości 
uzyskał prawo do wnoszenia kasacji w sprawach karnych. Ustawa ta weszła w życie 
w dniu 27 listopada 2014 r.

Od chwili wejścia w życie cytowanej ustawy do dnia 10 kwietnia 2015 r., do Mini-
stra Sprawiedliwości zostało skierowane 237 wniosków o wywiedzenie kasacji. Spo-
śród powyższej liczby spraw do wskazanej daty rozpoznano 27 wniosków, finalnie 
odmawiając wywiedzenia w tych sprawach kasacji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Leszka Piechoty

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze stanowiskiem przedstawionym przez Śląski Związek 

Gmin i Powiatów, a także z wydarzeniami, które miały miejsce w trakcie 
ostatniej zakończonej kadencji między innymi w mieście Sławkowie, gdzie 
po nagłej śmierci burmistrza powstał paraliż funkcjonowania gminy, proszę 
o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych w kwe-
stii, o której mowa poniżej.

Zgodnie z treścią art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym, „w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed 
upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo 
wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów”. 
Co istotne, zgodnie z przytoczonym artykułem, wygaśnięcie mandatu wój-
ta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy 
lub zastępców. Z uwagi na powyższe gmina, w której dochodzi do nagłego 
wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji (na przykład w wyni-
ku śmierci wójta), zostaje pozbawiona organu wykonawczego, co skutkuje 
brakiem możliwości należytego funkcjonowania gminy. Nagłe wygaśnięcie 
mandatu wójta prowadzi między innymi do prawnego paraliżu decyzyjne-
go, wygaśnięcia udzielonych przez wójta pełnomocnictw (cywilnoprawnych), 
a także utraty przez gminę zdolności procesowej w toczących się sprawach 
sądowych. Ponadto gmina nie jest władna zawierać umów czy też składać 
jakichkolwiek innych niezbędnych oświadczeń woli. Wszystkie te konse-
kwencje sprawiają, że gmina pozbawiona jest możliwości skutecznej reali-
zacji swych zadań nałożonych przez ustawę o samorządzie gminnym oraz 
inne akty prawne. Powyższy stan w gminie będzie trwał do czasu powołania 
przez prezesa Rady Ministrów osoby, która do momentu kolejnych wyborów 
będzie pełnić funkcję wójta gminy.

Z uwagi na powyższe zauważa się potrzebę zmian legislacyjnych mają-
cych na celu usprawnienie regulacji prawnych na wypadek nagłego wygaś- 
nięcia mandatu wójta. Warte rozważenia byłoby wprowadzenie rozwiązań, 
zgodnie z którymi w opisanych sytuacjach do czasu wyboru nowego wójta 
obowiązki wójta pełni jego dotychczasowy zastępca lub – w sytuacji, gdy 
zostało powołanych kilku zastępców – pierwszy zastępca.

W tym stanie rzeczy zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy pla-
nowane jest wprowadzenie zmian legislacyjnych, o których mowa powyżej.

Z wyrazami szacunku 
Leszek Piechota

Odpowiedź

Warszawa, 25 marca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 11 marca 2015 r., dotyczącego oświadczenia zło-

żonego przez Senatora RP Pana Leszka Piechotę podczas 71. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 5 marca 2015 r. (BPS/043-71-3058/15), uprzejmie informuję, że w obecnej 
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kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach wygaśnięcia man-
datu wójta nie znajduje już zastosowania ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
średnim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 176, 
poz. 1191, z późn. zm.), lecz ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Przepisy ustawy – Kodeks wyborczy, inaczej niż ustawy o bezpośrednim wyborze 
wójta (…), stanowią, że wygaśnięcie mandatu organu wykonawczego gminy w przy-
padkach niebudzących wątpliwości (np. śmierci lub pisemnego zrzeczenia się man-
datu) stwierdza nie rada gminy, ale komisarz wyborczy w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu (art. 492 §2a Kodeksu wyborczego). Na-
tomiast art. 26 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta (…) określał, że w każdej 
sytuacji wygaśnięcie mandatu wójta stwierdzała rada gminy w terminie miesiąca od 
dnia wystąpienia przesłanek jego wygaśnięcia.

Zmiana terminu, z miesiąca na 14 dni, przewidzianego na stwierdzenie wygaśnię-
cia mandatu wójta z jednoznacznych przyczyn wpłynie na skrócenie okresu przerwy 
w ciągłości funkcjonowania władzy wykonawczej w gminie. Przy czym należy zauważyć, 
że zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie sądowo-administracyj-
nym (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 
2006 r., sygn. akt I SA/Wa 496/06) z dniem zaprzestania sprawowania funkcji organu 
przez daną osobę nie wygasają udzielone przez nią pełnomocnictwa administracyjne. 
Ważność takich pełnomocnictw należy oceniać na dzień ich wydania, chyba że zostały 
one odwołane przez osobę, która je udzieliła lub jego następcę. Tak więc można przy-
jąć, że skonstruowana w prawie ustrojowym koncepcja organizacyjno-przedmiotowa 
zapewnia trwałość organu administracji publicznej, w sytuacji braku jego piastuna.

Jednocześnie informuję, że instytucja wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów 
osoby do pełnienia funkcji organu wykonawczego gminy w przypadku wygaśnięcia 
mandatu wójta, zawarta w art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) ma uniwersalny charakter 
i precyzyjne brzmienie. Powołany przepisy dotyczy bowiem zarówno gmin, w których 
powołano, jak i nie powołano zastępcy. Przyjęcie rozwiązania polegającego na przej-
mowaniu z mocy prawa przez zastępcę wójta funkcji wójta w przypadku wygaśnię-
cia mandatu organu wykonawczego wymagałoby stworzenia rozbudowanej regulacji 
obejmującej sytuacje, z powodu których zastępca nie mógłby realizować obowiązków 
wójta (np. choroba). Jednak, co istotniejsze, sytuacja, w której zastępca przejmuje 
z mocy prawa wykonywanie zadań wójta, w związku z wygaśnięciem jego mandatu, 
może budzić społeczny sprzeciw. Należy pamiętać o tym, że przesłankami wygaśnięcia 
mandatu wójta są m.in. odwołanie w drodze referendum, czy też utrata prawa wy-
bieralności (np. w wyniku prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego – art. 492 §1 pkt 4 w związku 
z art. 11 §2 pkt 1 Kodeksu wyborczego). Mieszkańcom może być zatem trudno zaak-
ceptować, że władzę w gminie sprawuje osoba bezpośrednio związana z negatywnie 
ocenionym (referendum) lub skazanym przez sąd, wójtem.

Reasumując, z powyższych względów, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie 
prowadzi prac legislacyjnych, które pozwalałyby zastępcy na przejęcie funkcji wójta 
z powodu wygaśnięcia mandatu organu wykonawczego gminy.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
z up. Marek Wójcik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Leszka Piechoty

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam sią do Pani w sprawie rewitalizacji terenów poprzemysłowych 

na obszarze województwa śląskiego. Obecnie mamy 6 tysięcy ha terenów 
poprzemysłowych, często zlokalizowanych w cennych i rozwojowych miej-
scach. Jednakże przywrócenie ich do obiegu gospodarczego i urbanistycz-
nego wymaga nakładów przewyższających możliwości pojedynczych gmin. 
Tereny te generują znaczne koszty bieżącego utrzymania po stronie jedno-
stek Skarbu Państwa. Sam teren po kopalni „Mysłowice” to 8 milionów zł 
nieproduktywnych kosztów.

Kompetencje pracowników branży górniczej są bardzo bliskie kompe-
tencjom pracowników prac rekultywacyjnych. Daje to ogromne możliwości 
co do zapewnienia pracy zwalnianym pracownikom kopalń. Aby rozwiązać 
problemy kopalń i kosztów zagospodarowania odpadów, trzeba go połączyć 
z problemem zagospodarowania terenów. Przywrócenie zdegradowanym 
obszarom funkcji gospodarczej pozwala zapobiegać negatywnym procesom 
społecznym na obszarach, gdzie likwidowane są duże zakłady przemysło-
we. Rewitalizacja terenu poprzemysłowego jest droższa niż udostępnienie 
terenu zielonego pod inwestycje, jednakże zdecydowanie tańsza, jeśli chodzi 
o koszty budowy infrastruktury. Działanie takie jest dużo efektywniejsze 
środowiskowo. „Rozlewanie się” inwestycji po terenach zielonych powoduje 
degradację terenów miejskich i ogromne koszty związane z infrastrukturą 
komunikacyjną i przesyłową. Jest też sprzeczne z ideą zrównoważonego 
rozwoju. Działanie to wymaga takiego przygotowania terenów, by nie było 
wątpliwości inwestorów co do przydatności inwestycyjnej tych terenów.

Z uwagi na to, iż pojedyncze samorządy najczęściej nie są w stanie 
podjąć tego typu inwestycji, zwracam się do Pani Minister z prośbą o roz-
ważenie możliwości wsparcia, również za pomocą instrumentów finanso-
wych, działań zmierzających do utworzenia na Śląsku regionalnego sys-
temu czy instytucji, która na wzór doświadczeń niemieckich, francuskich 
i brytyjskich będzie zajmowała się reindustrializacją terenów pogórniczych 
i poprzemysłowych.

Z wyrazami szacunku 
Leszek Piechota

Odpowiedź

Warszawa, 8 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Leszka Piechotę na 71. po-

siedzeniu Senatu RP w dniu 5 marca 2015 roku, skierowane do ministra infrastruk-
tury i rozwoju Pani Marii Wasiak, BPS/043-71-3059/15 w dniu 11 marca br., prze-
kazuję następujące informacje.
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W piśmie Pan Senator wskazuje na konieczność podjęcia działań na terenach 
poprzemysłowych (w tym zwałowiskach), które umożliwią rekultywację terenu przy 
udziale pracowników branży górniczej. Problemy zagospodarowania terenów poprze-
mysłowych i pogórniczych oraz umożliwienia ich ponownego zainwestowania są w MIiR 
dostrzegane i ważne. Mogą o tym świadczyć priorytety przyjęte w opracowywanych 
dokumentach tj. założeniach Narodowego Planu Rewitalizacji i Krajowej Polityki Miej-
skiej, gdzie wskazany jest priorytet inwestycji na terenach brownfield nad greenfield, 
ze świadomością ich wcześniejszej rekultywacji i przygotowania do zainwestowania.

Konieczność podjęcia rekultywacji terenów została wzięta pod uwagę przy usta-
laniu warunków wykorzystania funduszy UE na lata 2014–2020. Środki na ten cel 
będą przyznawane z programu POIŚ i będą obejmowały w znacznej części działania 
rekultywacyjne zmierzające do tworzenia terenów zieleni, w tym przeznaczonych na 
rekreację czynną i bierną. W ramach RPO woj. śląskiego będzie również możliwość fi-
nansowania działań dotyczących ponownego wykorzystania terenów typu brownfields 
i przygotowania ich pod działalność gospodarczą oraz innych nowych funkcji (jednak 
to środki nie na rekultywację samą w sobie, ale jako część wsparcia przedsiębiorstw 
i tworzenia terenów inwestycyjnych w ramach działania dz. 3.1 poprawa warunków 
do rozwoju MŚP; przewidywane środki na całe działanie 3.1 to ok. 38 mln EUR).

Rekultywacja terenów poprzemysłowych, tam gdzie to zasadne, może być jed-
nym z elementów rewitalizacji rozumianej jako kompleksowy proces działań spo-
łecznych, gospodarczych i przestrzennych na obszarach najsilniej zdegradowanych. 
Tak proces rewitalizacji rozumiany jest w prowadzonych w MIiR pracach m.in. nad 
projektem ustawy o rewitalizacji. Ma to na celu wykluczyć powstawanie programów 
rewitalizacji ukierunkowanych na działania tylko techniczne czy infrastrukturalne, 
obecnie niejednokrotnie nazywane rewitalizacją, a będące de facto jedynie remon-
tem czy rekultywacją.

Zgłoszona przez Pana Senatora potrzeba rozważenia możliwości wsparcia finan-
sowego działań zmierzających do utworzenia na Śląsku regionalnego systemu lub 
instytucji zajmującej się reindustrializacją wymaga wcześniejszego rozpoznania 
struktury własnościowej terenów brownfield, uporządkowania roli i odpowiedzial-
ności poszczególnych podmiotów i określenia przejrzystych sposobów finansowania 
planowanych działań.

Jednocześnie informuję, że analiza zasadności wprowadzenia instytucji czy in-
strumentów krajowych dla zagospodarowania istniejących na Śląsku obszarów typu 
brownfields, w tym zwałowisk, wykracza poza zakres zadań i właściwości Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju. Zakres tych rozwiązań jest sferą kompetencji Ministra 
Skarbu Państwa w zakresie nadzoru właścicielskiego, Ministra Gospodarki w zakresie 
realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego, czy Mi-
nistra Środowiska w zakresie uwzględniania potrzeb środowiskowych.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Paweł Orłowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Józefa Piniora

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Grupa obywateli zwróciła się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie 
sytuacji osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich. Problem 
kredytu we frankach, z powodu którego sytuacja ekonomiczna wielu pol-
skich gospodarstw domowych uległa pogorszeniu, być może okazałby się 
mniej dotkliwy w skutkach, gdyby sygnalizowane już w 2008 r. zastrzeże-
nia względem niektórych klauzul w umowach kredytowych wywołały pożą-
dane skutki prawne w postaci usunięcia z umów klauzul abuzywnych.

Problemy klientów banków, tak zwanych frankowiczów, były przedmio-
tem wielu debat politycznych oraz kilku wcześniejszych interpelacji posel-
skich. Sprawa ta jest skomplikowana, długotrwała i dość dobrze znana, ale 
jak dotąd nie doczekała się konstruktywnego rozwiązania. Wśród licznych 
pomysłów na uporanie się z tym problemem pojawiła się między innymi pro-
pozycja prezesa Komisji Nadzoru Finansowego, pana Andrzeja Jakubiaka, 
dotycząca przeliczenia kredytów z franków szwajcarskich na złotówki wraz 
z uwzględnieniem ewentualnej różnicy w stosunku do podobnego kredytu 
zaciągniętego w złotówkach.

Powstrzymam się jednak od zbędnego opisywania samego problemu 
i rozmaitych koncepcji jego usunięcia. Chciałbym się skupić na wyjaśnieniu 
pewnych wątpliwości, z którymi zwrócili się do mnie obywatele proszący 
o zajęcie się sytuacją frankowiczów. W odpowiedzi na interpelację posel-
ską z dnia 27 stycznia 2015 r. nr 30649 w sprawie kredytów we frankach 
szwajcarskich, skierowaną do ministra finansów, sekretarz Ministerstwa Fi-
nansów wskazał, iż Komisja Nadzoru Finansowego podjęła szereg działań 
mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z hipotecznymi kredyta-
mi denominowanymi lub indeksowanymi do waluty obcej. Dlatego – cytat 
– „Jednocześnie nie można zgodzić się z tezą w zakresie niepodejmowania 
działań w celu wyeliminowania z umów kredytu indeksowanego do walu-
ty obcej licznych postanowień rażąco naruszających interes konsumentów”. 
Sekretarz Ministerstwa Finansów przytacza następnie fragment informacji 
o wynikach kontroli NIK „Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów 
podmiotów rynku finansowego” z 8 kwietnia 2014 r., gdzie stwierdzono, 
że – cytuję – „Trzy skontrolowane instytucje rzetelnie kontrolowały wzorce 
umów stosowane przez podmioty rynku finansowego w relacjach handlo-
wych z konsumentami. Ponad 60% wzorców poddanych ocenie zawierało 
postanowienia niezgodne z przepisami lub naruszające interesy konsumen-
tów”. I dalej: „W przypadku stwierdzenia praktyk naruszających interesy 
konsumentów podejmowane były działania w celu ich wyeliminowania”.

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

Po pierwsze, jakie konkretne działania zostały podjęte w celu usunięcia 
praktyk naruszających interesy konsumentów przez podmioty rynku finan-
sowego, o których wzmiankuje się w informacji o wynikach kontroli NIK?

Po drugie, czy działania te objęły swoim zasięgiem klientów korzystają-
cych z kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich?

Po trzecie, jakie skutki przyniosły działania wymienione w pytaniach 
pierwszym i drugim?

Po czwarte, dlaczego wspomniany wyżej pomysł prezesa Komisji Nad-
zoru Finansowego, pana Andrzeja Jakubiaka, dotyczący przeliczenia kre-
dytów z franków szwajcarskich na złotówki z uwzględnieniem ewentualnej 
różnicy w stosunku do podobnego kredytu zaciągniętego w złotówkach – 
rozwiązanie, które prawdopodobnie byłoby ulgą dla wielu posiadaczy kre-
dytów we frankach szwajcarskich, a zarazem byłoby do udźwignięcia przez 
sektor bankowy – został odrzucony?

Józef Pinior
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Odpowiedź

Warszawa, 1.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Józefa Piniora, złożone podczas 

71. posiedzenia Senatu w dniu 5 marca 2015 r., w sprawie sytuacji osób, które za-
ciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finan-
sowego uprzejmie przedstawiam poniższą odpowiedź.

Odnosząc się do zagadnienia kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kon-
troli i dotyczącej praktyk naruszających interesy konsumentów przez podmioty rynku 
finansowego należy zauważyć, iż wspomniana kontrola swoim zakresem obejmowała 
nie tylko kwestie udzielania kredytów denominowanych/indeksowanych do walut ob-
cych, ale również funkcjonowanie systemu ochrony praw odbiorców usług na całym 
rynku finansowym.

Monitoring praktyk rynkowych stosowanych przez podmioty nadzorowane, ukie-
runkowanych bezpośrednio na ich klientów, jest konsekwencją kompleksowego po-
dejścia do problematyki ochrony interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku fi-
nansowego. Prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2014 roku działania 
miały na celu identyfikację i eliminowanie praktyk rynkowych generujących istot-
ne ryzyko prawne dla instytucji finansowych, a w szczególności praktyk naruszają-
cych przepisy prawa lub interesy nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego 
w określonym obszarze, poprzez zastosowanie odpowiednich środków nadzorczych 
lub inspirowanie samoregulacji rynku. Pośród szeregu podjętych przez KNF działań 
dotyczących praktyk rynkowych podmiotów nadzorowanych, ukierunkowanych na 
ochronę praw konsumenta należy wymienić w szczególności analizę:

∙ praktyk banków w kwestii stosowania plików cookies i ich wpływu na dostęp do 
bankowości internetowej;

∙ praktyk banków związanych z realizacją egzekucji świadczeń pieniężnych z ra-
chunków bankowych;

∙ praktyk ustalania terminu realizacji świadczenia z tytułu wykupu umowy ubez-
pieczenia;

∙ praktyki jednego z zakładów ubezpieczeń w stosunku do klientów ubezpieczo-
nych w ramach umów ubezpieczenia zawierających postanowienia uznane za 
niedozwolone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

∙ praktyk krajowych instytucji płatniczych w zakresie obowiązków informacyj-
nych wobec klientów w związku ze świadczeniem usług;

∙ rzetelności przekazu reklamowego podmiotów nadzorowanych.
Bezpośrednim lub pośrednim skutkiem podjętych przez KNF działań w obszarze 

kredytów denominowanych/indeksowanych do walut obcych wydaje się być w szcze-
gólności wprowadzenie wystandaryzowanych zasad informowania kredytobiorców 
przez banki o ryzykach związanych z zaciąganiem kredytów denominowanych/indek-
sowanych do walut obcych czy późniejsze ograniczenie udzielania przez banki tego 
typu kredytów.

Ponadto należy pamiętać, że również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów podejmuje działania mające na celu usunięcie praktyk naruszających zbioro-
we interesy konsumentów, zgodnie ze swoimi ustawowymi kompetencjami.

Na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsu-
mentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) Prezes Urzędu prowadzi postępowania w sprawach 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Efektem tych postępowań są 
zazwyczaj decyzje o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 
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i nakazujące zaniechanie jej stosowania (lub stwierdzające, że takie zaniechanie już 
nastąpiło). W takiej decyzji Prezes Urzędu ma możliwość nałożenia na przedsiębiorcę 
kary pieniężnej w wysokości do 10 procent obrotu osiągniętego w roku obrotowym 
poprzedzającym rok nałożenia kary.

Ponadto, jeżeli w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów zostanie uprawdopodobnione, że naruszone zostały zbiorowe 
interesy konsumentów, a przedsiębiorca, któremu jest to zarzucane zobowiąże się do 
podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zakończenia narusze-
nia lub usunięcia jego skutków, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, zobowiązać 
przedsiębiorcę do wykonania tych zobowiązań (tzw. decyzja zobowiązująca).

Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumen-
tów może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które ma na celu wstępne 
ustalenie czy doszło od naruszenia praw konsumentów. Niekiedy już na skutek postę-
powania wyjaśniającego przedsiębiorcy dostosowują swoje działania do stanu zgod-
nego z prawem. W takim wypadku nie jest już konieczne wszczynanie postępowania 
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Badanie przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczyło okresu od po-
czątku 2011 roku do końca pierwszego półrocza 2013 roku. W tym czasie, w zakresie 
sektora usług finansowych:

∙ prowadzono 432 postępowania wyjaśniające oraz 222 postępowania w sprawie 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,

∙ wydano 70 decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsu-
mentów oraz 17 decyzji zobowiązujących.

Przedmiotem działań Prezesa UOKiK są również kwestie związane z kredytami 
hipotecznymi udzielonymi we frankach szwajcarskich. Obecnie prowadzone są dwa 
postępowania wyjaśniające wobec wszystkich banków, które udzielały kredytów hipo-
tecznych we franku szwajcarskim:

∙ pierwsze ma na celu zbadanie praktyki banków polegającej na żądaniu od kon-
sumentów dodatkowego zabezpieczenia umów o kredyt hipoteczny, w związku 
ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego wobec złotego,

∙ celem drugiego jest wstępne ustalenie, czy działania banków związane ze spo-
sobem uwzględniania ujemnych wartości stawek bazowych LIBOR w oprocen-
towaniu kredytów mogły naruszyć przepisy. W postępowaniu weryfikowane jest 
również, czy banki dokonywały jednostronnej zmiany umowy w zakresie opro-
centowania kredytu.

Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego tezy, że pomysł przedstawiony przez Pana 
Andrzeja Jakubiaka, Przewodniczącego KNF został zarzucony należy zauważyć, że na 
tym etapie nie zostały podjęte jeszcze żadne ostateczne decyzje w zakresie przyjęcia przez 
sektor bankowy powyżej wspomnianego rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że propo-
zycja ta jest jedną z kilku dotychczas prezentowanych możliwości podejścia do problemu 
kredytów hipotecznych w CHF. Rolą rządu jest ocena tych projektów pod kątem bardzo 
jasnych kryteriów uwzgledniających między innymi uczciwy podział ryzyka, sprawiedli-
we potraktowania tych, którzy posiadają kredyty frankowe, ale też tych, którzy nie mają 
takich kredytów. Należy pamiętać, że rozwiązania te muszą mieć charakter systemowy, 
tj. uwzględniać nie tylko interesy kredytobiorców w danej walucie, ale przede wszystkim 
osób deponujących środki pieniężne w sektorze bankowym oraz podatników i potencjal-
nych kredytobiorców. Propozycja musi też umożliwiać zachowanie stabilności krajowego 
systemu finansowego. Przed podjęciem decyzji w sprawie konkretnej propozycji musi 
ona zostać zaakceptowana przez organy odpowiedzialne za stabilność systemu finanso-
wego, politykę pieniężną, finanse publiczne oraz gospodarkę.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Izabela Leszczyna
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Niniejsza interpelacja ma na celu zwrócenie uwagi na problem oznako-

wań drogowych w naszym kraju. Z niepokojem przyglądam się naszym pol-
skim drogom. Niezależnie od obranej przeze mnie trasy napotykam wiele 
uchybień i niedociągnięć w związku z oznaczeniami drogowymi, jak i dro-
gowskazami. Często niestety przekłada się to na obniżenie poziomu bezpie-
czeństwa uczestników ruchu. Stan ostatnio uczęszczanej przeze mnie drogi 
S5 w kierunku Wrocławia budzi wiele kontrowersji. Trasa ta jest momenta-
mi istotnie pofałdowana, kierowca zbliżający się do wzniesienia nie widzi, 
czy ma do czynienia z linią ciągłą, czy przerywaną, a znaków drogowych 
informujących na przykład o zakazie wyprzedzania nie ma. Co więcej, na 
odcinku Poznań – Leszno napotykamy kilka wysepek drogowych, które są 
bardzo słabo oznaczone – o zmroku bardzo łatwo tam o wypadek. Wysepki 
są nieoświetlone i położone na bardzo wysokim krawężniku, czego, jadąc 
nocą, nie sposób zauważyć.

Domyślam się, że podobnych problemów doszukiwać się można i w in-
nych częściach kraju (chociażby wyjątkowo źle oznakowane rondo przy na-
szej granicy z Niemcami). Czy Pani Minister również dostrzega opisany po-
wyżej problem? Czy można by wdrożyć działania mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa na drogach?

Marian Poślednik

Odpowiedź

Warszawa, 14 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem nr BPS/043-71-3061/15, przy którym przesłano oświadczenie 

złożone przez senatora Mariana Poślednika podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 
5 marca 2015 r. w sprawie organizacji ruchu na drodze krajowej nr 5, przedstawiam 
poniżej informację w odniesieniu do problemów wskazanych w tym oświadczeniu.

Na wstępie, na podstawie stanowiska Generalnego Dyrektora dróg Krajowych 
i Autostrad, jako organu zarządzającego ruchem na drogach krajowych, uprzejmie 
informuję, że droga krajowa nr 5 na odcinku węzeł „Rydzyna” – węzeł „Korzeńsko” jest 
drogą ekspresową dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku (S5), na 
której nie stosuje się znaku B-25 „zakaz wyprzedzania”.

Natomiast droga krajowa nr 5 na odcinku od Poznania do węzła Rydzyna jest drogą 
jednojezdniową o bardzo dużym natężeniu ruchu. Z uwagi na konieczność zapewnie-
nia bezpieczeństwa ruchu pojazdom skręcającym w lewo na skrzyżowaniach wybudo-
wane zostały dodatkowe pasy ruchu. Pasy te są chronione poprzez wyniesione wyspy 
z kostki brukowej koloru czerwonego. Ponadto, w celu poprawy bezpieczeństwa pie-
szych wybudowane zostały wyspy stanowiące azyle dla pieszych, które umożliwiają 
bezpieczniejsze przekraczanie jezdni. W celu uniemożliwienia wjechania na wyspę po-
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jazdom, zostały one ograniczone krawężnikiem betonowym o wysokości 12 cm. Łączna 
liczba wysp na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 5 wynosi ponad 100 sztuk. 
Wszystkie wyspy oznakowane są obustronnie znakami pionowymi. W przypadku wysp 
na wlotach do miejscowości oraz na dojazdach do skrzyżowań zastosowano oznako-
wanie pionowe aktywne oraz aktywne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(znak C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku” oraz aktywny słupek przeszkodowy 
U-5c). Pozostałe wyspy w ciągach uspokojenia ruchu oznakowane są znakami C-9 
umieszczonymi na słupkach przeszkodowych U-5a, na których zastosowano folię pry-
zmatyczną posiadającą najlepsze parametry odblaskowości. Wszystkie skrzyżowania 
poza obszarem zabudowanym oznakowane są znakami ostrzegawczymi A-6a „skrzyżo-
wanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”, A-6b „skrzyżowanie 
z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie” albo A-6c „skrzyżowanie 
z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie”, natomiast w obszarze zabu-
dowanym oznakowane są znakami D-1 „droga z pierwszeństwem”. Wszystkie przejścia 
dla pieszych oznakowane są natomiast znakami D-6 „przejście dla pieszych”. Ozna-
kowanie poziome poprzedzające wyspę w większości przypadków wykonane zostało 
jako grubowarstwowe. Długość znaku P-3a „linia jednostronnie przekraczalna – długa” 
w obszarze zabudowanym wynosi 50 m, a znaku P-4 „linia podwójna ciągła” 30 m. Poza 
obszarem zabudowanym jest to odpowiednio 100 m dla znaku P-3a i 50 m dla znaku 
P-4. W obrębie większości wysp w miejscu rozpoczęcia się znaku P-3a wprowadzone 
jest dodatkowo oznakowanie pionowe B-25 „zakaz wyprzedzania” wraz z ogranicze-
niem prędkości dostosowanym dla każdego miejsca indywidualnie.

Stan oznakowania pionowego jak i poziomego jest sprawdzany codziennie podczas 
objazdów prowadzonych przez pracowników Rejonów Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Podczas przeprowadzonych w ramach objazdów kontroli, przed-
miotowego odcinka drogi krajowej nr 5, w kilku miejscach stwierdzono niedziałające 
bądź uszkodzone oznakowanie C-9 i U-5c. Oznakowanie to w najbliższym czasie zo-
stanie wymienione. W miejscach, w których oznakowanie znakami aktywnymi C-9 
i U-5c uległo całkowitemu zniszczeniu na skutek zdarzenia drogowego wprowadzono, 
do czasu zastosowania oznakowania docelowego, znaki nieaktywne C-9 i U-5a z folii 
pryzmatycznej. Oznakowanie poziome grubowarstwowe jest w dobrym stanie i tylko 
w kilku miejscach nieznacznie uszkodzone. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe 
występuje tylko w obszarze kilku wysp i spełnia warunki techniczne jakim powinno 
odpowiadać. Oznakowanie poziome wymagające poprawy zostanie odnowione w okre-
sie wiosennym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wobec przedstawionego powyżej stanowiska Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad, informującego o aktualnym stanie organizacji ruchu na drodze 
krajowej nr 5, o której mowa w oświadczeniu, pragnę podkreślić, iż podniesione przez 
senatora Mariana Poślednika problemy nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistym 
stanie organizacji ruchu na tej drodze.

Odnosząc się do pytania o wdrożenie działań mających na celu poprawę bezpie-
czeństwa na drogach uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2014 r. Krajowa Rada 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła Program Realizacyjny na lata 2014–2015 
do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Program Realizacyjny 
zawiera zestaw zadań realizujących priorytety i kierunki określone w Narodowym Pro-
gramie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2020. Priorytetowe obszary interwencji na 
lata 2014–2015 to zarządzanie prędkością oraz ochrona pieszych.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu



71. posiedzenie Senatu w dniu 5 marca 2015 r. 187

Oświadczenie senatora Zdzisława Pupy

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
W czasie spotkań w moim biurze senatorskim zapoznałem się z pro-

blemem, który dotknął Wytwórnię Urządzeń Chłodniczych PZL – Dębica SA 
z siedzibą w Dębicy oraz inne zakłady pracy z prawie całej Polski, które 
stały się nieświadomie ofiarami niespójności ustaw i przepisów o umowach 
outsourcingu z innymi firmami, gdzie stosowany był mechanizm przejęcia 
funkcji zakładu pracy (art. 231 §1 kodeksu pracy).

Wspomniana wytwórnia, korzystając w dobrej wierze z usług outsour-
cingu w celu obniżenia kosztów pracy od 10 maja 2012 r. do 30 listopada 
2013 r., przez 19 miesięcy wywiązywała się ze wszelkich wynikających 
z tego zobowiązań do 8 listopada 2013 r., kiedy to na konta pracowników 
firmy outsourcingowej świadczących usługi na rzecz wytwórni nie wpłynęły 
wynagrodzenia i kontakt między firmami został zerwany. Zaistniała sytu-
acja zmusiła wspomnianą wytwórnię do tego, aby w interesie byłych pra-
cowników i w celu ochrony prestiżu oraz naruszonych praw większości jej 
byłych pracowników zatrudnić ich ponownie od 1 grudnia 2013 r.

W marcu 2014 r., po grudniowej kontroli, ZUS zakwestionował popraw-
ność umów na świadczenie usług outsourcingowych (wcześniej nikt ich nie 
kwestionował, choć ZUS wiedział o zmianach) i wydał decyzje, w których 
uznał, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, ren-
towe, chorobowe i wypadkowe) za okres od 1 maja 2012 r. do 30 listopada 
2013 r. jest WUCh PZL – Dębica SA.

Proszę o informację, dlaczego i na jakiej podstawie ZUS podjął powyższą 
decyzję, skoro w art. 231 §1 kodeksu pracy wyraźnie mówi się, że w razie 
przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on 
z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, oraz dlaczego 
do marca 2013 r. traktował wspomniane spółki jako zobowiązane i prowa-
dził wobec nich postępowanie egzekucyjne.

Proszę o informację, czy w przypadku zmiany płatnika firmy, które ko-
rzystały z outsourcingu, będą miały obowiązek zwrócenia już wpłaconych 
składek na ubezpieczenia i podatków uregulowanych przez firmy outsourcin-
gowe. Ponadto: czy właściciele firm outsourcingowych są podejrzani o prze-
stępstwo z art. 77 k.k.s. oraz w sprawie o naruszenia praw pracowniczych 
wielu osób, tj. o przestępstwo z art. 218 §1a k.k.?

W związku z krzywdą, która spotkała podmioty gospodarcze, miedzy 
innymi WUCh PZL – Dębica SA, proszę o informację, jakie zostały lub zo-
staną podjęte działania naprawcze w przedstawionej tu kwestii, gdyż dla 
wspomnianego przedsiębiorstwa oraz innych zakładów jest to „być albo 
nie być” na rynku, z omawianym tu problemem wiąże się więc potencjalna 
strata dla Polski.

Zdzisław Pupa
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Stanowisko 
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 30 marca 2015 r.

Pan 
Władysław Kosiniak-Kamysz 
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,
w załączeniu przekazuję, zgodnie z właściwością, oświadczenie złożone przez se-

natora Zdzisława Pupę podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r., 
przekazane przy piśmie Wicemarszałka Senatu RP z dnia 11 marca 2015 r., znak: 
BPS/043-71-3062-MG/15 w sprawie zakwestionowania przez ZUS poprawności 
umów o świadczenie usług outsourcingowych i wydania decyzji dotyczącej składek na 
ubezpieczenia społeczne.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Jerzy W. Pietrewicz 
Pełnomocnik Rządu do spraw 
Deregulacji Gospodarczych 
Sekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 2015.04.23

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pani Wicemarszałek Senatu RP Marii Pańczyk-Pozdziej 

z dnia 11.03.2015 r., znak BPS/043-71-3062-MG/15, przekazującym tekst oświad-
czenia senatora Zdzisława Pupy złożonego podczas 71. posiedzenia Senatu RP w spra-
wie zakwestionowania przez ZUS poprawności umów o świadczenie usług outsourcin-
gowych i wydania decyzji dotyczącej składek na ubezpieczenie społeczne – uprzejmie 
przekazuję następujące informacje.

Uprzejmie informuję, że pojęcie outsourcing używane jest jako określenie sposobu 
działania w procesie zarządzania daną instytucją bądź przedsiębiorstwem. Przyjmuje 
się, że polega on na zleceniu wykonania usług na zewnątrz poprzez zawarcie kontrak-
tu, zgodnie z którym zleceniodawca wymaga od zleceniobiorcy wykonania określonego 
zadania. Oznacza zatem wydzielenie pewnych procesów biznesowych (przedsięwzięć, 
działalności) w przedsiębiorstwie lub instytucji i zlecenie ich zewnętrznym firmom, 
które – w ocenie zlecającego – są w stanie wykonywać te procesy efektywniej. Fir-
my oferujące usługi outsourcingu zatrudniają wielu specjalistów z danej dziedziny, 
posiadają więc większe doświadczenie, z którego może czerpać firma albo instytucja 
zlecająca im takie usługi. Przedsiębiorstwo lub instytucja może mieć też np. proble-
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my z utrzymaniem wysoko wyspecjalizowanych pracowników we własnym zakresie, 
zarówno z powodu kosztów jak i np. braku możliwości zaoferowania im atrakcyjnej 
ścieżki kariery.

Przepisy prawa pracy nie ingerują w kwestię sposobu pozyskiwania pracowni-
ków przez firmy (przedsiębiorstwa) świadczące usługi outsourcingu. Może to odbyć się 
w ramach rekrutacji zewnętrznej, W takim przypadku przepisy prawa pracy wymagają 
przede wszystkim równego traktowania na etapie ubiegania się o zatrudnienie przez 
kandydatów do pracy oraz ochrony ich danych osobowych pozyskiwanych w związku 
z tym procesem – art. 183a §1 i art. 183b §1 oraz art. 221 §1 Kodeksu pracy. Pracownicy 
mogą być również pozyskani w związku z tzw. transferem części przedsiębiorstwa. 
W takiej sytuacji zastosowanie będzie miał art. 231 § 1 i 2 Kodeksu pracy, stanowiący, 
że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on 
z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobowiązania wyni-
kające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego 
pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

Jednakże podkreślenia wymaga, że w przypadku usługi outsourcingu praca pra-
cowników firmy outsourcingowej odbywa się na rzecz i pod kierownictwem tej firmy.

Jednocześnie należy podkreślić, że w razie sporu odnośnie do przejścia zakładu 
pracy na innego pracodawcę – faktyczna i prawna ocena zaistniałej sytuacji należy 
do sądu pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 marca 2014 r. (I BP 8/13, LEX 
nr 1511807) stwierdził, że dokonanie przez sąd oceny, czy nastąpiło przejście zakładu 
pracy lub części zakładu pracy na innego pracodawcę, polegającej na subsumcji usta-
lonego stanu faktycznego do normy wynikającej z art. 231 §1 Kodeksu pracy, wymaga 
następujących działań:

W pierwszej kolejności sąd musi dokonać identyfikacji zakładu pracy lub części 
zakładu pracy (jednostki gospodarczej) będących przedmiotem przejścia. Chodzi tu 
o ustalenie, czy występuje dostatecznie wyodrębniona jednostka (zakład pracy lub 
część zakładu pracy), którą można uznać za zorganizowane połączenie zasobów, któ-
rego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Należy przypomnieć, że Sąd 
Najwyższy w wielu orzeczeniach przyjął odpowiadające unijnemu pojęciu jednostki go-
spodarczej określenie części zakładu pracy, wskazując, że jest to pewna zorganizowa-
na całość, na którą składają się określone elementy materialne i niemajątkowe, system 
organizacyjny i struktura zarządzania, które dają możliwość dalszego wykonywania 
pracy przez zatrudnionych w niej pracowników.

Kolejnym krokiem powinno być ustalenie, jakiego rodzaju jednostka jest przedmio-
tem przejścia w danej sprawie, a w szczególności, czy jest to jednostka, którą konsty-
tuuje przede wszystkim zespół pracowników, czy też o jej wyodrębnieniu przesądzają 
składniki materialne.

Na koniec sąd powinien zbadać, czy jednostka ta zachowała tożsamość po przej-
ściu usługi, czy jej działanie jest rzeczywiście kontynuowane lub podjęte ponownie 
przez nowego pracodawcę. W przypadku jednostek, których funkcjonowanie opiera się 
głównie na składnikach materialnych, decydujące jest przejęcie zasobów materialnych, 
nawet gdy nie przejęto większości zasobów pracy. Sąd badający zachowanie tożsa-
mości przez przejętą jednostkę powinien zawsze dokonywać całościowej oceny, a za-
chowanie jednego z jej elementów nie może być podstawą przyjęcia, że przejmowana 
jednostka (np. część zakładu) zachowała tożsamość.

W poruszonej przez Pana Senatora sprawie, przejęcie pracowników w trybie 
art. 231 Kodeksu pracy dokonane zostało przez przedsiębiorstwa działające na rynku 
pracy jako agencje zatrudnienia, w tym agencje pracy tymczasowej, posiadające od-
powiednie certyfikaty.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wątpliwość może budzić ustalenie, że 
doszło do przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez przedsiębior-
cę w ramach świadczenia usług agencji zatrudnienia. Zgodnie bowiem z art. 18 i 18a 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.), agencja zatrudnienia prowadzi dzia-
łalność polegającą na świadczeniu jednej, kilku lub wszystkich usług, do których 
zalicza się usługi:
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1) pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na: udzielaniu pomocy oso-
bom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz 
pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach za-
wodowych, pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy, udzielaniu pracodaw-
com informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, 
informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji 
i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizo-
waniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej z pracodawcami, kierowaniu osób do pracy za granicą u pra-
codawców zagranicznych,

2) doradztwa personalnego, polegających w szczególności na: prowadzeniu ana-
lizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich 
predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, 
wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska 
pracy, weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i pre-
dyspozycji,

3) poradnictwa zawodowego, polegających w szczególności na: udzielaniu pomocy 
w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielaniu informa-
cji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o za-
wodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, inicjowaniu, 
organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizu-
jących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, udzielaniu praco-
dawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udziela-
niu informacji i doradztwie w tym zakresie,

4) pracy tymczasowej, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wy-
konywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użyt-
kownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych.

Powyższy wniosek zdaje się potwierdzać wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 
(z dnia 2 lipca 2014 r., III AUa 428/34, LEX nr 1500746), w którym wyrażony został 
pogląd, że przekazanie pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony agencji pracy 
tymczasowej bez zachowania przesłanek związanych z przejęciem istotnych składni-
ków majątkowych w myśl art. 231 Kodeksu pracy i następnie jednoczesne oddelego-
wanie tej samej osoby na poprzednie miejsce pracy, uzasadnia ocenę takiej sekwencji 
zdarzeń pod kątem art. 58 §1 Kodeksu cywilnego (który stanowi, że czynność prawna 
sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna), zwłaszcza 
gdy w wyniku tej operacji koszty związane z jego zatrudnieniem zostały określone na 
poziomie 60% faktycznych kosztów jego pracy. Należy podkreślić, że podobny pogląd 
zaprezentowany został w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wydanym w dniu 
20 maja 2014 r. (III AUa 146/14, LEX nr 1480371).

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że w tej sprawie Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych z należytą starannością prowadzi stosowne postępowanie wyjaśniające i podej-
muje rozstrzygnięcia w granicach i na podstawie przepisów prawa.

Zgodnie z art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121) płatnikiem składek, w stosunku do 
pracowników, jest pracodawca. Pracodawca jako płatnik składek jest zobowiązany 
zgłaszać do ubezpieczeń wszystkich zatrudnionych pracowników oraz terminowo 
rozliczać i opłacać za nich należne składki, zaś w przypadku wygaśnięcia tytułu do 
ubezpieczeń, płatnik zobowiązany jest zgłosić do ZUS wyrejestrowanie ich z ubez-
pieczeń. Biorąc pod uwagę podane wyżej zasady obowiązujące w ustawie o systemie 
ubezpieczeń społecznych, dane dotyczące obowiązku ubezpieczeń oraz wskazujące na 
podmiot pełniący rolę płatnika składek wobec danego ubezpieczonego, opierają się na 
rzetelności podmiotów zawierających umowy w ramach prowadzonej działalności oraz 
prawidłowości i prawdziwości danych wykazanych w dokumentach przekazywanych 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązkiem Zakładu, zgodnie z przepisami 
powołanej ustawy, jest podejmowanie wobec płatników składek dostępnych prawem 
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działań w razie stwierdzenia, iż płatnik składek nie wywiązuje się ze swoich ustawo-
wych obowiązków. Ewentualne kontrole prowadzone wobec płatników co do prawi-
dłowości wykazywanych przez nich danych mogą być jednak przeprowadzane przez 
Zakład w ściśle określonych przepisami warunkach i cyklach.

Zakład podejmuje postępowania wyjaśniające w razie powzięcia wątpliwości co 
do poprawności postępowania płatnika składek m.in. w zakresie zgłaszania lub wy-
rejestrowania z ubezpieczeń, lecz najczęściej następuje to w razie zaprzestania przez 
płatnika opłacania składek za zgłoszonych ubezpieczonych lub też w razie zgłoszenia 
reklamacji przez osobę ubezpieczoną. Oznacza to, że na podstawie danych przekaza-
nych w prawidłowo pod względem formalnym wypełnionych dokumentach ubezpie-
czeniowych, Zakład nie jest w stanie stwierdzić, czy doszło do przejęcia pracowników 
w ramach zawartej pomiędzy podmiotami umowy outsourcingowej oraz czy umowa ta 
została zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład zapew-
nia rzetelność i kompletność informacji gromadzonych na kontach ubezpieczonych 
i na kontach płatników składek w sposób uregulowany niniejszą ustawą. Ponadto, na 
podstawie art. 68 ust. 1 ustawy, do obowiązków Zakładu należy realizacja przepisów 
o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności stwierdzanie i ustalanie obowiązku 
ubezpieczeń społecznych. Zakład nie posiada natomiast uprawnień do badania oraz 
kwestionowania decyzji i umów biznesowych zawieranych przez podmioty w ramach 
prowadzonej działalności, zaś w razie wątpliwości może się opierać wyłącznie na opi-
niach i działaniach podejmowanych przez organy do tego uprawnione (tj. prokuratu-
ry, urzędu skarbowego czy Państwowej Inspekcji Pracy).

Wskazana przez Pana Senatora Spółka – Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL 
Dębica SA, zawarła umowę outsourcingową z firmami Royal Sp. z o.o. a następnie 
z K.U.K.-E.F.I. Sp. z o.o., które zgłaszały do ubezpieczeń społecznych jej pracowników 
oraz przekazywały za nią dokumenty rozliczeniowe. Zakład dopiero po zaprzestaniu 
opłacania przez te firmy należnych składek mógł podjąć przewidziane prawem działa-
nia, w ramach których zostały powzięte także wątpliwości co do prawidłowości zgła-
szania do ubezpieczeń.

Zaznaczam, że obowiązujące przepisy nie dają Zakładowi uprawnień do badania 
zgodności zawartych umów o przejęciu pracowników przez inną firmę z przepisami 
prawa pracy. Dlatego też, Zakład wystąpił o opinię do Państwowej Inspekcji Pracy 
(PIP), do właściwości której należy kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy. 
Ustalenia kontrolne PIP zakwestionowały w przypadku wymienionych firm outsour-
cingowych przejęcie zakładów pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502). Opinia została wydana w dniu 
22 lutego 2013 r. w związku z czym, dopiero na tej podstawie, Oddział ZUS w Jaśle 
mógł podjąć postępowanie zmierzające do ustalenia prawidłowości tak zgłaszania pra-
cowników do ubezpieczeń jak i rozliczania składek. W roku 2013, w firmie WUCH PZL 
Dębica SA Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził postępowanie kontrolne. 
Przeprowadzone postępowanie wykazało, iż firmy oferując usługę outsourcingu, przej-
mowały jedynie obsługę w zakresie dokumentacji pracowniczej i płacowej, uzyskując 
z tego tytułu uzgodnione wynagrodzenie, natomiast dla „przejmowanych” pracowni-
ków nie wniosło to żadnej zmiany w zakresie dotychczas świadczonej pracy (np. miej-
sca świadczenia pracy, zakładu pracy czy osób sprawujących nad nimi nadzór). Rola 
firm oferujących outsourcing sprowadzała się więc jedynie do wypłacania pracowni-
kom wynagrodzenia, które na podstawie wcześniej wystawionej faktury, otrzymywały 
od usługobiorców. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2010 r. 
sygn. I PK 210/09, „outsourcing nie może stanowić przejścia części zakładu pracy 
na innego pracodawcę, jeżeli nie przemawia za tym kompleksowa ocena takich oko-
liczności, jak rodzaj zakładów, przejęcie składników majątkowych i niematerialnych, 
przejęcie większości pracowników, przejęcie klientów, a zwłaszcza stopień podobień-
stwa działalności prowadzonej przed i po przejęciu zadań”.

Podkreślam, iż Zakład w zakresie firm outsourcingowych podjął wszelkie możliwe 
i przewidziane w obowiązujących przepisach prawa działania. W roku 2012, wszczął 
postępowania egzekucyjne w stosunku do firm Royal Sp. z o.o. i K.U.K.-E.F.I. celem 
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wyegzekwowania zaległych należności z tytułu składek. Równocześnie zwrócił się do 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego jako organu uprawnionego, o ich wykreśle-
nie z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Jednocześnie Zakład jako pierwszy 
złożył zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 
nieuczciwe firmy oferujące usługi outsourcingu.

Równocześnie Zakład podjął działania polegające na ostrzeżeniu pracodawców 
przed nieuczciwymi działaniami takich firm. Na stronie internetowej ZUS, dostępnej 
dla wszystkich klientów, został zamieszczony komunikat informujący, na co powinni 
zwrócić szczególną uwagę pracodawcy zamierzający skorzystać z usługi outsourcin-
gu, gdyż często nie prowadzi ona do faktycznego przejęcia pracowników, a składki 
na ubezpieczenia społeczne nie są odprowadzane. Ponadto w dniach 18–22 listopada 
2013 r. we wszystkich Oddziałach ZUS, w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy, odbywały 
się spotkania, których tematem był także „Outsourcing pracowników oraz problemy 
jakich może przysporzyć nierzetelna firma oferująca takie usługi”. Zakład był także 
inicjatorem publikacji prasowych ostrzegających przed nieprawidłowościami w działa-
niu tych podmiotów, narażających na straty finansowe przedsiębiorców zawierających 
z nimi umowy outsourcingowe. Dodatkowo wszystkie Oddziały ZUS zostały zobowią-
zane do zwracania szczególnej uwagi na wystąpienie podobnych praktyk na terenie 
swojego działania oraz do współpracy z organami skarbowymi i Państwową Inspekcją 
Pracy, w celu przeciwdziałania naruszaniu obowiązujących przepisów. W przypadku 
wystąpienia takich praktyk Oddziały ZUS zostały zobowiązane do bieżącego podejmo-
wania działań, które pozwoliłyby na szybkie przeciwdziałanie naruszaniu przepisów 
z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Ponadto Oddziały ZUS zostały zobowiązane do przeprowadzenia postępowań wy-
jaśniających w celu ustalenia właściwego płatnika składek we wszystkich znanych 
Zakładowi przypadkach naruszenia przepisów związanych z przejęciem pracowników. 
Postępowania toczą się indywidualnie wobec każdego płatnika oraz ubezpieczonego, 
zaś ich skutkiem ma być ustalenie podmiotów faktycznie zobowiązanych do opłacania 
składek za osoby ubezpieczone.

W przypadku każdego z ubezpieczonych, wobec którego zostało ustalone, iż nie do-
szło do ich przejęcia w trybie art. 231 ustawy – Kodeks pracy, a tym samym nie doszło 
do zmiany płatnika składek, Oddziały ZUS (według siedziby właściwego pracodawcy) 
są zobowiązane do wydania decyzji o podleganiu ubezpieczeniom społecznym danej 
osoby z tytułu zatrudnienia u faktycznego pracodawcy (kontrahenta firmy oferującej 
outsourcing). Zatem, jeżeli wskutek postępowania wyjaśniającego, przeprowadzonego 
przez właściwy Oddział ZUS okaże się, że płatnikiem składek nadal pozostaje dotych-
czasowy pracodawca, zostaje on zobowiązany do opłacenia składek za pracowników, 
których przekazał nieskuteczną umową outsourcingu. Prawidłowość przyjętego przez 
Zakład postępowania w tej sprawie potwierdzają m.in. orzeczenia Sądu Okręgowego 
w Olsztynie z dnia 7 października 2013 r. (sygn. akt IV U 1066/13) z dnia 22 listopada 
2013 r. (sygn. akt IV U 1026/13), czy też orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymsto-
ku z dnia 20 maja 2014 r. (sygn. akt III AUa 30/14).

Mając na uwadze, iż Zakład jest zobowiązany przepisami ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych do podjęcia postępowań mających na celu ustalenie właściwego 
płatnika zobowiązanego do opłacenia należnych składek, dopiero po zakończeniu 
tych postępowań, w lutym 2014 r. Zakład wydał 162 decyzje o podleganiu ubezpie-
czeniom społecznym z tytułu bycia pracownikiem u właściwego płatnika, tj. firmy 
WUCH PZL Dębica SA w okresie od 1 maja 2012 r. do 30 listopada 2013 r. Od wy-
danych decyzji strony wniosły odwołanie do sądu, przed którym aktualnie toczy się 
postępowanie w sprawie.

Jednocześnie nadmieniam, że obowiązkiem Zakładu jest przede wszystkim ochro-
na interesu pracowników, którzy w przeciwieństwie do pracodawcy podejmującego 
działania zgodnie z zasadą swobody umów, nie mają wpływu na podejmowane przez 
niego ryzyko biznesowe oraz zawieranie umów skutkujących obchodzeniem prawa, 
a również ponoszą negatywne skutki takich praktyk, Zakład nie może także być obcią-
żony odpowiedzialnością za negatywne konsekwencje działań przedsiębiorców, którzy 
w celu obniżenia swoich kosztów przyjmowali oferty usług outsourcingu bez sprawdze-
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nia, czy proponowana przez ten podmiot cena nie jest rażąco zaniżona w kontekście 
innych oferowanych na rynku dla umów o podobnym charakterze. Zasada wynikająca 
z szeroko rozumianego prawa gospodarczego polega na tym, że każdy przedsiębiorca 
decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, bierze na siebie odpowie-
dzialność i ryzyko z tym związane, co dotyczy także umów zawieranych w ramach 
jej prowadzenia. Dlatego też, przy zawieraniu umów o świadczenie usług z firmami 
outsourcingowymi konieczne jest analizowanie przez przedsiębiorców konsekwencji 
prawnych i finansowych jakie te umowy mogą wywoływać na przyszłość.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia uzna Pan Sena-
tor za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Radosław Mleczko 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Jadwigi Rotnickiej

skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się do Pani z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska 

ministerstwa (rządu) w kwestiach, które przedłożyli mi przedstawiciele śro-
dowiska muzealników wielkopolskich. Chodzi o poziom wynagrodzeń tej 
grupy zawodowej, a nade wszystko jej zawodową tożsamość. Muzealnicy 
uważają ją za zagrożoną działaniami i projektami podjętymi w ramach le-
gislacji.

Muzealnicy to grupa zawodowa chroniąca i kształtująca tożsamość histo-
ryczną, kulturową i narodową obywateli. Trwające od lat niedofinansowanie 
płac muzealników skutkuje niemożnością efektywnego wpływu na jakość 
pracy najniżej uposażonych pracowników muzeów. Płace nie zapewniają 
nie tylko rozwoju zawodowego i naukowego, ale wręcz podstaw bytu. War-
to podkreślić, że uposażenia pracowników muzeów, najniżej uposażonych 
spośród wszystkich pracowników kultury, od 2009 r. są objęte tak zwaną 
regułą wydatkową, petryfikującą i pogłębiającą istniejące od dawna nieko-
rzystne tendencje.

Środowisko muzealników wielkopolskich jest także zaniepokojone nie-
którymi koncepcjami pojawiającymi się w ramach działań legislacyjnych. 
W projekcie ustawy o deregulacji zawodów (III transza) znalazł się zawód 
muzealnika. W wersji z dnia 22 listopada 2013 r. wprowadzono zapisy, któ-
re rozszerzają pojęcie muzealnika na osoby wykonujące zadania związane 
z „prowadzeniem działalności (...) artystycznej, upowszechniającej kulturę 
lub wydawniczej”. Zadania takie ustawodawca umieścił także w dotych-
czasowych przepisach ustawy o muzeach z 1996 r., jednak nie zapisał, że 
osoby wykonujące te działalności są muzealnikami. Zaproponowana w usta-
wie o deregulacji zawodów zmiana, polegająca na włączeniu do zawodu 
muzealnika zawodów de facto związanych z inną działalnością – wydawni-
czą, kulturalną i artystyczną – uznaną tym samym za podstawową w mu-
zeach, zamiast przede wszystkim „popierania” tejże, tak jak to było w usta-
wie z 1996 r., skutkować będzie również niepokojącą zmianą w pojmowaniu 
istoty muzeów jako takich, dotąd wyraźnie odróżnianych od innych instytu-
cji kultury.

Jeszcze szersze pojmowanie zawodu muzealnika pojawia się w dyskur-
sie o muzeach i jest promowane zwłaszcza przez kadrę zarządzającą mu-
zeami. Może to doprowadzić do utożsamienia osoby wykonującej każdego 
rodzaju działalność zawodową w muzeum z muzealnikiem. Ponadto w pro-
jekcie została pominięta działalność konserwatorów i renowatorów prowa-
dzona w muzeach przez konserwatorów z wyższym wykształceniem.

Wydaje się, że u podłoża koncepcji rozszerzania pojęcia zawodu mu-
zealnika może leżeć chęć rozciągnięcia w przyszłości tego pojęcia także na 
kadrę zarządzającą w muzeach – dyrektorów, którzy w świetle dzisiejszej 
wykładni obowiązującego prawa muzealnikami nie są.

W przededniu I Kongresu Muzealników – oprócz niewątpliwej satysfakcji 
z podjęcia przez ministerstwo tej inicjatywy – uwidaczniają się niebezpie-
czeństwa i obawy środowiska. Oto one:

— realne ryzyko utraty międzypokoleniowej ciągłości wiedzy instytucjo-
nalnej,

— zagrożenie utratą możliwości odpowiedniej opieki nad zbiorami,
— zagrożenie realizacji statutowych obowiązków muzeum,
— dalsza utrata specjalistów, brak możliwości zatrudniania fachowców 

z obszarów edukacji, wydawnictw, IT i multimediów, komunikacji, marketin-
gu, pozyskiwania funduszy.

Z wyrazami szacunku 
Jadwiga Rotnicka
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Odpowiedź

Warszawa, 16 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez panią senator Jadwigę Rotnicką pod-

czas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r. (BPS/043-71-3063/15), 
uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Muzea mogą być tworzone przez ministrów, kierowników urzędów centralnych, 
jednostki samorządu terytorialnego, ale również przez osoby fizyczne, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Obok muzeów państwo-
wych i samorządowych funkcjonują muzea współprowadzone i prywatne. Większość 
muzeów to muzea samorządowe (ponad 300), utworzone przez jednostki samorządu 
terytorialnego, natomiast muzea podległe i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego (jest ich 32, w tym 17 państwowych i 15 współprowadzonych) 
stanowią bardzo niewielki procent wszystkich muzeów w Polsce. Organizatorzy insty-
tucji kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami, są zobowiązani do zapewnienia 
środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do 
utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

Resort kultury zdaje sobie sprawę, że budżety instytucji muzealnych nie zawsze 
pozwalają na rozwinięcie pełnej działalności, do jakiej predestynują je posiadane zbio-
ry, wiedza i zaangażowanie kadry czy zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa. Doty-
czy to również wysokości wynagrodzeń pracowników muzeów.

Wysokość wynagrodzeń w muzeach samorządowych, w tym także wielkopolskich, 
zależy od wysokości dotacji przekazywanej przez organizatora danej instytucji, a do 
dyrektora instytucji należy polityka kadrowa i płacowa. W tym zakresie Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego nie ma możliwości oddziaływania na jednostki samo-
rządu terytorialnego.

Trudna jest również sytuacja pracowników państwowych instytucji kultury, w któ-
rych wynagrodzenia pracowników nie są adekwatne do obserwowanego w ostatnich 
latach intensywnego rozwoju działalności tych jednostek, ich otwartości i zaangażo-
wania we wszelkiego rodzaju działania mające na celu zwiększanie udziału społeczeń-
stwa w kulturze.

W 2011 roku z uwagi na złą sytuację finansów publicznych wprowadzono zamro-
żenie wynagrodzeń, którym objęto m.in. państwowe instytucje kultury, w tym również 
muzea. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokłada wszelkich starań, aby 
instytucje kultury zostały, przynajmniej częściowo, wyłączone z wyżej wymienionych 
ograniczeń. Tak się stało w przypadku trzech instytucji: Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau w Oświęcimiu (od 2013 r.), Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejów-
ku (od 2013 r.) i Narodowego Instytutu Dziedzictwa (od 2015 r.), co znajdowało swoje 
odzwierciedlenie w kolejnych ustawach okołobudżetowych. Podejmowane będą dalsze 
starania resortu kultury o indywidualne wyłączenie następnych instytucji państwo-
wych w kolejnych latach, jeśli zamrożenie wynagrodzeń zostanie utrzymane. Należy 
jednak dodać, iż ustawa okołobudżetowa zamraża fundusz wynagrodzeń danej insty-
tucji, a nie indywidualne wynagrodzenia, co daje swobodę kierownictwu instytucji, 
z zaznaczeniem efektywnego gospodarowania funduszem, na wszelkiego rodzaju re-
strukturyzacje wynagrodzeń i zatrudnienia na rzecz podwyższenia średniego wyna-
grodzenia w ramach posiadanego/zamrożonego limitu.

Odnosząc się natomiast do obaw środowiska muzealników wielkopolskich doty-
czących zawodu muzealnika i projektowanych zmian legislacyjnych w tym zakresie, 
uprzejmie informuję, że projektowana zmiana ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 
o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) w zakresie zawodu muzealnika jest związana 
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z deregulacją dostępu do zawodów zapowiedzianą w exposé Prezesa Rady Ministrów 
i stanowi kolejny III etap prac nad zmianą przepisów określających wymagania kwali-
fikacyjne dla poszczególnych grup zawodowych, prowadzony przez Ministra Sprawied- 
liwości. Pragnę jednak podkreślić, że uznając rangę i znaczenie zawodu muzealnika, 
dzięki staraniom resortu kultury do projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących 
warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk nr 2331) zostały zacho-
wane regulacje dotyczące kwalifikacji wymaganych od osób zajmujących kluczowe 
stanowiska muzealnicze.

W obowiązującym stanie prawnym kwestie dotyczące pracowników muzeów 
są określone w rozdziale 5 (art. 32–34) wspomnianej ustawy oraz rozporządzeniu Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach 
oraz sposobu ich stwierdzania (Dz. U. z 2012 r. poz. 937).

Z analizy powyższych przepisów wynika, iż w ustawie o muzeach zawód muzeal-
nika nie został w sposób precyzyjny zdefiniowany. Jedynie w przepisie art. 32 ust. 1 
ustawy wskazano, że zawodową grupę muzealników tworzą osoby zatrudnione na 
stanowiskach związanych z działalnością podstawową muzeów. Jednak w żadnym 
z przepisów wspomnianej ustawy pojęcie „działalność podstawowa muzeów” nie zo-
stało wyjaśnione.

Obecnie przepisy dotyczące zawodowej grupy muzealników oraz przepisy dotyczą-
ce specjalistów zawodów związanych z działalnością muzealniczą w zakresie wymo-
gów kwalifikacyjnych i sposobu ich stwierdzania zostaną usystematyzowane w jed-
nym akcie normatywnym, tj. ww. ustawie.

Główne proponowane w projekcie regulacje odnoszą się zasadniczo do zawodowej 
grupy muzealników i obejmują między innymi określenie zadań, których wykonywa-
nie skutkuje zaliczeniem pracowników muzeów do tej grupy zawodowej. W odniesie-
niu do zatrudnianych w muzeach specjalistów zawodów związanych z działalnością 
muzealniczą również określono zadania, których wykonywanie skutkuje zaliczeniem 
do tej grupy pracowników muzeów. Ponadto doprecyzowano wymagania kwalifika-
cyjne na stanowisko starszego konserwatora. Wprowadzona zmiana jest uzasadnio-
na tym, że wykonywanie zadań związanych z zabezpieczaniem i konserwacją zbio-
rów i zabytków wymaga specjalistycznej wiedzy, którą zapewnia ukończenie studiów 
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. W projekcie nie pominięto 
zatem działalności konserwatorów i renowatorów, co zostało zasugerowane w złożo-
nym oświadczeniu.

Nadmieniam, że środowisko muzealnicze nie zgłosiło uwag do projektu ustawy 
regulującej warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów w trakcie konsul-
tacji społecznych. Projekt ustawy był także przedmiotem opiniowania Komisji Kultu-
ry i Środków Przekazu, która pozytywnie go zaopiniowała. Obecnie rządowy projekt 
ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych 
zawodów jest na etapie prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ogranicza-
niem biurokracji.

Pragnę zwrócić również uwagę, że system funkcjonowania muzeów został określo-
ny w latach 90. XX wieku. W ciągu następnych lat następowały dynamiczne zmiany 
między innymi w obszarze politycznym, ekonomicznym czy gospodarczym kraju. Re-
alizując swój podstawowy obowiązek ochrony dziedzictwa muzea stały się na prze-
strzeni lat instytucjami, przed którymi stoją wciąż nowe wyzwania. W każdej dziedzi-
nie ich działalności, począwszy od zarządzania, gromadzenia zbiorów, konserwacji, 
upowszechniania wiedzy, działalności edukacyjnej, naukowej, wydawniczej, zacho-
dzą zmiany, którym muszą podołać. Realizacja tych zadań wymaga działań, zarówno 
w sferze prawno-organizacyjnej, jak również finansowej.

I Kongres Muzealników, o którym jest mowa w przedmiotowym oświadczeniu, po-
służy między innymi do przedstawienia fenomenu polskich muzeów, znaczenia pracy 
muzealników i wartości zgromadzonych muzealiów. Zaproponowanie kierunków roz-
woju polskiego muzealnictwa na kolejne lata, przygotowanie rekomendacji progra-
mowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy, to 
elementy misji I Kongresu Muzealników Polskich.
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Rekomendacje Kongresu zostaną przedstawione Ministrowi Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, który wykorzysta je w celu podjęcia dalszych działań zmierzających do 
polepszenia sytuacji polskich muzeów.

Mam nadzieję, że powyższe informacje zostaną uznane za wyczerpujące.

Z poważaniem 
 
prof. Małgorzata Omilanowska
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracamy się do Pana Prokuratora Generalnego o zbadanie w trybie 

nadzoru prawidłowości umorzenia postępowania przygotowawczego Proku-
ratury Rejonowej w Radomsku.

Postępowanie to dotyczy funkcjonariuszy komendy Policji w Tomaszo-
wie Mazowieckim, którzy, według zawiadomienia o przestępstwie złożonego 
przez byłego funkcjonariusza tejże komendy, pana Bohdana W., dopuścili się 
poświadczenia nieprawdy i zeznania nieprawdy w postępowaniu karnym 
przeciwko panu Bohdanowi W., toczącym się z oskarżenia prywatnego. Mieli 
oni stwierdzić w tym postępowaniu użycie słowa obelżywego przez pana 
Bohdana W. w trakcie rozmowy służbowej z przełożonym, gdy tymczasem 
na podstawie zebranych dowodów, trzech opinii biegłych z zakresu fonosko-
pii i ustaleń sądu można stwierdzić, że taka obraza nie miała miejsca i mogło 
dojść do zeznania nieprawdy przez funkcjonariuszy, a także poświadczenia 
nieprawdy w sporządzonych przez nich notatkach służbowych.

Z uwagi na to, że sprawa dotyczy funkcjonariuszy Policji i dość poważnie 
obciążających ich dowodów, uważamy, że umorzenie tej sprawy może być 
obarczone błędem. Dlatego prosimy, by Pan Prokurator Generalny wszech-
stronnie zbadał tę sprawę.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź

Warszawa, 17.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 17 marca 2015 r., dotyczącego 

oświadczenia, złożonego przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Wojciecha 
Skurkiewicza podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r., dotyczące-
go umorzonego postępowania przygotowawczego Prokuratury Rejonowej w Radomsku, 
uprzejmie informuję, że sprawa ta dotyczyła zeznania nieprawdy przez czterech funk-
cjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim podczas składa-
nia zeznań w charakterze świadka w lutym i marcu 2011 r. w Tomaszowie Mazowiec-
kim i Bełchatowie w toku postępowania dyscyplinarnego, prowadzonego przeciwko 
nadkomisarzowi Bohdanowi W. z KPP w Tomaszowie Mazowieckim, poprzez zeznanie, 
że Bohdan W. w dniu 24 listopada 2010 r. w trakcie prowadzenia z nim, w gabinecie 
Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim, rozmowy dyscyplinują-
cej i instruktażowej używał słów wulgarnych, tj. o czyn z art. 233 §1 k.k.

Postępowanie zakończono w dniu 29 grudnia 2011 r. postanowieniem o umo-
rzeniu, wobec stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie 
popełnienia przestępstwa.
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W związku ze złożoną przez wyżej wymienionego skargą, w której zakwestionował 
zasadność rozstrzygnięcia merytorycznego, w lutym 2012 r. w Prokuraturze Apela-
cyjnej w Łodzi dokonano badania aktowego przedmiotowego postępowania, w wyniku 
którego oceniono, że w toku śledztwa, mimo dopuszczenia dowodu z opinii fonosko-
pijnej, nie wyjaśniono wszystkich okoliczności, które mogłyby mieć znaczenie dla koń-
cowej oceny zdarzenia. Zlecono wówczas przeprowadzenie czynności w trybie art. 327 
§3 k.p.k. Po ich przeprowadzeniu referent sprawy uznał jednak, iż ich wynik nie daje 
podstaw do podjęcia na nowo umorzonego śledztwa.

Po roku, w związku z kolejną skargą Pana Bohdana W., ponownie zbadano akta tej 
sprawy w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi. Ponieważ ujawniono nowe okoliczności, 
którymi było przekazanie do akt przez pokrzywdzonego prywatnej opinii fonoskopijnej 
oraz odnalezienie przez niego oryginału nośnika, na którym utrwalił przebieg kwe-
stionowanej rozmowy odbytej z Komendantem i innymi funkcjonariuszami KPP w To-
maszowie Mazowieckim, wskazano na konieczność reasumpcji decyzji odmawiającej 
podjęcia na nowo umorzonego postępowania.

Postanowieniem z dnia 23 października 2013 r. śledztwo podjęto na nowo i zare-
jestrowano.

Kontynuując postępowanie ustalono m.in., że oryginał nośnika został przekazany 
przez Pana Bohdana W. do sprawy Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, 
prowadzonej przeciwko niemu z oskarżenia prywatnego o czyn z art. 212 §1 i 2 k.k., 
wytoczonej przez byłego Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowiec-
kim. Do akt sprawy dołączono kserokopię wydanej w tym zakresie opinii oraz prze-
słuchano biegłego. Następnie postanowieniem z dnia 30 grudnia 2013 r. śledztwo 
ponownie umorzono, wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrze-
nie popełnienia przestępstwa. W uzasadnieniu tej decyzji podniesiono m.in., iż brak 
jest wystarczających przesłanek do odmówienia wiarygodności zeznaniom świadków 
– funkcjonariuszy Policji, relacjonujących przebieg zdarzenia i użycie przez pokrzyw-
dzonego słowa wulgarnego.

Powyżej wspomnianą decyzję analizowano w Prokuraturze Okręgowej w Piotrko-
wie Trybunalskim, gdzie stwierdzono, że postanowienie o umorzeniu zawiera wszech-
stronną ocenę pozyskanych dowodów, właściwą dla dokonanych ustaleń faktycznych 
oraz dotyczącą podstawy prawnej podjętej decyzji.

Również Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, rozpatrujący zażalenie po-
krzywdzonego, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, podzielając stanowisko proku-
ratora, że stenogramy z zapisu rozmów, mimo że nie zawierają wyraźnych fragmen-
tów, w których skarżący używałby słów wulgarnych, są jednak niekompletne. Jakość 
nagrania i zakłócenie nie pozwoliły bowiem na odtworzenie przebiegu całej rozmowy. 
Nie można zatem stwierdzić, że w jej toku Pan Bohdan W. nie użył słów wulgarnych, 
chociażby we fragmentach rozmowy niemożliwych do odtworzenia.

Ponieważ pokrzywdzony kierował do prokuratury [różnych jej szczebli] kolejne pi-
sma kwestionujące zasadność umorzenia, w czerwcu 2014 r. w Prokuraturze Apela-
cyjnej w Łodzi po raz trzeci zbadano akta sprawy. W następstwie przeprowadzonego 
badania postanowienie o umorzeniu oceniono, jako niezasadne, wskazując m.in. na 
określone uchybienia formalne, niewyjaśnienie ujawnionych sprzeczności oraz nie-
dostrzeżenie przez referenta określonych okoliczności wynikających z przeprowadzo-
nych dowodów. Wnioski te przekazano Prokuratorowi Okręgowemu w Piotrkowie Try-
bunalskim, który zlecił Prokuraturze Rejonowej w Radomsku uzupełnienie postępo-
wania w trybie art. 327 §3 k.p.k., przez dokonanie oględzin akt sprawy, a następnie 
skonfrontowanie pozyskanych z niej dowodów z materiałem zgromadzonym w toku 
śledztwa, a także wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy treścią opinii fonoskopijnej spo-
rządzonej na potrzeby postępowania sądowego a oświadczeniem biegłego, który ją 
opracował, złożonym w toku postępowania przygotowawczego.

Aktualnie czynności zostały już zrealizowane, a ich wynik nie dał podstawy do 
podjęcia na nowo umorzonego postępowania, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż 
zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie zaistnie-
nia przestępstwa z art. 233 §1 k.k.
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W kwietniu 2015 r. w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim ponow-
nie zbadano akta tej sprawy, zwracając szczególną uwagę na jej przebieg, prawidło-
wość czynności służbowych i bezstronność zapadłej decyzji, stwierdzając ostatecznie, 
że zarzuty podnoszone przez Pana Bohdana W. w jego korespondencjach kierowanych 
do prokuratur i innych instytucji państwowych nie znajdują potwierdzenia.

Na zakończenie uprzejmie informuję Pana Marszałka, że w zakresie podnoszonego 
w oświadczeniu Pana Senatora poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy Po-
licji w sporządzonych notatkach służbowych w Prokuratorze Rejonowej w Radomsku 
toczyło się odrębne postępowanie, zakończone postanowieniem o odmowie wszczęcia 
śledztwa. Decyzja ta podlegała kontroli odwoławczej Sądu Rejonowego w Tomaszowie 
Mazowieckim [sygn.] w związku z zażaleniem, złożonym przez pokrzywdzonego i zosta-
ła utrzymana w mocy, uzyskując walor prawomocności.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza 
oraz senatora Roberta Mamątowa

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracamy się do Pana Prokuratora z prośbą o podjęcie przepisanych 

prawem działań w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego 
poświadczenia nieprawdy w sporządzonej przez rzeczoznawców majątko-
wych wycenie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym 
na szkodę pani Haliny P. Jak wynika z informacji, które posiadamy, rze-
czoznawcy podczas sporządzania wyceny nie uwzględnili wielu składników 
majątkowych, w tym przynależnych do nieruchomości budynków. W związ-
ku z zaistniałą sprawą pani P. złożyła do Prokuratury Rejonowej w Bełcha-
towie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w przedmiotowej sprawie. 
Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia (postanowienie z dnia 3 wrześ- 
nia 2014 r.). Po rozpatrzeniu zażalenia na niniejsze postanowienie Sąd Rejo-
nowy w Bełchatowie utrzymał je w mocy (postanowienie z dnia 24 listopada 
2014 r.) w związku z brakiem dostatecznych danych o popełnieniu czynu 
zabronionego. Jednak w uzasadnieniu sąd słusznie zwrócił uwagę na to, iż 
na licytację wystawiono całą nieruchomość, a nie jej poszczególne składniki. 
Idąc tym śladem, należałoby się zastanowić, czy nieuwzględnienie w wyce-
nie obiektów budowlanych, wchodzących przecież w skład owej nieruchomo-
ści jako całości, nie stanowi dalece idącego nadużycia lub co najmniej błędu 
szacunkowego, gdyż tym samym nastąpiło znaczne zaniżenie opracowywa-
nej wyceny wartości majątku.

W związku z przedstawioną sytuacją uprzejmie prosimy Pana Prokura-
tora o zainteresowanie się sprawą i podjęcie działań wyjaśniających.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Robert Mamątow

Odpowiedź

Warszawa, 17.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 17 marca 2015 r., dotyczącego 
oświadczenia, złożonego przez Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej – Panów Wojcie-
cha Skurkiewicza i Roberta Mamątowa podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 
5 marca 2015 r., dotyczącego postępowania przygotowawczego Prokuratury Rejono-
wej w Bełchatowie, uprzejmie informuję, że akta tej sprawy były badane w Prokuratu-
rze Apelacyjnej w Łodzi już w październiku 2012 r.

Postępowanie zainicjowała Pani Halina P. zawiadomieniem o przestępstwie, w któ-
rym wskazała na nierzetelność opinii biegłego dokonującego wyceny wartości nieru-
chomości, stanowiącej własność pokrzywdzonej, dla celów postępowania egzekucyj-
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nego oraz zakwestionowała sposób prowadzenia postępowania przez Komornika Sądu 
Rejonowego w Bełchatowie. Prokurator wydał w tej sprawie postanowienie o odmowie 
wszczęcia śledztwa.

Jednak w wyniku wspomnianego powyżej badania aktowego stwierdzono koniecz-
ność wszczęcia postępowania o czyny z art. 271 §1 k.k. i art. 231 §1 k.k., które zare-
jestrowano następnie w Prokuraturze Rejonowej w Bełchatowie.

W toku realizowanych wówczas czynności procesowych m.in. dopuszczono dowód 
z opinii biegłych – Kancelarii Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM s.c. we Wrocła-
wiu, co do prawidłowości przeprowadzonej pierwotnie wyceny nieruchomości w postę-
powaniu komorniczym prowadzonym przeciwko Pani Halinie P. Biegli nie zakwestio-
nowali jednak prawidłowości wyceny pierwotnej, w związku z czym postanowieniem 
z dnia 15 listopada 2013 r. śledztwo umorzono w sprawie:

– poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego w osobie biegłego 
sądowego, tj. o czyn z art. 271 §1 k.k., wobec braku ustawowych znamion czynu 
zabronionego,

– niedopełnienia obowiązków przez Komornika Sądu Rejonowego w Bełchatowie 
w zakresie przeprowadzenia licytacji nieruchomości Pani Haliny P., tj. o czyn 
z art. 231 §1 k.k., wobec braku ustawowych znamion czyny zabronionego.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, rozpoznający złożone w tej sprawie zażalenie, posta-
nowieniem z dnia 25 lutego 2014 r. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Ponieważ Pani Halina P. w dalszym ciągu kwestionowała zasadność postanowienia 
o umorzeniu sprawy, akta zostały zbadane w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie 
Trybunalskim. W wyniku tej czynności nie znaleziono podstaw do uzupełnienia opinii 
biegłych w trybie art. 201 k.p.k., ani też nie zakwestionowano zasadności podjętej 
decyzji merytorycznej.

Z kolei zarzuty wysuwane przez Panią Halinę P. wobec referenta sprawy oraz bie-
głych w niej opiniujących rozpatrywane były w odrębnym postępowaniu w Prokuratu-
rze Rejonowej w Radomsku, które zakończono postanowieniem o odmowie wszczęcia 
śledztwa, z uwagi na brak ustawowych znamion czynu zabronionego. Również w tym 
przypadku Pani Halina P. zaskarżyła postanowienie prokuratora, ale Sąd Rejonowy 
w Radomsku utrzymał je w mocy.

Kolejnym postępowaniem wywołanym przez Panią Halinę P. była sprawa Proku-
ratury Rejonowej w Bełchatowie. Zawiadamiająca uznała, że wszyscy powoływani 
w sprawie biegli popełnili przestępstwa poświadczenia nieprawdy odpowiednio w ope-
racie szacunkowym oraz opinii sporządzonej w toku śledztwa, tj. czyn z art. 271 §1 
k.k. Postanowieniem z dnia 9 września 2014 r. w sprawie tej odmówiono wszczęcia 
dochodzenia, wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popeł-
nienia przestępstwa.

Tamt. Sąd Rejonowy w postępowaniu odwoławczym nie uwzględnił wniesionego 
zażalenia i utrzymał w mocy tę decyzję. Sąd nie znalazł bowiem podstaw do kwe-
stionowania postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia. W uzasadnieniu Sąd 
podniósł, że przedmiotowy operat szacunkowy był przedmiotem postępowania w spra-
wie i nie ujawniły się w tym zakresie żadne nowe okoliczności, pozwalające na jego 
odmienną ocenę. Natomiast w odniesieniu do biegłych z ww. kancelarii AEDIUM Sąd 
podzielił argumentację prokuratora uznając, iż biegli sporządzając opinię dokonali 
wszechstronnej oceny operatu szacunkowego, opracowanego przez pierwszego bie-
głego i nie znaleźli podstaw do zakwestionowania poprawności dokonanej wyceny. 
Odpowiednio uzasadnili przy tym wszystkie postawione im pytania i wątpliwości, po-
wołując stosowne regulacje prawne. Opinię tę Sąd uznał za jasną, wyczerpującą oraz 
niezawierającą sprzeczności.

W ocenie Sądu prokurator trafnie przyjął, że z uwagi na daty przeprowadzenia 
nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego – §3 art. 948 k.p.c. nie może mieć za-
stosowania w przedmiotowej sprawie, ponieważ postępowanie egzekucyjne zostało 
wszczęte przed jej wejściem w życie. Podobnie nie będzie miał zastosowania §2 tego 
przepisu, zgodnie z dyspozycją którego w oszacowaniu należy osobno podać wartość 
nieruchomości, budowli i innych urządzeń przynależności i pożytków oraz osobno war-
tość całości, jak również wartość części nieruchomości, która w myśl art. 946 k.p.c. 
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została wydzielona, celem wystawienia oddzielnie na licytację, bowiem na licytację 
wystawiono ostatecznie całą nieruchomość, a nie jej wydzieloną część.

Sąd stwierdził ponadto, iż argumenty podnoszone przez Panią Halinę P. stanowią 
po raz kolejny polemikę z prawidłowo ustalonym stanem faktycznym i jego oceną 
prawną, a pokrzywdzona podejmuje różne czynności zmierzające do wydłużenia po-
stępowania egzekucyjnego.

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, po przeprowadzeniu kolejne-
go badania aktowego sprawy uznała, że podjęta w niej decyzja merytoryczna jest pra-
widłowa i zasadna. Stanowisko to podzieliła Prokuratura Apelacyjna w Łodzi.

Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Bohdana Paszkowskiego, Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa, 

Zdzisława Pupy, Jarosława Rusieckiego, Czesława Ryszki, 
Alicji Zając, Kazimierza Wiatra, Michała Seweryńskiego 

oraz Jerzego Chróścikowskiego

skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej 
treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej 

z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem Macieja Laska

Szanowny Panie Przewodniczący!
Z ustaleń zawartych w raporcie komisji Millera wynika, że w okresie 

poprzedzającym katastrofę smoleńską dowódca samolotu kapitan Protasiuk 
siedmiokrotnie złamał zasady bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, podejmu-
jąc lądowanie w niedopuszczalnych warunkach. W siedmiu przypadkach 
WA podczas lądowania były poniżej dopuszczalnych dla danego rodzaju 
podejścia lub lotniska: 2 listopada 2008 r., 5 listopada 2008 r., 18 grudnia 
2008 r., 9 stycznia 2009 r., 29 czerwca 2009 r., 9 listopada 2009 r., 10 listo-
pada 2009 r.

Prosimy o wyjaśnienie, na podstawie jakich dowodów komisja Millera 
poczyniła powyższe ustalenie.

Z poważaniem   Jarosław Rusiecki 
Wojciech Skurkiewicz  Czesław Ryszka 
Bohdan Paszkowski  Alicja Zając 
Bogdan Pęk   Kazimierz Wiatr 
Robert Mamątow  Michał Seweryński 
Zdzisław Pupa   Jerzy Chróścikowski

Odpowiedź

Warszawa, 2 kwietnia 2015 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
podstawowym dokumentem regulującym działalność jednostek lotniczych Sił 

Zbrojnych RP w czasie wypadku samolotu Tu-154M w dniu 10.04.2010 r. w Smo-
leńsku był „Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP” (RL-2006), wyd. drugie (ze 
zmianami z 11.12.2008 r.).

Paragraf 23 ust. 10 i zw. z nim ust. 11 i 4 Regulaminu lotów 2006 (RL2006) stanowi:
ust. 10: „Warunki minimalne pilota do lądowania są to minimalne wartości podsta-

wy chmur, widzialności oraz maksymalne wartości wektora wiatru okreś- 
lone dla danego typu SP, przy których pilot jest dopuszczony do wykony-
wania lądowania, w odniesieniu do konkretnych procedur podejścia oraz 
wykorzystywanych pomocy nawigacyjnych i systemów lądowania”;

ust. 11: „Dopuszczenia do wykonywania startów i lądowań w określonych dla 
każdego pilota WM nadaje szkolący w zależności od osiągniętego poziomu 
wyszkolenia pilota, przestrzegając ograniczeń zawartych w ust. 4”;

ustęp 4 stanowi o minimach statku powietrznego.
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Informacja na poruszone w oświadczeniu pytanie znajduje się na str. 113–116 
Raportu końcowego z badania wypadku samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem, Na 
podstawie „Osobistego dziennika lotów” oraz eskadrowej ewidencji lotów Komisja 
ustaliła, że pilot zapisywał warunki minimalne (podstawa chmur 60 m, widzialność 
800 m) podczas lądowań wg systemu ILS, nieodpowiadające rzeczywistym warunkom 
atmosferycznym panującym na lotniskach lądowania. Zapisane przez pilota warunki 
Komisja porównała z depeszami METAR dla wskazanych lotnisk.

Pilot w dokumentacji wyszkoleniowej miał wpis o minimach wiążących zarówno 
podstawę chmur jak i widzialność. W wskazanych w Raporcie końcowym siedmiu 
przypadkach, warunki atmosferyczne podczas lądowania były poniżej dopuszczal-
nych dla danego rodzaju podejścia lub lotniska.

Z wyrazami szacunku 
 
PRZEWODNICZąCY ZESPOŁU 
Maciej Lasek
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia, 
Kazimierza Jaworskiego oraz Mieczysława Gila

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Prosimy Panią Prezes Rady Ministrów o interwencję w sprawie sku-
tecznego i zgodnego z prawem rozwiązania problemu mieszkańców gmi-
ny Pierzchnica w powiecie kieleckim, którym w przeszłości gmina wpisała 
w dokumentach pod pozycją „stałe zameldowanie” miejscowość Gumienice-
Straszniów, a nie dopełniła obowiązku przeprowadzenia procedury wyod-
rębnienia takiej miejscowości i utworzenia sołectwa o tej nazwie. Sprawa 
dotyczy mieszkańców ponad czterdziestu domów, którzy administracyjnie 
przypisani są do oddalonej o 2 km miejscowości Gumienice, a w dowodach 
osobistych od wielu lat figuruje nazwa Gumienice-Straszniów (taka nazwa 
jest uzasadniona i udokumentowana historycznie; miejscowość ta występu-
je na starych mapach również pod nazwą Straszniów Gumienicki).

Obecny stan jest przyczyną bałaganu i niepotrzebnie utrudnia życie oby-
watelom, narażając ich na ponoszenie dodatkowych, niezawinionych przez 
nich kosztów. Są problemy, między innymi, z wpisami do ewidencji podmio-
tów gospodarczych, kontaktami z bankami, podpisywaniem umów, dostar-
czaniem korespondencji oraz dotarciem karetek pogotowia.

Władze gminy Pierzchnica nie reagują na składane pisma i wnioski 
mieszkańców o to, by z korzyścią dla nich tę sprawę raz na zawsze skutecz-
nie załatwić. Sprawą zajął się WSA w Kielcach i wojewoda świętokrzyski. 
Organy te wydały korzystne dla mieszkańców rozstrzygnięcia. Jednak wójt 
gminy Pierzchnica, niestety, uparcie trwa przy swoim stanowisku, a pose-
sjom w Straszniowie nadał numery będące kontynuacją numerów sąsiedniej 
miejscowości Gumienice, likwidując tym samym miejscowość, która w na-
zwie miała wyraz Straszniów. Do tego, aby zachować ciągłość numeracji, 
nadano gruntom rolnym na odcinku około 1,5 km numery właściwe tylko dla 
posesji czy działek budowlanych.

Krzysztof Słoń 
Kazimierz Jaworski 
Mieczysław Gil

Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 20 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 11 marca 2015 roku (sygn. BPS/043-71-3067/15) 

dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatorów RP Pana Krzysztofa Słonia, Pana 
Kazimierza Jaworskiego oraz Pana Mieczysława Gila podczas 71. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 5 marca 2015 roku w sprawie mieszkańców gminy Pierzchnica, które zostało 
przekazane przy piśmie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana 
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Marcina Kierwińskiego z dnia 23 marca 2015 roku (sygn. SPRM-4813-127-(1)/15), 
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z Ministrem Administracji 
i Cyfryzacji, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie pragnę wskazać, że stosownie do obowiązujących od 1934 roku prze-
pisów prawa, tj. rozporządzenia (z mocą ustawy) Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych 
oraz o numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 94, poz. 850 z późn. zm.) oraz zastępującej 
ww. akt prawa ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.), podmioty wykonu-
jące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane używać 
urzędowych nazw miejscowości.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że nazwami urzędowymi prawnie usankcjonowa-
nymi są nazwy wymienione w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, 
który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 
13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 200). Wskazany Wykaz zastąpił obowiązujący od 1980 roku 
Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, wprowadzony w życie zarządzeniem 
Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 
10 lipca 1980 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej (Dz. Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9) z uwzględnieniem zmian wynikających 
z późniejszych aktów wykonawczych.

Ponadto należy wskazać, że stosownie do art. 8 ustawy o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych, urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, 
zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona 
miejscowość. Rada gminy przedstawia ww. wniosek ministrowi właściwemu do spraw 
administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca 
roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić ustalenie, zmiana lub zniesienie 
urzędowej nazwy. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamiesz-
kanej rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje 
z mieszkańcami miejscowości w trybie określonym w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.). 
Przedmiotowy wniosek powinien zawierać:

1. uchwałę rady gminy w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę lub zniesienie 
urzędowej nazwy, wraz z uzasadnieniem,

2. omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowo-
ści, której wniosek dotyczy,

3. opinię starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość,
4. mapę topograficzną z zaznaczonymi granicami miejscowości, będącej przedmio-

tem wniosku,
5. informację o kosztach finansowych proponowanej zmiany.
Ponadto ww. wniosek podlega zaopiniowaniu przez Komisję Nazw Miejscowości 

i Obiektów Fizjograficznych, która podczas jego analizy bierze pod uwagę etymologię 
i znaczenie proponowanej nazwy, a także warunki geograficzne, kartograficzne i hi-
storyczne nazwy miejscowości. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia omawianego 
wniosku zmiana urzędowej nazwy miejscowości zostaje ujęta w stosownym projekcie 
rozporządzenia ministra właściwego do spraw administracji publicznej i następuje 
z dniem 1 stycznia.

Należy również dodać, że zgodnie z §5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administra-
cji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i ad-
resów (Dz. U. poz. 125), dla każdej wsi lub części wsi stanowiącej miejscowość oraz 
dla każdego osiedla na obszarach miast, w których ulice i place nie posiadają nazw, 
tworzy się jeden ciągły zbiór numerów porządkowych, w sposób zapewniający jego 
przestrzenną regularność oraz unikalność jego elementów.

Z informacji przekazanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji wynika, iż 
zgodnie z Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części, na terenie gminy 
Pierzchnica nazwami urzędowymi są m.in. wieś Gumienice oraz Straszniów Gumie-
nicki część wsi Gumienice. Należy przy tym podkreślić, że na terenie ww. gminy nazwa 
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miejscowości w brzmieniu Straszniów Gumienicki funkcjonuje od około 1967 roku, 
co znajduje potwierdzenie w publikacji „Spis Miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej” (Warszawa 1967 rok).

Jednocześnie Minister Administracji i Cyfryzacji wskazał, że gmina Pierzchnica 
nie przedkładała do ministra właściwego do spraw administracji publicznej wniosku 
w przedmiocie zmian w nazwach miejscowości.

Ponadto uprzejmie informuję, że Minister Spraw Wewnętrznych po powzięciu in-
formacji w 2014 roku o wydawaniu przez Wójta Gminy Pierzchnica dowodów osobi-
stych z nazwą miejscowości nieujętej w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich 
części, przekazał sprawę do wyjaśnienia Wojewodzie Świętokrzyskiemu jako organo-
wi sprawującemu nadzór nad działalnością gminy w tym zakresie. W następstwie 
dokonanych ustaleń Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 
11 września 2014 roku stwierdził nieważność zarządzenia nr 273/2014 Wójta Gminy 
Pierzchnica z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie uporządkowania ewidencji nume-
racji nieruchomości. Powyższe rozstrzygnięcie zostało zaskarżone do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego (WSA) w Kielcach, który wyrokiem z dnia 30 grudnia 2014 
roku oddalił skargę Wójta Gminy Pierzchnica. W związku z wniesieniem skargi ka-
sacyjnej na ww. wyrok nastąpiło wstrzymanie uprawomocnienia się wydanego przez 
WSA w Kielcach orzeczenia.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Tomasz Szubiela 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia, 
Mieczysława Gila, Doroty Czudowskiej 

oraz Janiny Sagatowskiej

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Prosimy Panią Prezes Rady Ministrów o informację, jakie działania za-
mierza podjąć rząd w sprawie zahamowania narastającego zjawiska, chodzi 
o łatwy dostęp do tak zwanych dopalaczy i negatywny wpływ na zdrowie 
i życie osób, które te dopalacze zażywają.

Dopalacze, tak jak i inne substancje i środki psychoaktywne, to przekleń-
stwo naszych czasów. O tym, jak groźne są skutki ich używania, świadczy 
lawinowo wzrastająca liczba hospitalizacji, szczególnie wśród dzieci i mło-
dzieży. Relacje z oddziałów szpitalnych i od rodziców są wręcz przerażają-
ce. Przepisy zmienione kilka lat temu wymagają kolejnych, bardzo pilnych 
zmian. Zamykanie wtedy na szeroką skalę sklepów okazało się działaniem 
niewystarczającym i dającym jedynie krótkotrwałe efekty. Od tamtej pory 
minęły cztery lata, a przecież handel w różnej formie, często zakamuflowa-
nej, nadal kwitnie, a działania Policji i Państwowej Inspekcji Sanitarnej są 
często spóźnione i pozbawione odpowiednich narzędzi prawnych.

Krzysztof Słoń 
Mieczysław Gil 
Dorota Czudowska 
Janina Sagatowska

Odpowiedź 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2015.04.15

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Działając zgodnie z upoważnieniem Prezes Rady Ministrów odnośnie do oświad-

czenia złożonego przez Pana Senatora Krzysztofa Słonia wspólnie z Senatorami Mie-
czysławem Gilem, Dorotą Czudowską i Janiną Sagatowską, podczas 71. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r., przesłanego przy piśmie Pana Marcina Kier-
wińskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z dnia 23 mar-
ca 2015 r., znak: SPRM-4813-128-(1)/15, w sprawie tzw. „dopalaczy”, zwracam się 
z uprzejmą prośbą o przyjęcie poniższych informacji.

Na wstępie należy zauważyć, że analiza skuteczności dotychczasowych przepi-
sów mających na celu przeciwdziałanie zjawisku „dopalaczy”, na podstawie ustawy 
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, 
poz. 1263, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu nar-
komanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.), wskazała na konieczność zmian nie-
których regulacji prawnych w celu skuteczniejszego zabezpieczenia obywateli przed 
niebezpiecznymi dla nich substancjami. Do skutecznej realizacji zakazu wytwarzania 
i wprowadzania do obrotu „dopalaczy” konieczne jest ułatwienie dotychczasowych 
procedur prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz uwzględ-
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nienie zmian związanych ze strukturą podaży tych środków. Mając powyższe na 
uwadze opracowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii oraz niektórych innych ustaw, który zawiera odpowiednie regulacje prawne 
mające na celu przeciwdziałanie przedmiotowemu zjawisku. Przepisy zawarte w ww. 
projekcie umożliwią efektywne wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad „dopa-
laczami” oraz ograniczą dostęp do tych substancji. Jednocześnie, biorąc pod uwagę 
najważniejsze kwestie regulowane przez przedmiotowy projekt uprzejmie informuję, 
że zakłada on m.in.:

– objęcie kontrolą ustawową 114 nowych substancji, mających działanie psy-
choaktywne oraz wywierających wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, których 
obecność stwierdzono w sklepach z „dopalaczami”;

– powołanie Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi 
związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku pracy 
którego Minister Zdrowia będzie mógł podjąć decyzję o podjęciu prac legislacyj-
nych nad włączeniem określonych substancji do załączników do ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii lub do wykazu nowych substancji psychoaktywnych, 
obejmującego te substancje lub ich grupy (wykaz będzie określany w drodze 
rozporządzenia, co pozwoli na szybsze objęcie niebezpiecznych substancji zaka-
zem wytwarzania i wprowadzania do obrotu);

– ułatwienie procedury administracyjnej;
– umożliwienie organom służby celnej egzekwowania zakazu przywozu „dopala-

czy” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co wpłynie na ograniczenie ich 
wprowadzenia do obrotu na terenie kraju.

Zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii oraz niektórych innych ustaw regulacje wydają się najbardziej skutecznym 
i proporcjonalnym środkiem kontroli zagrożenia stwarzanego przez „dopalacze” dla 
zdrowia publicznego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Komisji Zdrowia przed-
miotowy projekt ustawy został rozpatrzony przez Podkomisję nadzwyczajną do rozpa-
trzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
oraz niektórych innych ustaw podczas posiedzeń, które odbyły się w dniach 18 marca 
oraz 8 kwietnia 2015 r. Wejście w życie przepisów ww. nowelizacji jest planowane 
z dniem 1 czerwca 2015 r.

Niniejszym pozostaję w przekonaniu, iż przedmiotowe wyjaśnienia w odpowiedzi 
na oświadczenie Pana Senatora Krzysztofa Słonia złożone wspólnie z innymi Senato-
rami, zostaną przyjęte.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia, 
Mieczysława Gila, Doroty Czudowskiej 

oraz Janiny Sagatowskiej

skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy

W związku z kierowanymi do mojego biura pytaniami od przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz indywidualnych osób niepełnosprawnych 
dotyczącymi wstrzymania przez PFRON dofinansowywania w ramach pro-
gramu „Aktywny samorząd” zakupu wózków o napędzie elektrycznym pro-
szę Pana Ministra o informację o powodach takiej decyzji.

Środowisko osób niepełnosprawnych zareagowało na to z zaniepokoje-
niem, gdyż ta forma pomocy w ramach aktywizacji funkcjonowała w progra-
mach PFRON od lat i choć zmieniały się kryteria umożliwiające skorzystanie 
z pomocy przez poszczególne grupy niepełnosprawnych, to jednak co roku 
taka możliwość istniała. Statystyki (w tym choćby te dotyczące zapotrzebo-
wania na dofinansowanie utrzymania sprawności tych wózków) pokazują, 
że w przypadku ogromnej rzeszy osób niepełnosprawnych była to niezwykle 
celna i cenna pomoc. Warto ją kontynuować, bo osób niepełnosprawnych 
przybywa. Przybywa również tych, którym stare wózki odmawiają posłu-
szeństwa, a ich naprawa jest niemożliwa. Budżet funduszu nastawiony 
w jest zdecydowanej części na wspieranie zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych. I to jest priorytet. Równocześnie fundusz jest mocno uzależniony od 
wpływów środków z rynku pracy. 

Ze względu na te uwarunkowania zainteresowane osoby liczą na przy-
chylność Pana Ministra i zarekomendowanie, w przypadku pojawienia się 
możliwości finansowych, uruchomienia jeszcze w tym roku dofinansowania 
do zakupu wózków o napędzie elektrycznym.

Krzysztof Słoń 
Mieczysław Gil 
Dorota Czudowska 
Janina Sagatowska

Odpowiedź 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 2015.04.15

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przy piśmie z dnia 11 marca br., znak BPS/043-71-

3069/15, oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Słonia wspólnie z innymi 
senatorami podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca br., w sprawie realiza-
cji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktyw-
ny samorząd” w zakresie zadania dotyczącego dofinansowania zakupu wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym, uprzejmie wyjaśniam, że osoby niepełnosprawne 
nie zostały pozbawione możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do 
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zakupu ww. wózka. Dofinansowanie to następuje poprzez zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze [zgodnie z katalogiem określonym w rozporządze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycz-
nych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565)], przy czym realizowane jest ono ze 
środków Narodowego Funduszu Zdrowia, a środki PFRON mogą być wykorzystane 
na dofinansowanie dla tych osób niepełnosprawnych, które spełniają określone w §5 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1190 
z późn. zm.) kryterium dochodowe.

Maksymalna kwota pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycz-
nym, udzielana łącznie ze środków NFZ i PFRON może w bieżącym roku wynieść na-
wet 7.500 zł, z czego ze środków PFRON – do 4.500 zł.

Program celowy „Aktywny samorząd” jest programem zatwierdzonym przez Radę Nad-
zorczą PFRON, służącym rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

W lutym br. PFRON poprzez komunikat umieszczony na swojej stronie interneto-
wej poinformował, iż ze względu na niską kwotę przeznaczoną w planie finansowym 
PFRON na 2015 r. na realizację programu „Aktywny samorząd” w zakresie wydatków 
inwestycyjnych (9 mln zł), czasowo zawieszono realizację części programu – m.in. 
w zakresie zadania dotyczącego dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym.

Intencją PFRON nie jest wyeliminowanie możliwości wsparcia finansowego reali-
zacji tak istotnych potrzeb osób niepełnosprawnych, jak zakup wózka z napędem 
elektrycznym. Dostrzegając potrzebę interwencji w powyższym zakresie przez wiele lat 
realizowana była pomoc w ramach dodatkowych środków finansowych PFRON (pro-
gram celowy). Tylko w latach 2000–2014 udało się dzięki temu wesprzeć 33.044 osoby 
niepełnosprawne w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Wydatki 
na wsparcie osób niepełnosprawnych w zakupie wózka w ramach różnych programów 
celowych osiągnęły w tym okresie kwotę niemal 402 mln zł.

Należy także podkreślić, że w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 
wciąż realizowane jest zadanie polegające na dofinansowaniu kosztów utrzymania 
sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym posiadanego 
przez osobę niepełnosprawną. Z pomocy tego typu w ramach różnych programów 
PFRON od 2008 roku skorzystało już 8,691 osób niepełnosprawnych, zaś wydatki na 
ten cel wyniosły ponad 21,2 mln zł.

Jednocześnie chciałbym zauważyć, że zgodnie z rozdz. VII ust. 6 programu Zarząd 
PFRON może modyfikować dokument „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obo-
wiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd”, Zatem w przy-
padku ewentualnego zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu 
istnieje możliwość uruchomienia kolejnych form wsparcia jeszcze w bieżącym roku.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę wyrazić swój niepokój w związku z planowanymi zmianami 

w przepisach dotyczących funkcjonowania i współdziałania służb ratownic-
twa medycznego, które zakładają utworzenie w ramach systemu ratownic-
twa po jednej dyspozycji dla całego województwa.

Obawiam się, że zmiana ta narazi mieszkańców na pogorszenie jako-
ści uzyskiwanych dotychczas świadczeń. Kwestią budzącą wątpliwości 
z pewnością jest uzyskanie przez dyspozytora medycznego niezbędnych, 
prawidłowych informacji dotyczących osoby potrzebującej pomocy, jej sta-
nu zdrowia oraz miejsca zdarzenia. Osoby wzywające pomocy często są 
zdenerwowane i trudno przeprowadzić z nimi dokładny wywiad, jak też 
ustalić miejsce, w którym na przykład doszło do wypadku. W wojewódz-
twie śląskim jest kilka miejscowości o tej samej nazwie, a z chaotycznej 
wypowiedzi zgłaszającego trudno ustalić, która miejscowość jest właściwa, 
jeśli chodzi o zgłoszenie. Łatwo tutaj o fatalną, często tragiczną w skutkach 
pomyłkę wynikającą z zadysponowania karetki pogotowia pod niewłaści-
wy adres. W mniejszych jednostkach dyspozytorzy znają charakterystyczne 
punkty oraz budynki w danej miejscowości, na które często powołują się 
osoby dzwoniące po pomoc, łatwiej zatem radzą sobie oni z nieprecyzyjnymi 
komunikatami osób dzwoniących. Warto podkreślić, iż problemem będą też 
zapewne zajęte linie telefoniczne, gdyż większy obszar to większa liczba 
przyjmowanych zgłoszeń, co wydłuży kolejki oczekujących na zgłoszenie. 
Taka sytuacja może spowodować, że pomoc medyczna nie zostanie udzielo-
na osobie w potrzebie.

Wobec przedstawionych problemów proszę Pana Ministra o podjęcie sto-
sowanych działań zmierzających do wprowadzenia korzystnych zmian w za-
kresie funkcjonowania dyspozytorni ratownictwa medycznego z uwzględnie-
niem poruszonych przeze mnie kwestii.

Z poważaniem 
Andrzej Szewiński

Odpowiedź

Warszawa, 2015.03.24

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Andrzeja Szewińskie-

go na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 r., przesłanego do Ministerstwa 
Zdrowia przy piśmie znak: BPS/043-71-3070/15 z dnia 11.03.2015 r. w sprawie „zmian 
w przepisach dotyczących funkcjonowania i współdziałania służb ratownictwa medycz-
nego, które zakładają utworzenie w ramach systemu ratownictwa medycznego po jednej 
dyspozycji1 dla całego województwa”, proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

1 Powinno być: dyspozytorni medycznej.
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Na wstępie wskazać należy, że procedowana obecnie w Ministerstwie Zdrowia 
ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych 
innych ustaw nie zawiera przepisów, stanowiących o obowiązku tworzenia jednej dys-
pozytorni medycznej w województwie.

Regulacje w zakresie liczby stanowisk dyspozytorów medycznych znajdują się 
w obowiązującej ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym (dalej: „PRM”), gdzie w art. 21 ust. 3 pkt 10 mówi się, że wojewoda w woje-
wódzkim planie działania systemu PRM ustala m.in. lokalizację, teren działania i licz-
bę stanowisk dyspozytorów medycznych, którą określa się, przyjmując za kryterium, 
że jedno stanowisko przypada na każde 200 tys. mieszkańców, jednak nie mniej niż 
2 stanowiska dyspozytorów medycznych w lokalizacji.

Dalej w ust. 3a i 3b tego samego artykułu mówi się, że w celu zapewnienia od-
powiedniego poziomu obsługi zgłoszeń przez dyspozytorów medycznych wojewoda co 
roku, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca, dokonuje analizy liczby, natężenia 
i czasu obsługi zgłoszeń. W wyniku tej analizy możliwe jest dostosowanie lokaliza-
cji, terenu działania i liczby stanowisk dyspozytorów medycznych do aktualnych po-
trzeb systemu. Podkreślenia wymaga, że uprzednio wskaźnik 200 tys. mieszkańców 
na jedno stanowisko dyspozytora medycznego wynikał z przepisów o ochronie prze-
ciwpożarowej. Jest to więc regulacja, która obowiązuje już od kilku lat. Ponadto, od 
roku 2011 prowadzona jest we współpracy z wojewodami oraz z Ministerstwem Ad-
ministracji i Cyfryzacji reorganizacja systemu powiadamiania ratunkowego na uży-
tek PRM, która zmierza do powstania sieci skoncentrowanych, wielostanowiskowych 
dyspozytorni medycznych, zarządzających ruchem zespołów ratownictwa medycznego 
na większych obszarach zarówno w zdarzeniach pojedynczych, mnogich, jak i maso-
wych. Docelowo planuje się utworzenie w kraju 45 skoncentrowanych dyspozytorni 
medycznych, z czego 6 dyspozytorni będzie zlokalizowanych w województwie śląskim. 
Należy podkreślić, że zarówno liczba dyspozytorni medycznych, jak i ich rozmieszcze-
nie w terenie były ustalane w porozumieniu z wojewodami.

Obecnie pod nadzorem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, we współpracy 
z Ministerstwem Zdrowia oraz wojewodami, trwają prace nad wdrożeniem systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), który 
to system jest narzędziem teleinformatycznym służącym do dysponowania zespołów 
ratownictwa medycznego i obejmie on swoim zasięgiem zarówno dyspozytornie me-
dyczne, jak i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, a także am-
bulanse wykorzystywane przez te zespoły. Zgłoszenia o zdarzeniach będą przekazywa-
ne do dyspozytorni medycznych z centrów powiadamiania ratunkowego (17 w kraju).

Reorganizacja w systemie powiadamiania ratunkowego połączona z jego informa-
tyzacją ma na celu poprawę obsługi zgłoszeń, przyspieszenie czasu dotarcia na miej-
sce zdarzenia, lepsze wykorzystanie sił i środków PRM, a także bardziej precyzyjne 
ustalenie miejsca zdarzenia (np. przy pomocy tzw. modułu mapowego, z uwzględnie-
niem wytyczenia optymalnej trasy dojazdu ambulansu). Nie należy się tym samym 
obawiać pogorszenia jakości w dysponowaniu zespołów, lecz przeciwnie znacznej po-
prawy poziomu świadczeń oraz przyspieszenia ich realizacji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Piotr Warczyński
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

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

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Minister!
Polecam uwadze wszystkich Wysokich Urzędów sprawę pani Krysty-

ny G., prawomocnie skazanej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie wyrokiem 
z dnia 15 stycznia 2014 r. utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy w Rze-
szowie wyrokiem z dnia 30 września 2014 r. Na mocy tych wyroków pani 
Krystyna G. została skazana za czyn z art. 212 k.k., to jest zniesławienie, 
przy czym zniesławienie miało mieć miejsce podczas składania przez ska-
zaną zeznań jako świadka, a zarazem pokrzywdzonej w postępowaniu kar-
nym. W tym postępowaniu pani Krystyna G. występowała jako pokrzywdzo-
na w sprawach o mobbing i molestowanie seksualne.

Chodzi jednak nie tyle o sam wyrok, ile o niebezpieczny precedens, który 
on tworzy. Otóż skazano świadka za treść jego zeznań składanych w postę-
powaniu karnym, przy czym nikt nie wykazał fałszywości zeznań świadka, 
nikt nawet nie stawiał takiego zarzutu. Skoro zarazem zeznania nie były 
fałszywe, skoro świadek realizował swój ustawowy obowiązek zeznawania 
i mówienia prawdy, i z tego obowiązku się wywiązał, to z powodu treści tych 
zeznań nie powinien mu spaść włos z głowy. Niestety, świadek został skaza-
ny za powiedzenie przed sądem prawdy. W żadnym wypadku taka sytuacja 
nie powinna mieć miejsca, w żadnym razie nie można się zgodzić z posta-
wieniem świadka między młotem a kowadłem – jeśli skłamie, odpowie za 
fałszywe zeznania, a jeśli powie prawdę, odpowie za zniesławienie. Jest to 
groźne dla praw obywatelskich, groźne dla praw człowieka, zwłaszcza praw 
ofiar przestępstw, które w ten sposób mogą być zniechęcone do wnoszenia 
zawiadomień o przestępstwie, w obawie przed odpowiedzialnością karną 
z art. 212 k.k. Dziwne wydaje się też uznanie za zniesławienie treści wypo-
wiedzianych podczas zamkniętej niejawnej rozprawy sądowej, w sytuacji 
gdy tylko od sądu, a nie od świadka zależało, czy treść zeznań dotrze do 
szerszej opinii publicznej.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 13.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 11 marca 2015 roku, nr BPS/043- 

-71-3071-PG/15, przy którym nadesłano oświadczenie złożone przez senatora Grze-
gorza Wojciechowskiego podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 
roku uprzejmie informuję, że oświadczenie to, dotyczące oceny zasadności wyroku 
prawomocnie kończącego postępowanie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, na mocy któ-
rego Krystyna G. skazana została za czyn z art. 212 §2 k.k., zarejestrowane zostało 
w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej w dniu 24 marca 
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2015 roku pod sygn. PG IV KSK 347/15.
Wobec konieczności przeanalizowania akt postępowania pod kątem wystąpienia 

przesłanek z art. 523 §1 k.p.k., w dniu 25 marca 2015 roku zwrócono się do Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie o nadesłanie przedmiotowych akt.

Po ich uzyskaniu akta sprawy zostaną przeanalizowane w Wydziale Kasacji De-
partamentu Postępowania Sądowego, a o zajętym stanowisku w przedmiocie ewentu-
alnych podstaw do wywiedzenia przez Prokuratora Generalnego kasacji w niniejszej 
sprawie zostanie Pani Marszalek niezwłocznie poinformowana odrębnym pismem.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Hernand

Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 4.05.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 11 marca 2015 r., nr BPS/043-71- 

-3071-PG/15, przy którym nadesłano oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza 
Wojciechowskiego podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r., a także 
w nawiązaniu do mojego pisma skierowanego do Pani Marszałek w dniu 13 kwietnia 
2015 r., sygn. PG IV KSK 347/15, uprzejmie informuję, że w Wydziale Kasacji Depar-
tamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej przeanalizowano akta po-
stępowania i dokonano oceny prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie 
z dnia 15 stycznia 2014 r., na mocy którego Krystyna G. skazana została za przestęp-
stwo z art. 212 §2 k.k.

Przeprowadzona analiza akt postępowania Sądu Rejonowego w Rzeszowie, a także 
postępowania odwoławczego zakończonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie 
z dnia 30 września 2014 r., nie dostarczyła podstaw do kwestionowania prawidłowo-
ści prawomocnego wyroku, na podstawie którego skazana została Krystyna G.

Z treści nadesłanego do Prokuratora Generalnego oświadczenia senatora Grzego-
rza Wojciechowskiego wynika, że Krystyna G. została skazana za przestępstwo znie-
sławienia określone w art. 212 §1 k.k., w związku ze złożeniem przez nią zeznań w po-
stępowaniu karnym, w którym występowała w charakterze pokrzywdzonej.

Zdaniem składającego oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego taka 
sytuacja stworzyła niebezpieczny precedens, polegający na związaniu świadka usta-
wowym obowiązkiem składania prawdziwych zeznań, który realizując ten obowiązek, 
narażony został na poniesienie odpowiedzialności karnej.

Przeprowadzona w Departamencie Postępowania Sądowego analiza akt postępo-
wania przeciwko Krystynie G. nie potwierdziła okoliczności wskazanych w oświadcze-
niu senatora Grzegorza Wojciechowskiego.

Krystyna G. została skazana za pomówienie w związku z zeznaniami złożonymi, 
nie we własnej sprawie i nie w postępowaniu karnym, lecz w postępowaniu cywilnym. 
Stanowiące przedmiot odpowiedzialności karnej zeznania złożyła w dniu 14 listopada 
2008 r. w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydziale Cywilnym 
z powództwa osoby fizycznej o odszkodowanie i zadośćuczynienie. W toku tego postę-
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powania Krystyna G. pomówiła swojego byłego przełożonego z zakładu pracy między 
innymi o to, że było wobec niego prowadzonych 6–7 sądowych postępowań karnych 
oraz o to, że pił alkohol w miejscu pracy, dopuszczał się mobbingu wobec pracowni-
ków i że dopuścił się, a także usiłował dokonać przestępstwa zgwałcenia.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie w sprawie z oskarżenia prywatnego, wyrokiem z dnia 
15 stycznia 2014 r. uznał Krystynę G. winną zarzucanego jej czynu i skazał ją na karę 
grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki 
dziennej na kwotę 20 złotych, na podstawie art. 212 §3 k.k., orzekł wobec oskarżonej 
nawiązkę na rzecz oskarżyciela prywatnego w kwocie 1000 złotych, a także na pod-
stawie art. 215 k.k. orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłosze-
nie jego treści w prasie. Nadto Sąd zasądził od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa 
koszty sądowe w kwocie 6135,43 złotych. Sąd Okręgowy w następstwie apelacji złożo-
nej przez oskarżoną, obrońcę oskarżonej oraz pełnomocnika oskarżyciela prywatnego 
utrzymał w mocy zaskarżony wyrok uznając apelacje za oczywiście bezzasadne.

Przeprowadzone przez sąd pierwszej instancji postępowanie dowodowe wykaza-
ło, że Krystyna G. dopuściła się pomówienia osoby fizycznej. Nieprawdziwe były jej 
zeznania dotyczące prowadzenia wobec oskarżyciela prywatnego 6–7 sądowych po-
stępowań karnych, gdyż w rzeczywistości prowadzone były jedynie trzy postępowania 
karne i wszystkie zakończyły się prawomocnymi wyrokami uniewinniającymi. Zarzut 
spożywania alkoholu nie został potwierdzony, a żaden z przesłuchanych świadków nie 
widział oskarżyciela prywatnego w miejscu pracy w stanie nietrzeźwości. Nie znalazł 
również potwierdzenia w zeznaniach świadków zarzut dopuszczenia się przez oskarży-
ciela prywatnego przestępstwa zgwałcenia. W szczególności zaistnieniu takiego czynu 
zaprzeczyła osoba, która miała być pokrzywdzoną wskazanym przestępstwem.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie przeprowadził także dowód z akt postępowania, w któ-
rym oskarżyciel prywatny został prawomocnie uniewinniony od zarzutów usiłowania 
doprowadzenia Krystyny G. do poddania się obcowaniu płciowemu oraz wielokrotne-
go usiłowania doprowadzenia ją do poddania się obcowaniu płciowemu przez wyko-
rzystanie stosunku zależności wynikającego z podległości służbowej.

Nie znalazł również potwierdzenia zarzut dotyczący stosowania przez oskarżyciela 
prywatnego mobbingu wobec pracowników.

Sąd ustalił, że Krystyna G. działała umyślnie, z zamiarem bezpośrednim. Sąd uznał 
także, że skazana wiedziała, iż zarzuty, które wysuwała są nieprawdziwe i zdawała 
sobie sprawę, że mogą one narazić oskarżyciela prywatnego na poniżenie go w opinii 
społecznej, a swoim działaniem mogła doprowadzić do utraty wobec niego zaufania, 
bowiem wypowiadała się o nim w sposób zniesławiający.

Wyrok, który zapadł wobec Krystyny G. jest prawidłowy, oparty na prawidłowych 
ustaleniach faktycznych. Został poddany kontroli instancyjnej Sądu Okręgowego 
w Rzeszowie, której sposób przeprowadzenia nie budzi zastrzeżeń.

Sygnalizowane w oświadczeniu senatora Grzegorza Wojciechowskiego zastrzeże-
nia wobec prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 
2014 r. nie znalazły potwierdzenia.

Zgodnie z treścią art. 523 §1 k.p.k. kasacja, jako nadzwyczajny środek zaskarżenia 
może zostać wniesiona, jedynie w sytuacji, gdy prawomocne, kończące postępowanie 
orzeczenie sądu dotknięte jest rażącymi wadami prawnymi, a więc gdy naruszone 
zostały przepisy prawa o takim znaczeniu dla prawidłowego orzekania, że mogło to 
mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia lub sąd wydał orzeczenie dotknięte uchybieniami 
stanowiącymi bezwzględne przyczyny odwoławcze.

Analiza przebiegu postępowania prowadzonego przeciwko Krystynie G. nie po-
twierdziła zaistnienia uchybień wskazanych w art. 439 k.p.k. lub też innego rażącego 
naruszenia prawa, które mogło mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Z powyższych względów Prokurator Generalny nie stwierdził podstaw do wniesie-
nia kasacji od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Hernand
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 18.05.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek dotyczące oświadczenia złożonego przez Se-

natora Grzegorza Wojciechowskiego na 71. posiedzeniu Senatu, uprzejmie informuję, 
iż w dniu 20 marca 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Sądu Rejo-
nowego w Rzeszowie z prośbą o udostępnienie akt sprawy dotyczących p. Krystyny G., 
w celu poddania ich analizie pod kątem istnienia przesłanek do wniesienia kasacji od 
prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 30 września 2014 r.

Dotychczas wyżej wymienione akta nie zostały udostępnione Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich. Z poczynionych ustaleń wynika, iż aktualnie są one wykorzystywane 
służbowo w związku z wyznaczeniem przez Sąd na dzień 25 maja 2015 r. posiedzenia 
w przedmiocie kosztów procesu. Rzecznik uzyskał zapewnienie, że niezwłocznie po za-
padnięciu prawomocnego orzeczenia w powyższej kwestii, Sąd Rejonowy w Rzeszowie 
prześle akta.

Po ich zbadaniu, powiadomię Panią Marszałek o stanowisku Rzecznika Praw Oby-
watelskich zajętym w niniejszej sprawie.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk

Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 3.09.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do prowadzonej z Panią Marszałek korespondencji, uprzejmie infor-

muję, że wyniki analizy akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie nie dostarczyły podstaw do 
wniesienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich kasacji na korzyść p. Krystyny G. od 
prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 30 września 2014 r.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich w realiach przedmiotowej sprawy nie 
doszło do rażącego naruszenia prawa mogącego mieć istotny wpływ na treść prawo-
mocnego wyroku, a tym samym nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 523 
§1 k.p.k. uzasadniające wywiedzenie przez Rzecznika wymienionego na wstępie nad-
zwyczajnego środka zaskarżenia.
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Przechodząc do zarzutów zawartych w oświadczeniu złożonym przez Pana Sena-
tora Grzegorza Wojciechowskiego na 71. posiedzeniu Senatu, należy zauważyć, iż są 
one oparte na zakwestionowaniu ustaleń faktycznych będących podstawą wyroku 
przypisującego p. Krystynie G. występek z art. 212 §1 k.k., co w kasacji jest niedo-
puszczalne.

Przykładowo, Pan Senator stwierdził, iż cyt. „świadek został skazany za powie-
dzenie przed sądem prawdy”, podczas gdy z prawidłowo dokonanych przez Sąd Re-
jonowy w Rzeszowie i zaaprobowanych przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie ustaleń 
faktycznych wynika, że będące przedmiotem postępowania karnego wypowiedzi (ze-
znania) p. G. były nieprawdziwe, a w dodatku naraziły pokrzywdzonego na poniżenie 
w opinii społecznej.

Podkreślenia wymaga, iż p. Krystyna G. pomówiła pokrzywdzonego m.in. o usiło-
wanie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej na jej szkodę, chociaż postępowa-
nie karne wobec powyższej osoby – co do tego właśnie czynu – zakończyło się 
prawomocnym wyrokiem uniewinniającym, z czego p. G. doskonale zdawała sobie 
sprawę.

Odnosząc się do wątpliwości Pana Senatora dotyczących dopuszczalności zakwa-
lifikowania przez Sąd jako pomówienia zeznań złożonych przez p. G. w charakterze 
świadka na posiedzeniu Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Rzeszowie, które od-
było się przy drzwiach zamkniętych (z wyłączeniem jawności) zauważyć wypada, iż 
zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego o zaistnieniu podstaw do odpowiedzial-
ności karnej na podstawie art. 212 §1 k.k. można mówić wtedy, gdy sprawca zako-
munikował przynajmniej jednej osobie, bądź w obecności przynajmniej jednej osoby 
wiadomości o postępowaniu lub właściwościach innej osoby, mogących poniżyć ją 
w opinii publicznej bądź też narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego sta-
nowiska, zawodu lub rodzaju działalności (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 
14 października 2010 r. o sygn. akt II KK 105/10, Prok. i Pr.-wkł. 2011/3/11).

Ponadto, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, na gruncie sprawy p. Krysty-
ny G. z uwagi na poczynione przez sąd meriti i zaakceptowane przez sąd odwoławczy 
ustalenia faktyczne dotyczące zamiaru, z jakim działała oskarżona, ma zastosowanie 
wyrażony w doktrynie prawa karnego pogląd, że w przypadku, gdy osoba składająca 
w charakterze świadka pomawiające zeznania działa w celu poniżenia pokrzywdzo-
nego w opinii publicznej, to fakt ten wyklucza możliwość skutecznego uznania, że 
realizowała ona swój prawny obowiązek i w konsekwencji może z tego powodu ponieść 
odpowiedzialność karną za przestępstwo zniesławienia (zob. Igor Zgoliński „Zniesła-
wienie w polskim prawie karnym. Zagadnienia teorii i praktyki”, Wolters Kluwer Polska 
SA, Warszawa 2013, str. 199). Jak trafnie wskazał Mirosław Surkont, utrata legalno-
ści zachowania wynikającego z obowiązku prawnego następuje z chwilą opuszczenia 
ram konieczności, a zwłaszcza tezy dowodowej, dla której świadek zeznaje. W takim 
zachowaniu nie istnieją już prawne obowiązki, lecz egzystuje wyłącznie bezprawie 
(„Zniesławienie a przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości”, Nowe Prawo 
1982, nr 9–10, str. 83).

Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 września 1934 r. sy-
gnatura akt II K 882/34, OSN(K) 1935/3/111: „(…) Sytuacja prawna jednak zmienia 
się, jeżeli świadek zeznaje nieprawdę wbrew swej lepszej wiedzy, świadomie zeznaje 
nieprawdę; wtedy bowiem oświadczenie traci swój prawny charakter i sprawca obok 
odpowiedzialności z art. 140 k.k. (ewent. z art. 143 k.k.) (obecnie odpowiednio: art. 233 
k.k., art. 234 k.k. – uwaga Rzecznika Praw Obywatelskich) odpowiada także z art. 255 
k.k., (obecnie art. 212 k.k. – uwaga Rzecznika Praw Obywatelskich) skoro, zeznając 
świadomie nieprawdę, działał nie tylko na szkodę interesu publicznego, utrudniając 
wymiar sprawiedliwości, ale także na szkodę jednostki, naruszając jej cześć. Również 
nie mógłby się zasłaniać swym charakterem świadka i bezkarnością zeznań sprawca, 
który w zeznaniach swych wykracza poza swe obowiązki świadka, podając zniesła-
wiające fakty bez związku z przedmiotem przesłuchania, zeznając szczegóły, o któ-
re nie był pytany lub które nie należą do rzeczy i do osiągnięcia rzekomo prawnego 
celu używa środków, sprzecznych z zasadami dobrych obyczajów; takie oświadczenia 
wskazywałyby na zamiar zniesławienia (bezpośredni lub ewentualny), który może wy-
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nikać bądź to z formy tych oświadczeń, nieusprawiedliwionej daną sytuacją, bądź to 
z okoliczności, towarzyszących tym oświadczeniom, a wskazujących na istnienie znie-
wagi, wtedy bowiem wyczerpywałyby istotę czynu z art. 255 k.k.”.

W tym stanie rzeczy należy skonstatować, iż pokrzywdzony miał prawo samodziel-
nie dochodzić ochrony swojej czci wnosząc do sądu prywatny akt oskarżenia, albo-
wiem taki tryb ścigania występku zniesławienia przewiduje art. 212 §4 k.k.

Z kolei brak wszczęcia przez oskarżyciela publicznego postępowania przeciwko p. 
Krystynie G. o czyn z art. 233 §1 k.k. nie stanowił przeszkody uniemożliwiającej przy-
pisanie jej sprawstwa występku z art. 212 §1 k.k. skoro pomiędzy tymi przepisami 
zachodzi zbieg kumulatywny przewidziany w art. 11 §2 k.k. (zob. Tomasz Razowski, 
„Kodeks Karny. Część szczególna. Komentarz do art. 233”, LEX 2014). W rezultacie, 
okoliczność ta skutkowała jedynie niemożnością wymierzenia p. G. kary na podstawie 
surowszego przepisu, jakim bez wątpienia byłby art. 233 §1 k.k. przewidujący karę 
pozbawienia wolności do lat 3.

Z powyższych względów, niepodobna zgodzić się z zarzutem Pana Senatora, że za-
padły wobec p. G. wyrok stanowi groźny precedens dla praw obywatelskich, dla praw 
człowieka, zwłaszcza praw ofiar przestępstw, które w ten sposób mogą być zniechęco-
ne do wnoszenia zawiadomień o przestępstwie.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

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

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Rzecznik!
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim odrzucił apelację od nieko-

rzystnego wyroku cywilnego wydanego w sprawie pana Ryszarda M. Spra-
wa dotyczyła dostaw gęsi z tytułu umowy zawartej między panem M. a spół-
ką Animpol.

Z okoliczności sprawy (trudno je wszystkie opisać w krótkim oświadcze-
niu) wynika, że w przypadku pana M. mogło dojść do dużej niesprawiedli-
wości i krzywdy. Mimo że dostarczył on gęsi zgodnie z umową kontraktacyj-
ną, został bezpodstawnie obciążony karami umownymi w zakresie dostaw, 
które nie wynikały z umowy i nie powinny być tymi karami objęte. Niestety 
niekorzystny dla pana M. wyrok uprawomocnił się, bo pan M. zaufał profe-
sjonalnemu radcy prawnemu, a ten nie wniósł w terminie apelacji.

Znana mi jest – moim zdaniem, bardzo kontrowersyjna – zasada, że błąd 
profesjonalnego pełnomocnika obciąża stronę. Pozostaje to jednak w sprzecz-
ności z zasadą zaufania do państwa prawa. Obywatel wybiera sobie peł-
nomocnika spośród radców prawnych, państwo gwarantuje profesjonalizm 
tego pełnomocnika – gwarancje stanowi tu autorytet samej korporacji rad-
cowskiej działającej w imieniu państwa – a ten drastycznie zawodzi i po-
zbawia obywatela możliwości przedstawienia jego sprawy sądowi drugiej 
instancji. Konsekwencje zaniedbania pełnomocnika, za którego kompetencje 
poręczyło państwo, w postaci kosztów poniósł obywatel. Paradoksalnie jego 
sytuacja byłaby lepsza, gdyby nie skorzystał z usług pełnomocnika, bo wte-
dy, nie licząc na niczyją pomoc, sam dopilnowałby terminu.

Proszę, by na kanwie tej sprawy, po wnikliwym jej zbadaniu, oba Wy-
sokie Urzędy rozważyły stosowne interwencje prawne w celu udzielenia 
pomocy panu M. Błąd radcy prawnego, który doprowadził do pozbawienia 
swojego klienta możliwości skutecznego odwołania się od niesprawiedli-
wego wyroku, pociągnął za sobą drastyczne skutki – w praktyce bowiem 
konsekwencją przegranego wyroku jest utrata przez pana M. gospodarstwa 
rolnego i dorobku całego życia.

Nie przesądzając ostatecznie kwestii zasadności roszczeń pana Ryszar-
da M., proszę o podjęcie takich działań prawnych, które pozwolą przywró-
cić sprawiedliwość w tej sprawie. Przed podjęciem decyzji proszę o osobiste 
wysłuchanie pana Ryszarda M., który udzieli dodatkowych informacji o oko-
licznościach sprawy. Według posiadanych przeze mnie informacji dysponuje 
on dowodami podważającymi ustalenia sądu pierwszej instancji, niestety 
z uwagi na odrzucenie jego apelacji nie mógł się na nie skutecznie powołać.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 14.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Wojcie-

chowskiego podczas 71. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 marca 
2015 r., przekazane Prokuratorowi Generalnemu w dniu 20 marca 2015 r., zawie-
rające prośbę o zbadanie akt Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, w której 
stroną pozwaną był Pan Ryszard M. i rozważenie interwencji prawnej w celu udziele-
nia pomocy w związku z odrzuceniem przez Sąd apelacji wniesionej przez pozwanego, 
uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Prokurator Generalny w zakresie spraw cywilnych może podejmować działania 
procesowe i tylko w granicach wyznaczonych przez przepisy obowiązującego prawa. 
Ustawowym zadaniem Prokuratora Generalnego oraz podległych mu prokuratorów 
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury jest czuwanie nad ściganiem 
przestępstw oraz strzeżenie praworządności. Te ustawowe zadania mogą być wyłącz-
nie realizowane poprzez podejmowanie czynności przewidzianych w art. 3 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 270, 
poz. 1599 ze zm.) oraz w ustawach procesowych.

W zakresie spraw cywilnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego legitymują 
Prokuratora Generalnego do wniesienia nadzwyczajnych środków zaskarżenia w po-
staci skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc-
nego orzeczenia. W związku z powyższym w Departamencie Postępowania Sądowego 
przeprowadzono analizę akt sprawy sądowej, wskazanej w oświadczeniu Pana Sena-
tora, w aspekcie wymienionych uprawnień procesowych Prokuratora Generalnego. 
Dokonane ustalenia uprawniają do wnioskowania, że żaden ze środków prawnych po-
zostających w dyspozycji Prokuratora Generalnego, nie może zostać wniesiony z po-
wodu ich niedopuszczalności.

Zgodnie z treścią normatywną przepisu art. 3981 §1 k.p.c. skarga kasacyjna w pro-
cesie może zostać wniesiona tylko od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomoc-
nego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia 
postępowania kończących postępowanie w sprawie. Wyrok w sprawie został wydany 
w dniu 28 czerwca 2011 r. Strony nie zaskarżyły tego orzeczenia apelacją i w związku 
z powyższym wyrok uprawomocnił się w sądzie pierwszej instancji a to powoduje, że 
wniesienie skargi kasacyjnej od tego orzeczenia jest procesowo niedopuszczalne. Nie 
jest również dopuszczalne wniesienie skargi kasacyjnej od postanowienia Sądu Ape-
lacyjnego w Szczecinie z dnia 3 lipca 2012 r. wydanego w następstwie rozpoznania 
zażalenia Ryszarda M. na postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopol-
skim z dnia 3 kwietnia 2012 r., którym oddalono wniosek pozwanego o przywrócenie 
terminu do wniesienia apelacji od wyroku z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz odrzucono 
wniesioną apelację, ponieważ postanowienie to nie mieści się w katalogu przedmioto-
wym orzeczeń, od których przysługuje ten nadzwyczajny środek prawny.

Podobna ocena odnosi się do podstaw prawnych dopuszczalności skargi o stwier-
dzenie niezgodności z prawem kwestionowanego wyroku Sądu Okręgowego w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (art. 4241 k.p.c. i na-
stępne) określają od jakich orzeczeń, w jakim terminie może zostać wniesiona skarga 
o stwierdzenie niezgodności z prawem i na jakich ustawowych podstawach może ona 
zostać oparta. Zgodnie z art. 4246 §1 k.p.c. skargę można wnieść w terminie dwóch lat 
od dnia uprawomocnienia się wyroku. W przedmiotowej sprawie termin do wniesie-
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nia skargi już upłynął. Kolejną istotną kwestią mającą drugorzędne znaczenie, wobec 
upływu terminu do wniesienia tego środka prawnego, jest to, że skarga co do zasady 
jest niedopuszczalna, jeżeli w sprawie strona miała procesową możliwość zaskarże-
nia wyroku apelacją, skargą kasacyjną, skargą o wznowienie postępowania i z tego 
uprawnienia nie skorzystała. Od tego unormowania ustawodawca wprowadził wyjątek 
przewidziany w art, 4241 §2 k.p.c. Przyczyny wymienione jednak w tym przepisie mu-
szą mieć charakter wyjątkowy w znaczeniu obiektywnym. W przedmiotowej sprawie te 
uprawnienia procesowe nie zostały przez stronę wykorzystane i w związku z tym, rów-
nież z tego powodu, nie jest dopuszczalne wniesienie przez Prokuratora Generalnego 
skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Dodatkowo należy podkreślić, że ewentualne uwzględnienie skargi o stwierdzenie 
niezgodności z prawem przez Sąd Najwyższy, w wypadku istnienia przesłanek do jej 
wniesienia, nie prowadzi w żadnym wypadku do uchylenia lub zmiany orzeczenia, 
którego skarga ta dotyczy, bowiem uwzględniając ją Sąd stwierdza, że orzeczenie jest 
w zaskarżonym zakresie niezgodne z prawem. Uwzględnienie przez Sąd Najwyższy 
skargi ma wyłącznie charakter prejudykatu, co oznacza, że jedynie otwiera ono drogę 
do dochodzenia przez uprawnioną stronę od Skarbu Państwa w trybie art. 4171 §2 k.c. 
odszkodowania za wydanie wadliwego orzeczenia.

Zwyczajnym środkiem prawnym służącym do kontroli instancyjnej wydanego wy-
roku jest apelacja. Prokurator może również zaskarżyć apelacją każde orzeczenie są-
dowe, od którego służy ten środek odwoławczy, niezależnie od tego, czy wcześniej 
zgłosił udział w tym postępowaniu. Terminy do zaskarżenia orzeczeń sądowych usta-
nowione dla stron, wiążą jednak także prokuratora. Z uwagi na to, że postępowanie 
sądowe w sprawie toczyło się bez udziału prokuratora, to termin do zaskarżenia przez 
niego orzeczenia wydanego w tym postępowaniu liczył się od daty doręczenia stronie 
orzeczenia wraz z uzasadnieniem. W przedmiotowej sprawie termin ten już upłynął, 
a w związku z tym wniesienie przez prokuratora apelacji nie jest również możliwe 
(art. 60 §2 k.p.c.).

Prokurator Generalny oraz podlegli prokuratorzy powszechnych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury mogą kwestionować orzeczenia sądowe wydane w sprawach 
cywilnych tylko w pismach procesowych, wykorzystując pozostające w ich dyspozycji 
środki prawne. Nie są natomiast procesowo legitymowani do przedstawiania opinii 
o orzeczeniach, które są prawomocne i podlegają wykonaniu. Odwołując się do przepi-
su art. 365 §1 k.p.c. wskazać należy, że prawomocne orzeczenie wiąże nie tylko strony 
i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy 
administracji publicznej, a w wypadkach przewidzianych w ustawie także inne osoby. 
W związku z powyższym dokonywanie przez prokuratora oceny wydanego wyroku 
w sytuacji, gdy nie przysługują mu wobec tego orzeczenia żadne środki prawne, było-
by w istocie naruszeniem normy art. 365 k.p.c.

Pozwany w tej sprawie, w końcowym etapie postępowania, był reprezentowany 
przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Zgodnie z art. 86 k.p.c. żaden peł-
nomocnik nie działa w imieniu własnym, lecz w imieniu strony, którą reprezentuje. 
Zarówno judykatura jak i doktryna są zgodne co do tego, że to stronie przypisuje się 
wszelkie, nawet niekorzystne dla jej interesów, skutki działania czy też zaniechania 
pełnomocnika procesowego. Prokurator Generalny nie jest jednak podmiotem upraw-
nionym do dokonywania oceny czynności procesowych pełnomocnika zastępującego 
Pana Ryszarda M. Prokurator Generalny nie może też być adresatem zarzutów za-
wartych w oświadczeniu Pana Senatora, dotyczących staranności wykonywania obo-
wiązków przez pełnomocnika, jak i konsekwencji prawnych wynikających dla strony 
procesu z rzekomego błędu popełnionego przez ustanowionego przez nią pełnomoc-
nika. Prokurator Generalny nie posiada też innych procesowych uprawnień, poza już 
wskazanymi, mogących prowadzić do wyeliminowania z obrotu prawnego wydanego 
przez Sąd orzeczenia. Należy również zauważyć i podkreślić, że termin do wniesie-
nia apelacji jest terminem ustawowym, który nie może być skracany ani wydłużany. 
Art. 369 k.p.c. wyznacza zarówno początek, jak i koniec biegu terminu do wniesienia 
apelacji, a prawo procesowe nie przewiduje żadnych jego modyfikacji. Tak więc strona 
nie może złożyć apelacji w dowolnym terminie, bowiem terminy z art. 369 §1 i §2 k.p.c. 
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mają charakter terminów ustawowych i nie podlegają jakiemukolwiek wydłużaniu. 
Upływ terminu do wniesienia apelacji sąd bierze pod rozwagę z urzędu i jest obowiąza-
ny spóźnioną apelację odrzucić. Inaczej rzecz ujmując Sąd z uwagi na treść przepisu 
art. 370 k.p.c. nie może postąpić inaczej i w związku z tym takie działanie Sądu jest 
zgodne z prawem. Powyższa sytuacja procesowa wystąpiła w sprawie, w której stroną 
procesową był Pan Ryszard M. Termin bowiem do wniesienia apelacji upływał z dniem 
19 lipca 2011 r., a pozwany środek odwoławczy złożył w dniu 12 września 2011 r., 
uchybiając terminowi określonemu w art. 369 k.p.c.

Reasumując należy stwierdzić, że po dokonaniu analizy akt sprawy Sądu Okręgo-
wego w Gorzowie Wielkopolskim, brak jest podstaw prawnych do podejmowania przez 
Prokuratora Generalnego i podległych mu prokuratorów działań, w zakresie postulo-
wanym przez Pana Senatora, w oświadczeniu złożonym w dniu 5 marca 2015 r. na 
71. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Hernand

Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 26.05.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 11 marca 2015 r. (BPS/043-71-3072-RPO/15), 

dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora Grzegorza Wojciechowskiego na 
71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 r. w sprawie Pana Ryszarda M., pragnę 
uprzejmie poinformować, że wobec braku szczegółowych informacji i dokumentów 
we wspomnianej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich, w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014, poz. 1648) 
zwrócił się do właściwego sądu z zapytaniem o okoliczności sprawy. O poczynionych 
w sprawie ustaleniach Rzecznik poinformuje Państwa w późniejszym terminie.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 15.06.2015 r.

Pani Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji, dotyczącej sprawy Pana Ryszar-

da M., zgłoszonej w drodze oświadczenia Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechow-
skiego na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 r., uprzejmie przekazuję 
następujące wyjaśnienia.

Rzecznik Praw Obywatelskich dokonał analizy akt postępowania toczącego się 
w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim. Niestety weryfikacja znajdujących 
się tam dokumentów nie daje podstaw do podjęcia dalszych czynności w sprawie.

Okoliczności odrzucenia apelacji oraz oddalenia wniosku o przywrócenie terminu 
do jej wniesienia zostały szczegółowo wyjaśnione przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie 
Wydział I Cywilny w uzasadnieniu postanowienia z dnia 3 lipca 2012 r. (analizowa-
nych akt sprawy). Nie budzą one zastrzeżeń Rzecznika.

Rzecznik zapoznał się przy tym również ze stanowiskiem Prokuratura Generalnego 
w przedmiotowej sprawie, zajętym w związku z interwencją Pana Senatora Grzegorza 
Wojciechowskiego. W treści pisma z dnia 14 kwietnia 2015 r. (PG IV Pc/PG 204/15), 
przekazanego na ręce Pani Marszałek poinformowano Pana Senatora o prawnej nie-
dopuszczalności podjęcia jakichkolwiek działań procesowych. Zajęte stanowisko jest 
zbieżne z opinią Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.

Wyjaśniam, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest specyficznym organem kontroli 
przestrzegania praw i wolności przez sądy, czy organy władzy publicznej, a jego kom-
petencje pozwalają mu na podejmowanie działań za pomocą jedynie tych środków, 
które przyznają mu przepisy prawa. Należy również dostrzegać, że Rzecznik Praw Oby-
watelskich nie może wchodzić w kompetencje sądu czy organów władzy publicznej 
i zamiast nich wydawać rozstrzygnięcia w danej sprawie. Z uwagi na konstytucyjną 
zasadę niezawisłości sędziowskiej (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP), w sytuacji gdy 
źródłem ewentualnego naruszenia wolności lub praw jest akt stosowania prawa w po-
staci orzeczenia sądowego, jedynym dopuszczalnym środkiem działania Rzecznika 
może być środek o charakterze procesowym. Konstytucyjna zasada niezawisłości sę-
dziowskiej wyklucza jakąkolwiek inną formę oddziaływania Rzecznika na działalność 
orzeczniczą sądów. Orzeczenie wydane w sprawie jest prawomocne, a Rzecznikowi 
nie przysługuje żadna możliwość jego wzruszenia lub zmiany. Orzeczenie to na chwilę 
obecną wiąże również Rzecznika.

Powodem aktualnej sytuacji Pana Ryszarda M. może być, między innymi, postępo-
wanie jego profesjonalnego pełnomocnika będącego radcą prawnym, który nie wniósł 
w terminie apelacji od orzeczenia sądu pierwszej instancji. Jednakże ocena zacho-
wania konkretnego radcy prawnego winna być dokonana przede wszystkim przez sa-
morząd radcowski, którego pełnomocnik ten jest członkiem. Wyjaśniam, że radcowie 
prawni, stosownie do dyspozycji art. 64 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 
prawnych (t. jedn. Dz. U. 2015, poz. 507), podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej 
za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu oraz za czyny sprzeczne ze ślubowa-
niem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego. Niestety, z uwagi na upływ 
czasu, jaki minął od zaniedbania radcy prawnego, skutkującego odrzuceniem apelacji 
w sprawie Pana M., wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jest już niedopuszczalne 
(art. 70 ustawy o radcach prawnych).

Można ponadto wskazać, że zaniedbanie radcy prawnego może także pociągnąć 
za sobą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone na skutek niewłaściwego 
świadczenia pomocy prawnej. Odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika pro-
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fesjonalnego nie jest jednak odpowiedzialnością absolutną. Adwokat i radca prawny 
odpowiadają za szkody wyrządzone mocodawcy wskutek własnych zaniedbań i błę-
dów prowadzących do przegrania sprawy, której wynik byłby korzystny dla tej strony, 
gdyby pełnomocnik zachował należytą staranność. Mocodawca może żądać odszko-
dowania, a sąd orzekający w sprawie powinien ocenić należytą staranność wymaganą 
od adwokata i radcy przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru ich działalności 
(vide m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. sygn. akt 
VI Aca 1253/13, LEX nr 1488734; tak samo wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grud-
nia 2012 r. sygn. akt II CSK 219/12, OSNC 2013/7-8/91, Biul. SN 2013/3/12–13, 
M. Prawn. 2013/17/933-934; w podobnym duchu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
19 lutego 2014 r., sygn. akt V CSK 189/13, LEX nr 1436183). Powyższe oznacza, że 
ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza uzależniona byłaby od wykazania, że 
wniesiona skutecznie apelacja dawała szansę na uzyskanie orzeczenia korzystnego 
dla pozwanego.

W tym stanie sprawy, należy stwierdzić, iż z uwagi na upływ czasu, nie jest moż-
liwe udzielenie Panu M. wymiernej pomocy przez Rzecznika Praw Obywatelskich, po-
nieważ nie ma on już obecnie takich środków działania, które mógłby w tej sprawie 
wykorzystać.

W ewentualnej dalszej korespondencji z Biurem Rzecznika w przedmiotowej spra-
wie proszę powoływać się na numer IV.511.91.2015.SG.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Przemysława Błaszczyka, Roberta Mamątowa, 

Jarosława Rusieckiego, Czesława Ryszki oraz Alicji Zając

skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, 
do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

oraz do prezesa Krajowej Rady Notarialnej Tomasza Janika

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze Generalny! 
Szanowny Panie Prezesie!

Zwracam się do Państwa o podjęcie przepisanych prawem działań 
w sprawie zbadania zgodności z prawem oraz obowiązującymi zasadami 
etyki zawodowej notariuszy zapisów zamieszczonych w akcie notarialnym 
(Rep. A 3313/2013), zawartym w dniu 29 listopada 2013 r. przed notariu-
szem Rafałem Tazbirem, prowadzącym swą działalność pod następującym 
adresem: ul. Sienkiewicza 39/3 w Kielcach.

W niniejszym akcie ustanowiono (§5), iż zawarcie przyrzeczonej umowy 
sprzedaży nieruchomości nastąpi nie później niż sześćdziesiąt dni od uzy-
skania decyzji o warunkach zabudowy bądź uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Z informacji, które posiadam, wynika, 
iż ów notariusz nie poinformował sprzedających o tym, iż niniejszy zapis 
może skutkować realizacją zawartej umowy w odległym czasie, czego strona 
sprzedająca nie była świadoma. Co więcej, moje wątpliwości budzi rażąco 
niska taksa notarialna naliczona przez notariusza – 1,23 zł.

Szanowni Państwo, niniejsza umowa zawarta została w listopadzie 
2013 r. Do chwili obecnej nie zostały dopełnione przez kupującego wymogi 
formalne w celu jej realizacji, a sprzedający nie może poczynić nowych kro-
ków w celu zbycia nieruchomości. Proszę zatem o jakąkolwiek interwencję 
w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski  Jarosław Rusiecki 
Przemysław Błaszczyk  Czesław Ryszka 
Robert Mamątow  Alicja Zając

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Grzegorza Wojciechow-

skiego, Przemysława Błaszczyka, Roberta Mamątowa, Jarosława Rusieckiego, Czesła-
wa Ryszkę i Alicję Zając na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 r., dotyczące 
sporządzenia przez notariusza Rafała Tazbira w dniu 29 listopada 2013 r. aktu nota-
rialnego, Rep. A nr 3313/2013, uprzejmie przedstawiam, co następuje.



71. posiedzenie Senatu w dniu 5 marca 2015 r.228

Zgodnie z art. 42 §1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie1 Minister 
Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością notariuszy. Zakres, przedmiot, 
kryteria jak i przede wszystkim formy tego nadzoru są ściśle określone przez ustawy. 
W związku z tym oraz z konstytucyjną zasadą działania organów władzy publicznej na 
podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP), Minister Sprawiedliwości może 
podejmować w stosunku do notariuszy wyłącznie te czynności, do których uprawniają 
wyraźnie przepisy ustawowe i tylko w celach określonych przez te przepisy. Katalog 
uprawnień nadzorczych Ministra Sprawiedliwości nad działalnością notariuszy jest 
zatem katalogiem zamkniętym2.

Zatem w ramach nadzoru, w trybie art. 42 §1 i art. 45 ustawy – Prawo o notariacie, 
wystąpiono do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie o wyjaśnienie podnoszonych 
zarzutów, odebranie od notariusza stosownego oświadczenia oraz nadesłanie kopii 
kwestionowanego aktu notarialnego.

Z poczynionych ustaleń wynika, że akt notarialny sporządzony przez notariusza 
Rafała Tazbira w dniu 29 listopada 2013 r., Rep. A nr 3313/2013, dotyczy przed-
wstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

W umowie przedwstępnej, uregulowanej w art. 389 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny3, jedna strona przyrzeka drugiej albo obie strony przyrzekają 
sobie wzajemnie zawarcie ze sobą w przyszłości innej umowy (umowy przyrzeczonej).

Po zmianie regulacji dokonanej ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy 
kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw4, oznaczenie terminu umowy przyrze-
czonej nie stanowi przesłanki ważności umowy przedwstępnej. Jeżeli termin, w ciągu 
którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być 
zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania 
zawarcia umowy przyrzeczonej (art. 389 §2 k.c. zdanie pierwsze).

Oznaczenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej może polegać na podaniu daty 
albo wskazaniu innego zdarzenia, przyszłego, lecz pewnego, chociaż w chwili ozna-
czania terminu nie można jeszcze podać, kiedy dokładnie ono zaistnieje. Natomiast 
zdarzenia, co do których nie ma pewności, czy zaistnieją (np. wydanie aktu admini-
stracyjnego lub dokonanie czynności bankowej), nie mogą być wskazywane celem 
oznaczenia terminu5.

Należy wskazać, że w polskim systemie prawnym notariusz, nie będąc stroną czyn-
ności notarialnej, nie ingeruje w ustalenia stron dotyczące postanowień umowy. Jego 
wpływ na treść czynności jest bardzo ograniczony. W istocie bowiem rola notariusza 
– jako osoby zaufania publicznego – sprowadza się do tego, by czuwać nad zgodnością 
z prawem czynności zawieranej pomiędzy stronami oraz nad należytym zabezpiecze-
niem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta 
może spowodować skutki prawne (art. 80 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o notariacie).

W przypadku przedwstępnej umowy sprzedaży strony negocjują i uzgadniają mię-
dzy sobą istotne postanowienia umowy (essentialia negotii), w tym cenę rzeczy i czynią 
to bez udziału notariusza.

W akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza Rafała Tazbira w dniu 29 li-
stopada 2013 r., Rep. A nr 3313/2013, w §5 umowy przedwstępnej, nie został precy-
zyjnie wskazany termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona. Ter-
min ten został bowiem uzależniony od uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu lub uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Należy zatem uznać, że w niniejszej sprawie zastosowanie 
znajdzie przepis art. 389 §2 k.c.

Podkreślić przy tym należy, że, jak wynika z §10 aktu notarialnego, notariusz po-
informował strony o treści art. 389 k.c., co pozwala na przyjęcie, że dopełnił wymogów 
określonych w art. 80 §2 ustawy – Prawo o notariacie.

1 Dz. U. z 2014 r., poz. 164 ze zm.
2 wyrok SN z dnia 11 maja 2000 r. III RN 117/99, OSNP 2001/5/180.
3 T. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.
4 Dz. U. z 2003 r., Nr 49, poz. 408.
5 Adam Olejniczak, Komentarz do art. 389 Kodeksu cywilnego, LEX.
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Nadto, jak wynika z wyjaśnienia złożonego przez notariusza w piśmie z dnia 2 kwiet-
nia 2015 r., zapisy zawarte w ww. akcie notarialnym, w tym zawarty w §5, wynikają 
z woli stron umowy, a notariusz nie zawiera umowy dopóki nie nabierze przekonania, 
że strony czynności notarialnej rozumieją jej treść i odpowiada ona w pełni ich woli.

Strony, w ramach swobody kontraktowej, mogą zawrzeć, poza postanowieniami istot-
nymi umowy, również dodatkowe postanowienia, w tym m.in. mogą w umowie przed-
wstępnej określić termin, którego upływ powoduje wygaśnięcie obowiązku zawarcia umo-
wy przedwstępnej oraz wprowadzić do niej postanowienia, które nie stanowią warunku 
w rozumieniu art. 89 k.c. i uprawniają jedynie jedną ze stron umowy do odstąpienia od za-
warcia umowy przyrzeczonej w przypadku, gdy zajdą okoliczności wskazane w umowie6.

Strony umowy, dokumentowanej aktem notarialnym z dnia 29 listopada 2013 r., 
Rep. A nr 3313/2013, zawarły dodatkowy zapis dotyczący wydania dokumentacji 
związanej z ubieganiem się przez kupujących o wydanie decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu. Strony mogły również zawrzeć inne zapisy, np. doty-
czące ostatecznego terminu, którego upływ powoduje wygaśnięcie obowiązku zawar-
cia umowy przedwstępnej.

Z treści oświadczenia nie wynika, czy zbywcy podjęli jakiekolwiek działania w celu 
wyznaczenia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej bądź zwracali się do notariusza 
o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.

W polskim systemie prawa cywilnego akt notarialny przyjęty, odczytany i podpisa-
ny przez strony czynności i notariusza nabiera mocy dokumentu urzędowego7.

Spory dotyczące czynności prawnej, w tym dokumentowanej aktem notarialnym, 
mogą być rozstrzygane przez sądy. Minister Sprawiedliwości, w ramach nadzoru spra-
wowanego nad notariuszami i organami samorządu notarialnego, nie jest upoważ-
niony do zainicjowania na rzecz określonej osoby postępowania sądowego ani też do 
reprezentowania strony takiego postępowania.

Wyjaśniam nadto, że jeśli przy wykonywaniu czynności notarialnej powstała szko-
da, jej naprawienia można dochodzić w postępowaniu cywilnym. Jak wynika bowiem 
z art. 49 ustawy – Prawo o notariacie notariusz ponosi odpowiedzialność za szko-
dę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych na zasadach określonych 
w kodeksie cywilnym. Jeżeli zatem zostały spełnione przesłanki określone w tym prze-
pisie istnieje możliwość skorzystania z sądowej drogi dochodzenia roszczeń.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że świadczenie pomocy prawnej w indywidualnych 
sprawach wykracza poza uprawnienia Ministra Sprawiedliwości. W razie potrzeby o ewen-
tualne porady prawne zainteresowana osoba może zwrócić się do adwokata lub radcy 
prawnego, jako podmiotów zawodowo zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej.

Odnosząc się natomiast do zagadnienia pobrania przez notariusza Rafała Tazbira 
taksy notarialnej w wysokości 1,23 zł (w tym 0,23 zł VAT), brak jest podstaw do po-
stawienia zarzutu pobrania „rażąco niskiej” taksy notarialnej.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 5 §1 ustawy – Prawo o notariacie notariu-
szowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na 
podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy 
notarialnej właściwe dla danej czynności. Ustawodawca przesądził tym samym, że 
między notariuszem a stronami dochodzi do nawiązania zobowiązaniowego stosunku 
prawnego – do zawarcia umowy o dokonanie czynności notarialnej. Na zobowiąza-
niowy, oparty na umowie stosunek prawny łączący notariusza i strony, wskazuje się 
konsekwentnie zarówno w piśmiennictwie prawniczym jak i w orzecznictwie8.

6 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2011 r., sygn. akt I CSK 282/10.
7 Art. 2 §2, art. 92 §1 pkt 7–9 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
8 Z. Bosak: Z zagadnień odpowiedzialności cywilnej notariuszy, Rejent 1992, nr 7–8; T. Sadow-

ski: Odpowiedzialność cywilna notariusza, Rejent 1995, nr 5; M.K. Kolasiński: Odpowiedzial-
ność cywilna notariusza, Toruń 2005, s. 131–142, wyrok TK z dnia 10 grudnia 2003 r., sygn. 
K 49/01, TK OTK-A 2003/9/101, wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 26 lutego 2004 r., sygn. 
III SZ 2/03 i III SZ 4/03, OSNP 2004/22/395, OSNP 2004/23/411 oraz z dnia 7 kwietnia 
2004 r., sygn. III SK 28/04, OSNP 2005/3/47, a także wyroki Sądu Apelacyjnego w War-
szawie z dnia 17 grudnia 1998 r., sygn. I ACa 697/98, OSA 1999/10/46 i z dnia 15 lutego 
2006 r., sygn. I Ca 897/05, OSA 2007/4/13.
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Umowa pomiędzy notariuszem a klientem nie musi być umową wzajemną tj. z zo-
bowiązaniem strony do świadczenia wynagrodzenia. Przepis nie wprowadza takiego 
obowiązku, a skoro notariusza i klienta łączy stosunek zobowiązaniowy, do tej umowy 
stosuje się ogólne zasady kształtowania stosunków zobowiązaniowych w tym zasadę 
swobody umów, zgodnie z którą (art. 3531 k.c.) strony zawierające umowę mogą uło-
żyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały 
się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Przepis art. 5 §1 ustawy – Prawo o notariacie wiąże wynagrodzenie z uprawnie-
niem notariusza. W ustawie – Prawo o notariacie brak jest przepisu, który w spo-
sób kategoryczny normowałby umowę zawartą miedzy notariuszem a klientem jako 
ekwiwalentną i wyłączał możliwość dokonania czynności prawnej bez pobrania wyna-
grodzenia. Uprawnienie do pobierania wynagrodzenia w ramach umów ze stronami 
pozostawiono w dyspozycji notariusza. Może on go żądać od strony w kwocie okreś- 
lonej przez siebie, ewentualnie po negocjacjach ze stroną, jednak nieprzekraczającej 
stawek ustalonych w taksie notarialnej. Jako dysponent tego uprawnienia może on 
też z niego nie korzystać i dokonać czynności bez wynagrodzenia9.

Ustalenie wynagrodzenia na niższym poziomie niż stawka maksymalna może 
następować z różnych przyczyn. Częstokroć taką przyczyną jest sytuacja osobista 
i majątkowa strony, która zamierza dokonać czynności. Pobieranie wynagrodzenia 
niższego niż maksymalna stawka taksy notarialnej określona w rozporządzeniu, na-
wet symbolicznej złotówki, bądź odstąpienie od pobrania wynagrodzenia za czynność 
notarialną nie stanowi naruszenia przepisów prawa, czy Kodeksu Etyki Zawodowej 
Notariusza10 ani też nie obniża rangi zawodu notariusza.

W niniejszej sprawie, w związku ze sporządzeniem przez notariusza Rafała Tazbira 
aktu notarialnego z dnia 29 listopada 2013 r., Rep. A nr 3313/2013, notariusz pobrał 
1 zł tytułem wynagrodzenia. Jak wynika ze złożonych przez niego w dniu 2 kwietnia 
2015 r. wyjaśnień, wysokość pobranej taksy notarialnej wynika z rozkładu kosztów 
notarialnych całej transakcji (umowy przedwstępnej oraz przyrzeczonej) w sposób 
oczekiwany przez stronę kupującą, pokrywającą te koszty. Kupujący, powołując się 
na sytuację finansową w chwili zawierania umowy, zadeklarował, przy zawieraniu 
umowy przyrzeczonej, uiszczenie taksy notarialnej według maksymalnych stawek no-
tarialnych, bez jakichkolwiek obniżek.

Reasumując, brak jest podstaw do podjęcia przez Ministra Sprawiedliwości, w sto-
sunku do notariusza Rafała Tazbira, czynności nadzorczych, wynikających z ustawy 
– Prawo o notariacie.

Wyrażam nadzieję, że przedstawiona odpowiedź w sposób wyczerpujący wyjaśnia 
kwestie podniesione przez państwa senatorów.

Z poważaniem 
 
Sekretarz Stanu 
w MINIETERSTWIE 
SPRAWIEDLIWOŚCI 
Jerzy Kozdroń

9 Por. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2009 r., sygn. akt I KZP 7/09.
10 Por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 23.09.2009 r. I KZP 7/09.
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Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 8.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 11 marca 2015 r. (nr BPS/043- 

-71-3073-PG/15) oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
wspólnie z innymi senatorami podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 
2015 r., skierowane do Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Krajowej Rady Notarialnej 
oraz Prokuratora Generalnego, w sprawie zbadania zgodności z prawem zapisów za-
mieszczonych w akcie notarialnym (Rep. A 3313/2013), zawartym w dniu 29 listopa-
da 2013 r. przed notariuszem Rafałem Tazbirem, prowadzącym swą działalność pod 
adresem w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 39/3, uprzejmie informuję, iż w związku 
z powyższym oświadczeniem zwrócono się do Prokuratury Okręgowej w Kielcach o do-
konanie sprawdzenia w zakresie, czy w jednostkach organizacyjnych prokuratury 
podległych tej jednostce prowadzone było lub jest aktualnie prowadzone postępowanie 
przygotowawcze dotyczące przedmiotowego aktu notarialnego, a także, czy w związku 
z zawarciem tego aktu podejmowane były przez prokuraturę na wniosek stron zawar-
tej przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości działania pozakarne.

W oparciu o informację Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 2 kwietnia 
2015 r. ustalono, iż w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu kieleckiego 
nie prowadzono postępowań przygotowawczych dotyczących aktu notarialnego (Rep. A 
3313/2013) zawartego w dniu 29 listopada 2013 r. przed notariuszem Rafałem Tazbi-
rem z Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 39/3 w Kielcach.

Ustalono również, iż nie podejmowano działań pozakarnych z inicjatywy stron za-
wartej tym aktem notarialnym przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości.

Jednocześnie z uwagi na informacje zawarte w treści oświadczenia, złożonego 
przez Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami, wskazu-
jące na nieprawidłowości występujące przy sporządzeniu aktu notarialnego, a zwią-
zane z niepoinformowaniem sprzedających o skutkach zapisu zawartego w §5, pismo 
Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2015 r. wraz z kopią 
oświadczenia senatorów RP, złożonego podczas posiedzenia senatu w dniu 5 marca 
2015 r. – jako zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – przesłane 
zostało, zgodnie z właściwością miejscową, Prokuraturze Rejonowej Kielce-Wschód 
w Kielcach, celem przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na 
celu wyjaśnienie, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obo-
wiązków przez notariusza przy sporządzeniu w dniu 29 listopada 2013 r. aktu nota-
rialnego Rep. A 3313/2013 w Kancelarii w Kielcach lub ewentualnego oszustwa na 
szkodę strony zawartej umowy.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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POSTANOWIENIE – O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA 
Komenda Miejska Policji w Kielcach

sierż. szt. Emil Karbownik 
(Stopień, imię i nazwisko)

16.06.2015

W sprawie dokonanego w dniu 29 listopada 2013 roku w Kielcach w Kancela-
rii Notarialnej Rafała Tazbira przy ul. Sienkiewicza 39/3 niedopełnienia obowiązków 
przez funkcjonariusza publicznego w osobie notariusza, przy sporządzaniu aktu no-
tarialnego Rep. A 3313/2013, polegającego na niepoinformowaniu bądź błędnym po-
informowaniu o warunkach zawartych w treści umowy i działaniu w ten sposób na 
szkodę sprzedających lub też ewentualnego oszustwa na ich szkodę tj. o przestępstwo 
z art. 231 §1 kk

na podstawie art. 307 kpk i art. 17 §1 pkt 2 kpk.

POSTANOWIŁ

odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie dokonanego w dniu 29 listopada 2013 roku 
w Kielcach w Kancelarii Notarialnej Rafała Tazbira przy ul. Sienkiewicza 39/3 niedo-
pełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w osobie notariusza, przy 
sporządzaniu aktu notarialnego Rep. A 3313/2013, polegającego na niepoinformowa-
niu bądź błędnym poinformowaniu o warunkach zawartych w treści umowy i działaniu 
w ten sposób na szkodę sprzedających lub też ewentualnego oszustwa na ich szkodę 
tj. o przestępstwo z art. 231 §1 kk – wobec braku znamion czynu zabronionego.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2015 roku do Wydziału d/w z Przestępczością Gospodar-
czą Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wpłynęło z Prokuratury Rejonowej Kielce- 
-Wschód w Kielcach pismo Pani Wicemarszałek Senatu Marii Pańczyk-Pozdziej z za-
łączonym do niego pisemnym oświadczeniem złożonym przez Senatorów: Grzegorza 
Wojciechowskiego, Przemysława Błaszczyka, Roberta Mamątowa, Jarosława Rusiec-
kiego, Czesława Ryszkę i Alicję Zając na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 05 marca 
2015 roku, skierowane do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, do Pro-
kuratora Generalnego Andrzeja Seremeta oraz do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej 
Tomasza Janika o podjęcie przepisanych prawem działań w sprawie zbadania zgod-
ności z prawem oraz obowiązującymi zasadami etyki zawodowej notariuszy zapisów 
zamieszczonych w akcie notarialnym (Rep. A 3313/2013), zawartym w dniu 29 listo-
pada 2013 roku przed notariuszem Rafałem Tazbirem, prowadzącym działalność pod 
adresem ul. Sienkiewicza 39/3 w Kielcach.

W niniejszej sprawie przeprowadzono postępowanie sprawdzające nadzorowane 
przez Prokuraturę Rejonową Kielce-Wschód w Kielcach w sprawie niedopełnienia obo-
wiązków przez funkcjonariusza publicznego w osobie notariusza, w dniu 29 listopa-
da 2013 roku w Kielcach w Kancelarii Notarialnej Rafała Tazbira przy ul. Sienkiewi-
cza 39/3, przy sporządzaniu aktu notarialnego Rep. A 3313/2013, polegającego na 
niepoinformowaniu bądź błędnym poinformowaniu o warunkach zawartych w treści 
umowy i działaniu w ten sposób na szkodę sprzedających lub też ewentualnego oszu-
stwa na ich szkodę tj. o przestępstwo z art. 231 §1 kk, w toku którego ustalono, co 
następuje.

W niniejszym akcie jak oświadczyli jego sygnatariusze ustanowiono, iż zawarcie 
przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości nastąpi nie później niż sześćdziesiąt 
dni od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy bądź uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika z treści powyższego oświadczenia 
wynika, że notariusz nie poinformował sprzedających o tym, iż niniejszy zapis może 
skutkować realizacją zawartej umowy w odległym czasie, czego strona sprzedająca 
nie była świadoma. Wątpliwości wzbudziła również niska taksa notarialna naliczona 
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przez notariusza tj. 1,23 zł. Zgodnie z oświadczeniem niniejsza umowa została zawar-
ta w listopadzie 2013 roku. Do chwili obecnej nie zostały dopełnione przez kupującego 
wymogi formalne w celu jej realizacji, a sprzedający nie może poczynić nowych kroków 
w celu zbycia nieruchomości.

Zgodnie z treścią art. 18 Ustawy Prawo o Notariacie: notariusz jest obowiązany 
zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu 
na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy 
notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy 
zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. Zakres obowiązków 
notariusza i granice jego działania, przy dokonywaniu czynności notarialnych wyzna-
czają przepisy ustawy Prawo o Notariacie. Podstawowym kryterium oceny działania 
notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych jest zgodność dokonywanych 
czynności notarialnych z obowiązującymi przepisami prawa. Niezgodność planowanej 
czynności notarialnej z obowiązującym prawem rodzi po stronie notariusza bezwzględ-
ny obowiązek odmowy dokonania czynności notarialnej. Po potwierdzeniu zgodności 
z prawem planowanej przez strony czynności, notariusz powinien, w oparciu o treść 
obowiązujących przepisów, ustalić rzeczywistą wolę stron co do rodzaju czynności 
jak i jej istotnych elementów. Kolejnym obowiązkiem notariusza jest pouczenie stron 
o skutkach prawnych planowanej czynności. Kolejno, akt notarialny przed podpisa-
niem powinien być odczytany przez notariusza, przy odczytaniu którego notariusz po-
winien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść 
oraz znaczenie aktu, a akt jest zgodny z ich wolą.

Jak wskazuje Rada Izby Notarialnej w Krakowie w zakresie zgodności z prawem 
zapisów umowy przedwstępnej określających termin zawarcia umowy przyrzeczonej 
pojęcie „termin” może wystąpić bądź w czystej postaci, bądź w połączeniu z warun-
kiem, w efekcie takiego, a nie innego określenia terminu zawarcia umowy przyrzeczo-
nej, realizacja zawartej przez strony umowy może nastąpić w odległym czasie.

W wyjaśnieniach przedstawionych Radzie Izby Notarialnej, notariusz Rafał Tazbir 
wskazał, że treść umowy przyrzeczonej została sformułowana w sposób jasny, jedno-
znaczny i niebudzący żadnych wątpliwości interpretacyjnych. W zakresie określenia 
terminu zawarcia umowy przyrzeczonej podstawowe znaczenie miała wola przejawio-
na przez strony w tym zakresie. Notariusz zapewnił Radę Izby Notarialnej, iż w przy-
padku niezrozumiałych dla stron zapisów udziela on wyczerpujących wyjaśnień, aż 
do momentu uzyskania przekonania, że strony czynności rozumieją jej treść i odpo-
wiada ona ich woli. W przeciwnym wypadku planowana czynność nie zostałaby przez 
niego dokonana.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie notariusza, to za wykonanie czynności przysługuje 
notariuszowi wynagrodzenie na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe 
niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wysokość 
maksymalnych stawek taksy notarialnej regulują przepisy Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerw-
ca 2004 roku. Przepisy te określają jedynie górną granicę wysokości pobieranego 
przez notariuszy wynagrodzenia za dokonywane czynności notarialnej. Jak wska-
zała Rada Izby Notarialnej wyjaśnienia co do kwestii pobranego przez notariusza 
Tazbira wynagrodzenia nie narusza uregulowań powyższego rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości. Jako uzasadnienie dla pobrania taksy notarialnej w tym konkret-
nym przypadku, notariusz wskazuje na ustalenia poczynione ze stroną pokrywającą 
te opłaty. W tej kwestii Rada Izby Notarialnej nie znalazła powodów, by zakwestio-
nować podnoszone przez notariusza okoliczności. Umowa przedwstępna sprzedaży 
sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego, z chwilą jego podpisania 
nabrała mocy dokumentu urzędowego oraz korzysta z domniemania prawdziwości 
(art. 252 k.p.c.), a także stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo poświadczo-
ne (art. 244 §1 k.pk.c.).

Wobec powyższych okoliczności – postanowiono odmówić wszczęcia śledztwa w tej 
sprawie, wobec stwierdzenia, że badany czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

sierż. szt. Emil Karbownik



71. posiedzenie Senatu w dniu 5 marca 2015 r.234

Odpowiedź 
PREZESA 
KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ

Warszawa, 1.04.2015 r.

Szanowna Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
po zapoznaniu się z pismem Pani Marszałek z dnia 11 marca 2015 r., które wpły-

nęło do Krajowej Rady Notarialnej w dniu 20 marca 2015 r. (znak: BPS/043-71-3073- 
-KRN/15) i załączonym do niego oświadczeniem, złożonym przez senatora Grzego-
rza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami na 71. posiedzeniu Senatu RP 
w dniu 5 marca 2015 r. – dotyczącym działalności not. Rafała Tazbira, prowadzącego 
kancelarię notarialną w Kielcach – uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Notarialna 
postanowiła przekazać pismo Pani Marszalek do Rady Izby Notarialnej w Krakowie, 
celem rozpatrzenia sprawy.

Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim faktem, że Krajowa Rada Nota-
rialna nie jest uprawniona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku 
– Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 164) do merytorycznego rozpoznawania 
skarg lub interwencji w indywidualnych sprawach notariuszy, a zakres kompetencji 
Krajowej Rady Notarialnej został określony w art. 40 wyżej powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 35 i 44 ustawy – Prawo o notariacie, uprawnienie do sprawowania 
nadzoru, w tym rozpatrywania skarg i interwencji w sprawach nad wykonywaniem 
obowiązków przez notariuszy posiada, z ramienia samorządu notarialnego, właściwa 
rada izby notarialnej.

Po otrzymaniu informacji z Rady Izby Notarialnej w Krakowie, Krajowa Rada Nota-
rialna poinformuje Panią Marszałek o sposobie załatwienia sprawy.

Z wyrazami szacunku 
 
PREZES 
KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ 
Tomasz Janik

Odpowiedź 
PREZESA RADY 
IZBY NOTARIALNEJ 
w KRAKOWIE

Kraków, 6 maja 2015 r.

Szanowna Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

W dniu 07 kwietnia 2015 roku, za pośrednictwem Krajowej Rady Notarialnej, wpły-
nęło do biura Rady Izby Notarialnej w Krakowie, pismo Pani Wicemarszałek Senatu 
Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 11 marca 2015 roku (znak BPS/043-71-3073-KRN/15) 
z załączonym do niego oświadczeniem złożonym przez Senatora Grzegorza Wojciechow-
skiego wspólnie z innymi senatorami na 71. posiedzeniu Senatu RP w dniu 05 marca 
2015 roku dotyczącym działalności notariusza w Kielcach Rafała Tazbira.
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W oświadczeniu z dnia 05 marca 2015 roku jego sygnatariusze wnoszą o podjęcie 
przepisanych prawem działań w sprawie zbadania zgodności z prawem oraz zasada-
mi etyki zawodowej notariuszy zapisów zamieszczonych w akcie notarialnym spo-
rządzonym przez notariusza w Kielcach Rafała Tazbira dnia 29 listopada 2013 roku, 
Rep. A nr 3313/2013.

Sygnatariusze oświadczenia zwracają uwagę przede wszystkim na zapis §5 powoła-
nego wyżej aktu notarialnego, zgodnie z którym „zawarcie przyrzeczonej umowy sprze-
daży nieruchomości nastąpi nie później niż sześćdziesiąt dni od uzyskania decyzji o wa-
runkach zabudowy bądź uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego” oraz podnoszą, że według posiadanych przez nich informacji dokonujący opisanej 
wyżej czynności notariusz nie poinformował sprzedających, że wskutek takiego określe-
nia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, realizacja zawartej umowy może nastąpić 
w odległym czasie, czego sprzedający w chwili zawierania umowy nie byli świadomi.

Ponadto wątpliwości autorów pisma budzi rażąco niska taksa notarialna naliczo-
na przez notariusza w wysokości 1,23 zł.

Składający oświadczenie wskazują, że pomimo zawarcia umowy przedwstępnej 
w listopadzie 2013 roku, wobec niedopełnienia przez kupującego do dnia dzisiejszego 
wymogów formalnych umożliwiających jej realizację, sprzedający nie może poczynić 
nowych kroków w celu zbycia nieruchomości, w związku z czym wnoszą o podjęcie 
interwencji w powyższej sprawie.

W następstwie otrzymania ww. pisma Rada Izby Notarialnej w Krakowie wezwała 
notariusza Rafała Tazbira do złożenia wyjaśnień w sprawie.

Dokonując analizy treści pisma oraz wyjaśnień jakie złożył notariusz Rafał Tazbir 
w piśmie z dnia 21 kwietnia 2015 roku Rada Izby Notarialnej uprzejmie informuje co 
następuje.

Przede wszystkim Rada zwraca uwagę, że sygnatariusze przedmiotowego oświad-
czenia, jako osoby niebędące uczestnikami czynności prawnej, objętej aktem nota-
rialnym sporządzonym przez notariusza Rafała Tazbira dnia 29 listopada 2013 roku, 
Rep. A nr 3313/2013, nie mogą być adresatem dokładnej jej analizy. Analiza taka 
stanowiłaby bowiem naruszenie dyspozycji przepisu art. 18 ustawy z dnia 14 lutego 
1991 roku prawo o notariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 164 t.j.) nakładającej obowiązek 
zachowania tajemnicy zawodowej. Niemniej jednak Rada uważa za celowe odniesienie 
się do problematyki przedstawionej przez wnioskodawcę w powołanym wyżej piśmie.

Zakres obowiązków notariusza i granice jego działania, przy dokonywaniu czyn-
ności notarialnych wyznaczają przepisy ustawy prawo o notariacie. Nie może budzić 
żadnych wątpliwości stwierdzenie, że podstawowym kryterium oceny działania nota-
riusza przy dokonywaniu czynności notarialnych jest zgodność dokonywanych czyn-
ności notarialnych z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie bowiem z treścią 
art. 2 §2 ustawy prawo o notariacie tylko czynności notarialne, dokonane przez nota-
riusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Niezgodność planowanej czynności notarialnej z obowiązującym prawem rodzi po 
stronie notariusza bezwzględny obowiązek odmowy dokonania czynności notarialnej 
(art. 81 ustawy prawo o notariacie).

W zakresie zgodności z prawem zapisów umowy przedwstępnej określających ter-
min zawarcia umowy przyrzeczonej, Rada Izby Notarialnej w Krakowie zwraca uwagę, 
że samo pojęcie „termin” ma podwójne znaczenie. Określa bowiem albo konkretną 
chwilę albo pewien okres mierzony liczbą dni, tygodni, miesięcy lub lat. O ile więc 
samo pojęcie „termin” jest łatwe do zdefiniowania, o tyle nie można tego powiedzieć 
o sposobie jego obliczania. Zgodnie bowiem z treścią art. 110 kodeksu cywilnego – 
sposób ustalania terminu pozostawiony jest ustawie, orzeczeniu sądu lub decyzji in-
nego organu państwowego (samorządowego), a także stronom czynności prawnej, co 
wynika ze swobody zawierania umów. Zastrzeżenie terminu w treści czynności praw-
nej jest niedopuszczalne jedynie w przypadkach, gdy zabrania tego wyraźny przepis 
prawa (np. art. 157 §1, art. 962, 1018 k.c.). Termin nie musi być wskazany co do 
dnia, ale może być określony zdarzeniem, którego nastąpienie w konkretnej sytu-
acji przewidują umawiające się strony. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego 
(np. orzeczenie SN z 15 grudnia 1956 roku 4 Cr 35/56 i wyrok SN z 6 lipca 1963 roku, 
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III CR 161/63). Podkreślić należy, że nie budzi w doktrynie żadnych wątpliwości, iż 
termin może występować bądź w czystej postaci, albo – co zdarza się bardzo często – 
w połączeniu z warunkiem, a nadto w efekcie takiego, a nie innego określenia terminu 
zawarcia umowy przyrzeczonej, realizacja zawartej przez strony umowy może nastąpić 
w odległym czasie.

Rada Izby Notarialnej zwraca uwagę, że po potwierdzeniu zgodności z prawem 
planowanej przez strony czynności, notariusz winien, w oparciu o treść obowiązują-
cych przepisów, ustalić rzeczywistą wolę stron co do rodzaju czynności jak i jej istot-
nych elementów. Kolejnym obowiązkiem notariusza jest pouczenie stron o skutkach 
prawnych planowanej czynności. Granice staranności zawodowej notariusza w spo-
sób kompleksowy wyznaczają przepisy art. 80 §1–3 ustawy prawo o notariacie. Rada 
zwraca uwagę, że nie można wskazanych w powyższych uregulowaniach poszczegól-
nych elementów – takich jak: obowiązek czuwania nad należytym zabezpieczeniem 
praw i słusznych interesów stron oraz osób, dla których czynność notarialna może po-
wodować skutki prawne; obowiązek sporządzenia dokumentu notarialnego w sposób 
zrozumiały i przejrzysty, czy też obowiązek udzielenia stronom wyjaśnień i pouczeń 
dotyczących dokonywanej czynności notarialnej – rozpatrywać w odniesieniu jedy-
nie do osoby notariusza. Treść uregulowań prawnych świadczy o tym, że w intencji 
ustawodawcy zakres nałożonych na notariusza obowiązków determinowany jest także 
różnorodnymi sposobami współdziałania z uczestnikami czynności notarialnej.

W tym zakresie nie można pominąć także przepisu art. 94 §1 ustawy prawo o no-
tariacie, zgodnie z którym akt notarialny przed podpisaniem powinien być odczytany 
przez notariusza, zaś przy odczytaniu aktu notariusz powinien się przekonać, że oso-
by biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu, a akt 
jest zgodny z ich wolą.

W przedstawionych na żądanie Rady wyjaśnieniach, notariusz Rafał Tazbir wska-
zuje, że treść umowy przedwstępnej sprzedaży w zakresie ustalenia terminu zawar-
cia umowy przyrzeczonej została sformułowana w sposób jasny, jednoznaczny i nie-
budzący żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Notariusz podkreśla, że w zakresie 
takiego a nie innego określenia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej podstawowe 
znaczenia miała wola przejawiona przez strony w tym zakresie. Przedmiotowy zapis 
zredagowany został w duchu uregulowań §15 Kodeksu etyki zawodowej notariusza, 
nakazującej notariuszowi zastosowanie rozwiązań prawnych odpowiadających woli 
klienta, co stanowi standard w jego praktyce zawodowej. Notariusz zapewnia także, 
że w przypadku gdy przy dokonywanych przez niego czynnościach notarialnych ja-
kiekolwiek zapisy sporządzanych dokumentów są dla stron niezrozumiałe, udziela 
wyczerpujących wyjaśnień, aż do momentu uzyskania przekonania, że strony czynno-
ści rozumieją jej treść i odpowiada ona ich woli. W przeciwnym wypadku planowana 
czynność nie zostałaby przez niego dokonana.

Odnosząc się do wątpliwości autorów pisma w zakresie wysokości pobranej przez 
notariusza Rafała Tazbira taksy notarialnej, Rada stwierdza co następuje.

Zgodnie z treścią art. 5 §1 ustawy Prawo o notariacie notariuszowi za dokonanie 
czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy 
ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe 
dla danej czynności. Wysokość zaś maksymalnych stawek taksy notarialnej regulują 
przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek 
taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku. Wspomniane przepisy określają je-
dynie górną granicę wysokości pobieranego przez notariuszy wynagrodzenia za 
dokonywane czynności notarialne i w ocenie organów samorządu notarialnego sta-
nowi to podstawową wadę tych uregulowań, skutkującą występowaniem w prak-
tyce notarialnej zjawiska pobierania przez notariuszy rażąco niskiego wynagro-
dzenia. Podejmowanie przez organy samorządu notarialnego starania w kierun-
ku wprowadzenia w miejsce maksymalnych stawek taksy notarialnej stawek 
minimalnych bądź stałych, nie przyniosły jak dotąd żadnych rezultatów.

Należy podkreślić, że Rada Izby Notarialnej w Krakowie nie akceptuje, niestety 
coraz powszechniejszej praktyki, polegającej na pobieraniu przez notariuszy rażąco 
niskiego wynagrodzenia za dokonywane przez nich czynności notarialne. Zdaniem 
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Rady praktyka taka, szczególnie w kontekście dążenia w ten sposób do „zdobywania 
klienta” stanowi szczególnie rażący przypadek nieuczciwej konkurencji oraz zasad 
etyki zawodowej notariuszy.

Rada Izby Notarialnej zwraca uwagę, że w kontekście obowiązujących uregulowań 
prawnych, wyjaśnienia notariusza Rafała Tazbira, który podnosi, że wysokość pobra-
nego przez niego wynagrodzenia nie narusza uregulowań cytowanego wyżej rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, 
są spójne i logiczne. Jako uzasadnienie dla pobrania taksy notarialnej w tym konkret-
nym przypadku, notariusz wskazuje na ustalenia poczynione ze stroną pokrywającą 
te opłaty. Rada Izby Notarialnej w Krakowie nie znajduje powodu by okoliczności 
podnoszone przez notariusza kwestionować, tym bardziej że zgodnie z treścią Uchwa-
ły Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2009 roku, sygn. akt I KZP 7/09 – „Zgodnie 
z art. 5 §1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie podstawą uprawnienia 
notariusza do pobrania wynagrodzenia od stron za dokonanie czynności notarialnej 
jest umowa ze stronami czynności. Przepis ten nie wyłącza możliwości zawarcia umo-
wy o dokonanie czynności notarialnej bez wynagrodzenia”.

Rada zwraca uwagę także na okoliczność, że organy samorządu notarialnego niejed-
nokrotnie podejmowały działania zmierzające do ograniczenia omawianej prakty-
ki. Podejmowane próby wskazania jako deliktu dyscyplinarnego dla praktyki nagminne-
go pobierania obniżonego wynagrodzenia, jak również próby ustalenia wiążących zasad 
w zakresie pobierania taksy notarialnej skończyły się niepowodzeniem. Stanowiska 
organów samorządu notarialnego w zakresie wysokości taksy notarialnej oraz zasad jej 
pobierania nie podzielali bowiem, ani Minister Sprawiedliwości skarżący uchwały orga-
nów samorządu notarialnego w tym zakresie, ani sądy rozpatrujące te skargi.

Tytułem przykładu należy wskazać:
1. Uchwałą Nr 19/97 z dnia 12 grudnia 1997 roku Krajowa Rada Notarialna 

wprowadziła do Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza postanowienie §26 pkt 2, 
uznające „przyciąganie” klientów poprzez proponowanie im niższego wynagro-
dzenia za usługi notarialne, za przejaw nieuczciwej konkurencji i szczególnie 
rażący jej przypadek. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów de-
cyzją z dnia 20 maja 2002 roku, Nr DDF-31/2002, uznał podjęcie tej uchwały 
za praktykę ograniczającą konkurencję na rynku usług notarialnych, nakazał 
zaniechanie tej praktyki, jak również nałożył na Krajową Radę Notarialną karę 
pieniężną. Odwołanie Krajowej Rady Notarialnej od tej decyzji zostało wyrokiem 
z dnia 22 grudnia 2004 r. oddalone przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaś apelacja w tej sprawie została od-
dalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 
16 listopada 2006 roku, sygn. akt VI ACa 554/06.

2. Walne Zgromadzenie Notariuszy jednej z Izb Notarialnych podjęło uchwałę 
określającą zasady pobierania taksy notarialnej. W uchwale tej uznało między 
innymi, że stałe pobieranie wynagrodzenia wyższego lub niższego od maksy-
malnego przewidzianego w przepisach jest naruszeniem godności wykonywa-
nia zawodu i może być podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 
przeciwko notariuszowi. Tymczasem Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu skargi 
Ministra Sprawiedliwości uznał jednak, że „Organy samorządu notarialnego 
nie są uprawnione do stanowienia wytycznych w sprawie stosowania taksy za 
czynności notarialne” – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1996 roku, 
sygn. akt III SZ 3/96. W uzasadnieniu prawnym wyroku Sąd stwierdził, że 
do dokonania regulacji wynagrodzenia za czynności notarialne uprawnione są 
określone prawem organy państwowe, a organy samorządu notarialnego nie 
posiadają kompetencji do wkraczania w problematykę zastrzeżoną dla właści-
wych organów państwowych. Z tego też względu jakakolwiek ingerencja or-
ganów samorządu notarialnego w sprawę zasad pobierania taksy notarialnej 
musi być uznana za kolidującą z prawem.

3. W kolejnej sprawie toczącej się przed Sądem Najwyższym ze skargi Ministra 
Sprawiedliwości na uchwałę Rady Izby Notarialnej w sprawie wszczynania przez 
Radę Izby Notarialnej postępowań wyjaśniających między innymi w stosun-
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ku do notariuszy praktykujących stałe i nagminne pobieranie rażąco niskich 
wynagrodzeń za dokonywane czynności Sąd Najwyższy uznał, po pierwsze, że 
Rada Izby Notarialnej nie ma ustawowych kompetencji do określania rodzajów 
deliktów dyscyplinarnych notariuszy, zaś po drugie, że organy samorządu no-
tarialnego nie są uprawnione do stanowienia wytycznych w sprawie stosowania 
taksy za czynności notarialne (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2004 
roku, sygn. akt III SZ 2/03).

Należy podnieść, że umowa przedwstępna sprzedaży sporządzona przez notariu-
sza w formie aktu notarialnego, z chwilą jego podpisania nabrała mocy dokumentu 
urzędowego (art. 2 §2 ustawy Prawa o notariacie) oraz korzysta z domniemania praw-
dziwości (art. 252 kodeksu postępowania cywilnego), a także stanowi dowód tego, 
co zostało w nim urzędowo poświadczone (art. 244 par. 1 k.p.c.). Natomiast prawa 
uczestników danej czynności objętej aktem notarialnym sporządzonym przez notariu-
sza znajdują dostateczną ochronę w przepisach szczególnych. Wskazać tu należy na 
przepisy art. 246 oraz 247 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepisy te dopuszczają 
bez wskazanych ograniczeń dowody przeciwne co do oświadczeń stron objętych aktem 
notarialnym sporządzonym przez notariusza.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
PREZESA RADY 
notariusz Dariusz Kot
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 
Roberta Mamątowa oraz Przemysława Błaszczyka

skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz, 
do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, 

do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera 
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie działań w ramach Pań-

stwa kompetencji w sprawie praktyk przedsiębiorstwa Energa dla Firm SA. 
Mianowicie pragnę przedstawić państwu casus pana Krzysztofa R., który 
podpisał ze wspomnianą firmą umowę sprzedaży energii elektrycznej poza 
siedzibą przedsiębiorstwa (uzgodnienia odbywały się drogą telefoniczną) 
w dniu 25 marca 2014 r.

Jak wynika z informacji, pan R. zarówno podczas rozmowy z konsultan-
tem, jak i w trakcie podpisywania umowy w obecności kuriera przekonany 
był, iż owych czynności dokonuje jako osoba fizyczna, miał bowiem zamiar 
użytkować energię elektryczną tylko do celów związanych z gospodarstwem 
domowym. W kolejnym dniu zdecydował się na odstąpienie od wspomnianej 
umowy, odsyłając ją do siedziby usługodawcy. Jednakże otrzymał odpo-
wiedź, iż nie może skorzystać z przepisów dotyczących zawierania umów 
poza lokalem firmy, gdyż jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność go-
spodarczą, w związku z czym ciąży na nim obowiązek zapłaty 12 tysięcy 
600 zł (plus odsetki) tytułem kary umownej.

Sprawą niewytłumaczalną jest również fakt, że pan R. przy wypełnianiu 
umowy świadomie nie wpisał swojego numeru REGON, będąc przekonany, 
iż owa rubryka po prostu go nie dotyczy, a na kopii przekazanej z siedziby 
przedsiębiorstwa ów numer widnieje. Na pierwszy rzut oka widać, iż został 
on po prostu wpisany długopisem w terminie późniejszym.

Uprzejmie prosimy Państwa o zajęcie stanowiska w przedmiotowej spra-
wie i zbadanie, czy działania przedsiębiorstwa Energa były zgodne z pra-
wem oraz etyką świadczenia tego typu usług. Z naszej praktyki wiemy, iż 
podobnych spraw jest znacznie więcej.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 26.03.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na wystąpienie Pani Marszałek z dnia 11 marca 2015 r., które 

wpłynęło do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 19 marca 2015 r. (znak: 
BPS/043-71-30-74-RPO/15) przekazujące oświadczenie złożone przez senatorów: 
Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana Roberta Mamątowa oraz Pana Przemysława 
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Błaszczyka na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 r. uprzejmie informuję, 
że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Prezesa Zarządu Energia dla 
Firm SA o udzielenie wyjaśnień w zgłoszonej sprawie. Kopię pisma Biura Rzecznika 
przekazuję w załączeniu.

O treści uzyskanych wyjaśnień i stanowisku Rzecznika zostanie Pani Marszałek 
niezwłocznie poinformowana.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk

Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 18.05.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do wystąpienia Pani Marszałek z dnia 11 marca 2015 r. (znak: 

BPS/043-71-30-74-RPO/15) przekazującego oświadczenie złożone przez senatorów: 
Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana Roberta Mamątowa oraz Pana Przemysła-
wa Błaszczyka na 71. posiedzeniu Senatu w dniu 5 marca 2015 r. oraz pisma Biura 
Rzecznika z dnia 26 marca 2015 r. informującego o podjęciu postępowania wyjaśnia-
jącego przez Biuro Rzecznika w sprawie dotyczącej praktyk stosowanych przez Spółkę 
„Energia dla firm” przy zawieraniu umów sprzedaży energii elektrycznej, uprzejmie 
informuję, że Prezes Zarządu Energia dla firm SA (przed przekształceniem – Energia 
dla firm Sp. z o.o.) pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. udzielił w tej sprawie wyjaśnień, 
które nie wskazują na naruszenie powszechnie obowiązującego prawa i zastosowanie 
nieuczciwych praktyk rynkowych wobec Pana Krzysztofa R.

Z treści udzielonych wyjaśnień wynika, że w dniu 26 marca 2014 r. zawarta zosta-
ła pomiędzy Energia dla firm Sp. z o.o. a Gospodarstwem rolnym Krzysztof R. umowa 
zatytułowana: „Umowa sprzedaży energii elektrycznej dla klienta biznesowego”. 
W rubryce: „Nazwa podmiotu zawierającego umowę” wpisano: Gospodarstwo rolne 
Krzysztof R. Ponadto Pan R. jako Gospodarstwo rolne Krzysztof R. udzielił Spółce peł-
nomocnictwa do m.in. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego 
do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej ze Spółką Energia dla 
firm. W załączniku informacyjnym do umowy sprzedaży energii elektrycznej wymie-
niono odbiorcę działającego pod firmą Gospodarstwo rolne Krzysztof R. Dokumenty 
te opatrzone zostały własnoręcznym podpisem Pana Krzysztofa R. Z podpisywanych 
przez Pana Krzysztofa R. dokumentów – zdaniem Spółki – jednoznacznie wynikało, że 
umowa zawierana jest z klientem biznesowym, a stroną umowy jest Gospodarstwo 
rolne Krzysztof R.

Ponadto Spółka zwróciła uwagę na duży wolumen zadeklarowanej energii elek-
trycznej (co najmniej 10500 kWh rocznie), co również zdaniem Spółki wskazuje, że 
nie jest możliwe, aby Odbiorca zużywał energię elektryczną wyłącznie w swoim go-
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spodarstwie domowym, w celach niezwiązanych z prowadzonym przez niego przedsię-
biorstwem rolnym. Tym bardziej że Odbiorca nie posiada odrębnego przyłącza energii 
elektrycznej na cele prowadzonego przedsiębiorstwa rolnego.

Zdaniem Spółki wszystkie te okoliczności wskazują, że wolą stron od początku 
było zawarcie umowy w związku z prowadzeniem przez Pana Krzysztofa R. działalno-
ści gospodarczej. Spółka zajmuje stanowisko, że rolnicy są przedsiębiorcami, a zatem 
zastosowanie mają do nich wymogi przewidziane dla profesjonalistów.

W tym stanie rzeczy – zdaniem Spółki – skoro Odbiorca zawarł umowę jako przed-
siębiorca w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, to nie mógł 
skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy, przysługującego konsumen-
tom. Dlatego też podjęte przez niego działania skutkowały, naliczeniem przewidzianej 
w Ogólnych Warunkach Umowy opłaty manipulacyjnej w wysokości 12 600 zł, zabez-
pieczającej interesy Spółki (koszty procesowania oraz zabezpieczenia dostaw energii 
elektrycznej na okres trwania umowy).

Biuro Rzecznika – po analizie treści łączącej strony umowy – zwróciło uwagę, że 
w załączniku informacyjnym do umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Pa-
nem Krzysztofem R. w rubryce „Taryfa” wpisano: G12/G11. Natomiast taryfy typu G 
stosuje zaś dla gospodarstw domowych, zaś dla przedsiębiorców, w tym dla gospo-
darstw rolnych zastosowanie mają taryfy typu C.

W świetle powyższego wskazać należy, że na gruncie prawa cywilnego przyjmuje 
się, że rolnik jest przedsiębiorcą, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 431 k.c. 
(wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2013 r., syn. VI ACa 1472/12, 
LEX nr 1335770). W uzasadnieniu tego wyroku Sąd wskazał, że co do zasady rolnicy 
są przedsiębiorcami, z wyjątkiem tych, którzy prowadzą gospodarstwo jedynie w celu 
zaspokajania własnych potrzeb. Pogląd ten nie jest w doktrynie przyjmowany jed-
nolicie (Kidyba, Galimatias z przedsiębiorcami, Rzeczpospolita z 18 czerwca 2003 r.; 
J. Szwaja, Pojęcie przedsiębiorcy a instytucja prokury (w:) Prawo prywatne czasu prze-
mian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, pod 
red. A. Nowickiej, Poznań 2005, s. 287 i n.; U. Promińska (w:) Prawo cywilne i han-
dlowe w zarysie, pod red. W.J. Katnera, Kraków 2006, s. 56; Z. Radwański, Prawo 
cywilne, 2007, s. 209; odmiennie J. Frąckowiak (w:) System prawa prywatnego, t. 1, 
s. 1104; A. Pietraszewski, Czy rolnik indywidualny jest przedsiębiorcą w świetle ko-
deksu cywilnego, PPH 2010, nr 4, s. 48 i n.; J.P. Naworski, Przedsiębiorca w polskim 
prawie cywilnym (materialnym i procesowym) de lege lata i de lege ferenda, Toruń 
2011, s. 266).

W myśl art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 
organizacyjna, o której mowa w art. 331 §1, prowadząca we własnym imieniu działal-
ność gospodarczą lub zawodową. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno-
ści gospodarczej (Dz.U. z 2013, poz. 672 ze zm.) w art. 2 zawiera definicję działalno-
ści gospodarczej stanowiąc, że jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, 
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze 
złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Wymaga wyjaśnienia, że stanowisko Spółki nie zamyka Panu Krzysztofowi R. drogi 
do wystąpienia z powództwem o ustalenie nieistnienia zobowiązania do zapłaty naliczo-
nej opłaty, jeżeli nadal kwestionuje stanowisko Spółki. W toku postępowania sądowego 
Pan Krzysztof R. będzie mógł przedstawić swoje racje i dowody na poparcie twierdzenia, 
że umowę zawierał w przekonaniu, że sprzedaż energii nastąpi wyłącznie na potrze-
by jego gospodarstwa domowego. Sąd zaś dokona wykładni treści umowy i złożonych 
w niej oświadczeń woli, ustali też czy Pan Krzysztof R. jest przedsiębiorcą oraz na jakie 
potrzeby faktycznie zużywa dostarczaną energię elektryczną i w sposób wiążący roz-
strzygnie powstały spór dotyczący obowiązku zapłaty żądanej przez Spółkę kwoty.

Zgłoszona sprawa ma w istocie charakter sporu cywilnoprawnego, który rozstrzyg- 
nąć w sposób wiążący może obecnie wyłącznie sąd powszechny.

Natomiast Rzecznik nie dysponuje środkami działania, za pomocą których mógł-
by rozstrzygnąć występujące w sprawie wątpliwości i wpłynąć na zmianę stanowiska 
Spółki, dlatego też nie znajduje podstaw do podejmowania dalszych działań w tej 
sprawie.
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Jednocześnie uprzejmie informuję, że kopia odpowiedzi udzielonej Biuru Rzeczni-
ka przez Spółkę wraz z załącznikami oraz kopia niniejszego pisma zostanie przekaza-
na Panu Krzysztofowi R.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk

Odpowiedź 
PREZESA 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, 31 marca 2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na Oświadczenie złożone przez senatorów Grzegorza Wojciechow-

skiego, Roberta Mamątowa i Przemysława Błaszczyka na 71. posiedzeniu Senatu 
w dniu 5 marca 2015 r. i przekazane pismem z 11 marca 2015 r., znak: BPS/043-71- 
-3074-URE/15, niniejszym przedstawiam, co następuje.

Sprawa poruszona w oświadczeniu senatorskim, dotycząca kwestii związanych 
z odstąpieniem przez Pana Krzysztofa R. od umowy sprzedaży energii elektrycznej 
zawartej 25 marca 2014 r. z przedsiębiorstwem energetycznym „Energia dla firm” 
Sp. z o.o., była już rozpatrywana w Urzędzie Regulacji Energetyki. Pan Krzysztof R. 
(zam. K., R.) zwrócił się pismem z 26 kwietnia 2014 r. do Prezesa URE o opinię oraz 
zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie (pismo w załączeniu).

W odpowiedzi skierowanej do odbiorcy 9 maja 2014 r., znak: DRR-0291- 
-112(2)/2014/IO/2197, w sposób szczegółowy zostały przedstawione stosowne wyja-
śnienia związane z odstąpieniem od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 
oraz bezpośrednio ze sprawą (odpowiedź w załączeniu).

Ponadto informuję, że przypadek Pana Krzysztofa R. nie jest odosobniony. Prezes 
URE dostrzega problem nieuczciwych działań przedstawicieli handlowych niektórych 
sprzedawców. Od 2013 r. wielokrotnie reaguje na to zjawisko prowadząc działania 
edukacyjne i informacyjne poprzez zwracanie uwagi konsumentom energii na mogące 
się pojawiać nieuczciwe praktyki handlowe. Działania te podejmowane są za pośred-
nictwem mass mediów, np. podczas wywiadów udzielanych przez rzecznika prasowe-
go Urzędu (w tym w audycjach radiowych, telewizji śniadaniowej), a także za pomocą 
strony internetowej Urzędu www.ure.gov.pl.

Do najważniejszych inicjatyw podjętych przez Prezesa URE poprzez publikowanie 
na stronie internetowej można zaliczyć:

– zamieszczenie dokumentów: Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Zbiór 
Praw Konsumenta Paliw Gazowych, stanowiących praktyczne kompendium 
wiedzy dla odbiorców energii i paliw gazowych w gospodarstwach domowych. 
Publikacje zawierają praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, 
jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycz-
nej i paliw gazowych. Wśród kluczowych kwestii poruszonych w dokumentach, 
obok tych związanych z przyłączeniem do sieci, prawem wyboru sprzedawcy, 
czy zawieraniem i rozwiązywaniem umów oraz elementami umów, poruszony 
jest także problem nieuczciwych praktyk rynkowych,
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– informowanie o prawach konsumenta przy dokonywaniu zmiany sprzedawcy 
(np. obszerny materiał „Praktyki akwizytorów – poznaj swoje prawa” http://
www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5757,-Praktyki-
akwizytorow-poznaj-swoje-prawa.html?search=7624623, materiał informacyjny 
dotyczący nieuczciwych działań niektórych przedstawicieli handlowych sprze-
dawców energii elektrycznej http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogol-
ne/aktualnosci/5934,-Uwaga-na-nieuczciwych-sprzedawcow.html, informacje 
podsumowujące comiesięczny monitoring dotyczący zmian sprzedawcy energii 
elektrycznej z krótkimi komunikatami o prawach konsumentów, w szczegól-
ności związane z dokonywaniem zmiany sprzedawcy poza lokalem przedsię-
biorstwa energetycznego jak np. http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-
ogolne/aktualnosci/5730,-Odbiorcy-chetniej-zmieniaja-sprzedawcow-energii-
elektrycznej.html?search=58668936).

Ważnym elementem działań Prezesa URE, będących odpowiedzią na skargi kon-
sumentów dotyczące nieuczciwych działań przedstawicieli handlowych niektórych 
sprzedawców, są także wspólne akcje edukacyjno-informacyjne kierowane do kon-
sumentów przeprowadzane z innymi urzędami oraz organizacjami. Należą do nich 
m.in. ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do klientów – od-
biorców energii elektrycznej, której organizatorem było Towarzystwo Obrotu Energią, 
a patronat nad kampanią objął Prezes URE (akcję rozpoczęło oficjalne podpisanie 
Kodeksu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej przez pierwszych sprze-
dawców deklarujących działanie zgodnie z Kodeksem), czy też akcja edukacyjno-infor-
macyjna na temat praw konsumenta energii elektrycznej i paliw gazowych, związana 
z wypracowanym wspólnie przez URE i UOKiK Zbiorem Praw Konsumenta.

Wartym podkreślenia jest fakt, że kwestie dotyczące odstąpienia, rozwiązania i wy-
powiedzenia umowy mają charakter cywilnoprawny. W zakresie sporów wynikających 
z zawartych umów, właściwe do ich rozstrzygnięcia są sądy powszechne. Prezes URE 
nie posiada kompetencji do badania treści postanowień umów już zawartych ani do 
orzekania o skuteczności ich zawarcia. Jednakże regulator podejmuje szereg działań 
mających na celu eliminowanie nieuczciwych praktyk niektórych sprzedawców ener-
gii i zapobiegania ich negatywnym konsekwencjom.

Z poważaniem 
 
Maciej Bando

Odpowiedź 
PREZESA URZĘDU OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Warszawa, 23 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia złożonego przez senatorów Grzegorza Wojciechow-

skiego, Roberta Mamątowa i Przemysława Błaszczyka na 71. posiedzeniu Senatu 
w dniu 5 marca 2015 r., skierowanego m.in. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dalej: Prezes Urzędu), dotyczącego działań przedsiębiorcy Energia 
dla Firm SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Przedsiębiorca), Prezes Urzędu, uprzejmie 
przedstawia następujące stanowisko.
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W pierwszej kolejności wyjaśnienia wymaga, iż opisane w przedmiotowym oświad-
czeniu działanie Przedsiębiorcy, może być uznane za nieuczciwą praktykę rynkową 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nie-
uczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.; dalej: upnpr). 
W myśl bowiem art. 4 ust. 1 upnpr, praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębior-
ców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami 
i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przecięt-
nego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawie-
rania lub po jej zawarciu.

Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego w treści wskazanego powy-
żej oświadczenia, Prezes Urzędu uprzejmie wyjaśnia, iż do chwili obecnej do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wpływały sygnały, które mogłyby wska-
zywać na powtarzalność opisanych przez autorów oświadczenia działań Przedsię-
biorcy. W ocenie Prezesa Urzędu, wbrew twierdzeniom zawartym w przedmiotowym 
oświadczeniu, przedstawiona w nim sprawa Pana Krzysztofa R. ma zatem charakter 
jednostkowy.

W związku z powyższym, Prezes Urzędu aktualnie nie znajduje podstaw do pod-
jęcia w ramach przysługujących mu kompetencji działań mających na celu ochronę 
zbiorowych interesów konsumentów. Niemniej jednak, w przypadku odnotowania in-
nych przypadków konsumentów pokrzywdzonych takimi działaniami Przedsiębiorcy, 
których analiza będzie wskazywała na naruszenie zbiorowych interesów konsumen-
tów, Prezes Urzędu podejmie odpowiednie działania w ramach swoich ustawowych 
kompetencji, mające na celu eliminację ewentualnych nieprawidłowości.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż w przypadku podejrzenia dokonania przez 
Przedsiębiorcę niezgodnych ze stanem faktycznym modyfikacji dokumentu umowy, 
zasadne byłoby złożenie stosownego zawiadomienia do organów ścigania – policji lub 
prokuratury.

Z poważaniem 
 
z up. PREZESA 
URZĘDU OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
Wiceprezes 
Dorota Karczewska

Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 21.04.2015 r.

Pani Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma Pani Marszałek z dnia 11 marca 2014 r., dotyczącego 

oświadczenia, złożonego przez Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej – Panów Grzegorza 
Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa i Przemysława Błaszczyka podczas 71. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r., w zakresie działalności przedsiębiorstwa 
„Energia dla firm” SA, opisanej na przykładzie sprawy Pana Krzysztofa R., uprzejmie 
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informuję, że do tej pory w okręgu kompetencyjnym Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi 
nie były prowadzone postępowania przygotowawcze, dotyczące wymienionego powyżej 
przedsiębiorstwa.

Natomiast w Prokuraturze Rejonowej w Rawie Mazowieckiej toczy się cywilne po-
stępowanie wyjaśniające, w toku którego zlecono przeprowadzenie czynności z udzia-
łem Pana Krzysztofa R., których przedmiotem były opisane w oświadczeniu Panów 
Senatorów praktyki „Energia dla firm” SA. Przesłuchany w charakterze świadka Pan 
Krzysztof R. zeznał m.in., że w trakcie kilku rozmów telefonicznych z konsultantem 
spółki „Energia dla firm” przedstawiono mu ofertę zawarcia umowy o świadczenie 
usług energetycznych, której warunki były korzystniejsze od dotychczas stosowanych. 
Świadek jest rolnikiem indywidualnym, nieprowadzącym przedsiębiorstwa, w związ-
ku z czym nie był pewien, czy może zawrzeć umowę. Konsultant zobowiązał się do 
sprawdzenia tej kwestii.

W marcu 2014 r., za pośrednictwem kuriera, Pan Krzysztof R. otrzymał umowę 
do podpisania, co też uczynił w obecności dostawcy przesyłki. Następnie, gdy zo-
rientował się, że treść tego dokumentu odbiega od telefonicznych ustaleń w zakre-
sie wysokości marży, niezwłocznie ją wypowiedział i wówczas został zobowiązany do 
uiszczenia opłaty manipulacyjnej. Dodatkowo z zeznań wymienionego wynika, że po 
podpisaniu przez niego umowy nieustalona osoba wpisała w niej numer REGON, 
którego on nie podawał.

Ponadto ustalono, że spółka „Energia dla firm” w piśmie stanowiącym odpowiedź 
na interwencję Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Rawie Mazowieckiej poda-
ła, iż Pan Krzysztof R. w rozmowie telefonicznej z jej przedstawicielem poinformował 
o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pod nazwą Gospodarstwo Rolne, 
w związku z czym został uznany – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – za 
przedsiębiorcę, niepodlegającego ochronie konsumenckiej. Dodatkowo z dokumentów 
przysłanych firmie przez Pana Krzysztofa R. wynikało, że jest zainteresowany zawar-
ciem umowy biznesowej.

Aktualnie w toku postępowania Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej bę-
dzie wyjaśniała przedstawione przez obie strony okoliczności zawarcia umowy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z powyżej opisanego postępowania wyjaśnia-
jącego wyłączono do odrębnego prowadzenia materiały w zakresie dotyczącym podej-
rzenia popełnienia przestępstw spenalizowanych w art. 286 §1 k.k. i art. 270 §1 k.k.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Michała Wojtczaka

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne zainteresowani są 

wyjaśnieniem problemu związanego z definicją pojęcia „jedno przedsiębior-
stwo” zawartą w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trakta-
tu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w kontekście 
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w spra-
wie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o po-
moc de minimis (DzU nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz. 276) w brzmieniu 
ustalonym rozporządzeniem z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez pod-
miot ubiegający się o pomoc de minimis (DzU poz. 1543).

Stosownie do art. 2 ust. 2 przytoczonego rozporządzenia KE do celów 
niniejszego rozporządzenia „jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie 
jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z na-
stępujących stosunków:

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodar-
czej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać więk-
szość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego 
innej jednostki gospodarczej;

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ 
na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub 
postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólni-
kiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontro-
luje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub 
członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników 
lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o któ-
rych mowa w akapicie pierwszym w lit. a–d, za pośrednictwem jednej innej 
jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są 
uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

Z załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakre-
su informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis, czyli z formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się 
o pomoc de minimis, wynika, iż powiązania z innymi przedsiębiorcami wy-
stępują, gdy:

a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu;
b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość człon-

ków organu zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy;
c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne-

go przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego 
dokumentami założycielskimi;

d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem inne-
go przedsiębiorcy lub jego członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi ak-
cjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, samodzielnie 
kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy;

e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych 
powyżej poprzez jednego innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsię-
biorców.

Szanowny Panie Premierze, czy w świetle powyższych przepisów nie 
uznaje się za jedno przedsiębiorstwo, po pierwsze, przykładowo siedmiu 
spółek kapitałowych, w których występuje dwóch wspólników, będących 
osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej – jeden 
z nich posiada 51% udziałów, a drugi 49% udziałów w każdej spółce (nie 
występują inne powiązania), a po drugie, przedsiębiorstwa osoby fizycznej 
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i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ta osoba fizyczna (nie-
występująca jako przedsiębiorca, ale jako osoba fizyczna) jest wspólnikiem 
większościowym 81% udziałów?

Z wyrazami szacunku 
Michał Wojtczak

Odpowiedź

Warszawa, 13 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo BPS-043-71-3075/15 z dnia 11 marca 2015 roku doty-

czące oświadczenia złożonego przez senatora Michała Wojtczaka dotyczącego definicji 
pojęcia „jedno przedsiębiorstwo” zawartej w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (KE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, uprzejmie informuję, 
co następuje.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Urzędzie Ochrony Konsumentów i Kon-
kurencji, definicja „jednego przedsiębiorstwa” zawarta w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013, obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze 
sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków: 

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej więk-
szość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość 
członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jed-
nostki gospodarczej;

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną 
jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postano-
wieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w in-
nej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie 
z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej 
jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej 
jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa 
w lit. a–d, za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jed-
nostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

W przykładzie podanym w Oświadczeniu senatora Michała Wojtczaka, powiąza-
nia pomiędzy spółkami zachodzą za pośrednictwem osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej. W związku z tym, że warunek dotyczący powiązania poprzez 
osobę fizyczną lub grupę osób fizycznych działających wspólnie nie ma zastosowania 
w przypadku definicji jednego przedsiębiorstwa na podstawie art. 2 ust. 2 rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, należy stwierdzić, że przy ustaleniu powiązań 



71. posiedzenie Senatu w dniu 5 marca 2015 r.248

między przedsiębiorstwami na potrzeby ustalenia dostępnego pułapu pomocy de mi-
nimis, nie są one przedsiębiorstwami powiązanymi, a zatem każde z nich dysponuje 
odrębnym limitem pomocy de minimis.

Równocześnie uprzejmie informuję, że definicja „jednego przedsiębiorstwa” z art. 2 
ust. 2 rozporządzenia 1407/2013 służy ustaleniu powiązań między przedsiębiorstwa-
mi jedynie na potrzeby określenia dostępnego pułapu pomocy de minimis.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Jerzy W. Pietrewicz 
Pełnomocnik Rządu do spraw 
Deregulacji Gospodarczych 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA 
Mariusza Zawiszy

Szanowny Panie Prezesie!
W odpowiedzi na moje oświadczenie z dnia 24 lipca 2014 r. związane 

z tragiczną sytuacją w spółce otrzymałam pismo nr DG/A/490 z dnia 1 paź-
dziernika 2014 r. z informacją o przyczynach i planowanych działaniach na-
prawczych w celu wyprowadzenia firmy z zapaści. W związku z tym bardzo 
proszę o następujące informacje.

1. Jaki jest obecnie stan zatrudnienia i jaka była dynamika zwolnień 
z pracy i przyjęć do pracy w latach 2012–2014 w poszczególnych jednost-
kach spółki?

2. Jaki efekt finansowy przyniosły zapowiadane w piśmie z dnia 1 paź-
dziernika 2014 r. działania w kierunku optymalizacji kosztów oraz zasobów 
kadrowych i majątkowych? W odpowiedzi proszę wymienić te działania, 
przedstawić ich harmonogram i zakres (wyprzedaż majątku, konsolidacja, 
zwolnienia pracowników, cięcia wynagrodzeń itd.).

3. Czy udało się zahamować, a może i zmniejszyć, narastające zadłuże-
nie spółki wynoszące po pierwszym półroczu 53,5 miliona zł?

4. Jaki jest ostateczny wynik finansowy spółki za 2014 r.? Czy ten wy-
nik finansowy zabezpiecza płynność finansową?

5. Czy obecnie można już powiedzieć, że powiodło się wyprowadzenie 
firmy z krytycznej sytuacji oraz że spółka jest już zdolna do konkurowania 
na rynku?

Ponadto proszę o opinię, czy ekonomicznie opłacalne jest dalsze współ-
istnienie poszczególnych jednostek w ramach jednej skonsolidowanej spółki 
i dalsza wyprzedaż majątku zamiast, na przykład, wynajmu. 

Proszę także o nadesłanie informacji, jakie są państwa plany na 2015 r. 
co do wypłaty zaległych osłon dla zwalnianych pracowników oraz w za-
kresie świadczenia usług produkcyjno-budowlanych i dalszej optymalizacji 
wyników finansowych.

Alicja Zając

Odpowiedź 
PREZESA ZARZĄDU PGNiG SA

Warszawa, 10.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez Panią Marszałek do Polskiego 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w przedmiocie oświadczenia złożonego przez 
senator Alicję Zając podczas 71. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
5 marca 2015 r., w załączeniu przedstawiam stanowisko spółki PGNiG Technologie 
SA w przedmiotowej sprawie.

Żywię nadzieję, iż przestawione wyjaśnienia okażą się satysfakcjonujące.

Z poważaniem 
 
PREZES ZARZąDU 
Mariusz Zawisza
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Stanowisko 
PREZESA ZARZĄDU 
PGNiG TECHNOLOGIE SA

Krosno, 26 marca 2015 r.

Szanowny Pan 
Daniel wais 
Dyrektor Departamentu Zarządzania 
Grupą Kapitałową 
PGNiG SA

Szanowny Panie Dyrektorze,
PGNiG Technologie SA w Krośnie (dalej także jako Spółka), ustosunkowując się 

do treści pytań Pani Senator Alicji Zając zawartych w oświadczeniu z dnia 5 marca 
2015 r. przedstawia stanowisko w poruszonych kwestiach.

Ad 1. Oświadczenia – aktualny stan zatrudnienia i dynamika zwolnień z pracy 
i przyjęć w latach 2012–2014.

Stan zatrudnienia w Spółce na dzień 25 marca 2015 r. wynosi 805 osób. Miej-
scem zatrudnienia dla przeważającej liczby pracowników jest Krosno lub, w przy-
padku kilkudziesięciu osób, Pogórska Wola w woj. małopolskim, gdzie znajdują się 
przede wszystkim służby księgowe. Dane te potwierdzają, że PGNiG Technologie SA 
są jednym z największych pracodawców w regionie.

W 2012 r. zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1525 pracowników, a w roz-
biciu na poszczególne grupy zawodowe stan ten przedstawiał się następująco:

– wyższa kadra kierownicza (dyrektorzy): 29 osób
– średnia kadra kierownicza (kierownicy, pełnomocnicy): 121 osób
– specjaliści: 174 osoby
– pozostali pracownicy: 1198.
W 2013 r. stan ten uległ pewnej zmianie i wynosił na koniec roku 1342 osoby, 

z czego rozwiązanie lub wygaśnięcie umów miało miejsce w stosunku do 88 pracow-
ników. Zatrudniono 73 osoby.

Rok 2014 jest czasem prowadzenia zintensyfikowanych działań naprawczych 
w oparciu o Plan restrukturyzacji, którego założenia zostały szeroko omówione w po-
przednim piśmie wystosowanym jako odpowiedź Spółki na oświadczenie Pani Se-
nator. W ramach restrukturyzacji zatrudnienia do końca 2014 r. zwolniono bądź 
nie przedłużono umów z 544 osobami. „Przyjęcia”, w tym przedłużenie umów, miały 
miejsce przede wszystkim w ramach Oddziału Produkcyjnego Naftomet lub skonso-
lidowanego Oddziału Budowlanego (w sumie: 31 osób), łącznie zaś wyniosły 38 pra-
cowników.

Ad 2. Oświadczenia – efekt finansowy działań w kierunku optymalizacji kosztów 
oraz zasobów kadrowych i majątkowych.

Działania w kierunku optymalizacji kosztów oraz zasobów ludzkich i majątkowych 
są efektem wdrażania, począwszy od drugiej połowy 2014 roku Planu restrukturyzacji. 
W tym zakresie główne obszary działań restrukturyzacyjnych pozostają nadal aktual-
ne i dotyczą poniższych obszarów:

1. Obszar operacyjny: wprowadzenie kompleksowego systemu zarządzania pro-
jektami, usprawnienie procesów planowania i realizacji zadań inwestycyjnych, 
wdrożenie nowego efektywniejszego modelu nadzoru i realizacji projektów oraz 
wykorzystania zasobów kadrowych i majątkowych,

2. Obszar zatrudnienia: redukcja zatrudnienia głównie w obszarze operacyjnym, 
likwidacja funkcji, które nie stanowią „core business’u” oraz ogólnoadministra-
cyjnym (optymalizacja funkcji wsparcia) optymalizacja i spłaszczenie struktury 
organizacyjnej, ograniczenie bądź zaniechanie innych składników płacowych,

3. Obszar majątkowy: scalenie oddziałów i likwidacja ośrodków zamiejscowych 
oraz sprzedaż nieoperacyjnego majątku Spółki, niewykorzystywanego w dzia-
łalności Spółki, likwidacja przestarzałego sprzętu,
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4. Obszar kosztowy: ograniczenie kosztów wynajmu powierzchni, redukcja zbęd-
nych umów, racjonalizacja floty samochodowej, ograniczanie wydatków repre-
zentacyjnych.

Prowadzone działania pozwoliły Spółce osiągnąć już w 2014 roku wymierne efekty 
finansowe w wysokości 8,3 mln zł oraz wynik na sprzedaży nieruchomości i sprzedaży 
przestarzałego sprzętu w wysokości 3,3 mln zł.

Ad 3. Oświadczenia – działania w zakresie zahamowania zadłużenia spółki wyno-
szącego po 1 półroczu 2014 r. 53,5 mln zł.

Spółka już od 2012 r. notowała znaczące straty na działalności operacyjnej, w okre-
sie od 2012 r. do marca 2014 r. wyniosły one niemal 50 mln zł.

Nadto, zakończenie w 2014 roku realizacji nierentownych zadań z poprzednich 
okresów, kolejne zidentyfikowane straty na prowadzonych kontraktach oraz koszty 
restrukturyzacji zatrudnienia pogłębiły znacząco stratę netto Spółki, która na koniec 
2014 roku, po dokonaniu rzetelnej analizy, wyniosła ostatecznie 82,0 mln zł.

W związku z ujawnieniem przedstawionych powyżej strat oraz koniecznością ure-
gulowania zobowiązań jeszcze z 2013 r., nie było możliwe zahamowanie pogłębiające-
go się zadłużenia.

Ad 4. Oświadczenia – ostateczny wynik finansowy spółki za 2014 r. Czy wynik ten 
zabezpiecza płynność finansową?

Rok obrotowy 2014 Spółka zakończyła ze stratą netto na poziomie 82,0 mln zł. Tak 
ogromna strata, przy przychodach za ubiegły rok na poziomie 213,9 mln zł, prowadzi-
ła wyłącznie do utraty płynności i upadłości podmiotu.

Faktem jest, że PGNiG Technologie SA w półroczu 2014 r. znalazło się na skraju 
utraty płynności finansowej i tylko otrzymane wsparcie właścicielskie w postaci opro-
centowanej i zabezpieczonej pożyczki w wysokości 46,6 mln zł pozwoliło Spółce dalej 
funkcjonować na rynku. Przyznana przez PGNiG SA pożyczka była jednak uwarunko-
wana wdrożeniem przez Zarząd PGNiG Technologie SA programu restrukturyzacyjne-
go. Dlatego też, pomimo trudnych społecznie działań (szczególnie w obszarze zatrud-
nienia), realizacja programu naprawczego jest jedyną szansą na utrzymanie się na 
konkurencyjnym rynku w kolejnych okresach. Uzyskane z pożyczki środki pieniężne 
zostały przeznaczone wyłącznie na spłatę przeterminowanego w tym czasie zadłużenia 
oraz na pokrycie kosztów odpraw dla zwalnianych pracowników.

Odpowiadając na drugie pytanie należy stwierdzić, że poziom płynności Spółki 
w kolejnych miesiącach 2015 roku uzależniony będzie głównie od liczby pozyskanych 
rentownych zleceń w segmencie budowlano-montażowym i produkcyjnym oraz od 
dalszych redukcji kosztów funkcjonowania Spółki.

Ad 5. Oświadczenia – opinia odnośnie do wyprowadzenia firmy z krytycznej sytu-
acji oraz zdolności do konkurowania na rynku.

Należy podnieść, iż od rozpoczęcia gruntownej restrukturyzacji PGNiG Technolo-
gie SA minęło zaledwie kilka miesięcy. Realizacja Planu restrukturyzacji jest w toku, 
zatem trudno jednoznacznie stwierdzić, czy Spółka została wyprowadzona z krytycz-
nej sytuacji. Warte podkreślenia jest jednak, że Spółce udało się osiągnąć, a nawet 
przekroczyć, wszystkie zakładane w Planie restrukturyzacji założenia.

Najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi teraz PGNiG Technologie SA, jest 
pozyskanie jak największej liczby rentownych zleceń, co, z uwagi na niewielką liczbę 
ogłaszanych przetargów w ostatnich miesiącach, jest zadaniem niezmiernie trudnym 
i ostatecznie utrudnia osiągnięcie pełnych rezultatów wynikających z przyjętego Pla-
nu. Spółka działa na trudnym rynku, gdzie większość zleceń budowlanych „wygrywa-
na” jest przez podmioty oferujące wykonanie za ceny o charakterze dumpingowym, 
znacząco poniżej realnych wartości kosztorysowych. Nadto, duża liczba podmiotów 
oferujących swoje usługi jest nieproporcjonalna w stosunku do niewielkiej liczby 
kontraktów budowlanych, stąd brak znaczących zamówień skutkuje nasilającą się, 
„agresywną” konkurencją, a w konsekwencji – istotnym spadkiem rentowności re-
alizowanych projektów. Tendencję tę wzmacniają obowiązujące regulacje w zakresie 
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zamówień publicznych skutkujące preferowaniem przez zamawiających wyłącznie 
kryterium najniższych ofert cenowych. Należy przy tym mieć na uwadze, że PGNiG 
Technologie SA nie może pozwolić sobie na składanie ofert poniżej kosztów wytwo-
rzenia, gdyż prowadzi to w prostej linii do coraz większych strat Spółki i w dalszej 
kolejności do upadłości.

W drugim półroczu 2014 r. zakończono z wielomilionowymi stratami większość 
inwestycji budowlanych realizowanych przez Spółkę. Stąd też, zespół pracowników 
zaangażowanych w odbudowę jej pozycji, działając odpowiedzialnie, nie powieli błę-
dów swoich poprzedników. Spółka nie może bowiem, wyłącznie w imię pozyskania 
dużego liczebnie portfela kontraktów, które są ekonomicznie nierentowne, składać 
ofert z cenami poniżej ich opłacalności, gdyż doprowadziłoby to wprost do powtórzenia 
się sytuacji z ubiegłych lat.

Odpowiedzi na pytanie: „Czy ekonomicznie opłacalne jest dalsze współistnienie 
poszczególnych jednostek w ramach jednej skonsolidowanej Spółki?”

Celem i podstawą dotychczasowych konsolidacji odrębnych spółek, a następnie 
oddziałów, było obniżenie kosztów działalności. Jednakże połączenie to nie doprowa-
dziło do pełnej integracji wewnątrz Spółki. Zarząd PGNiG Technologie na przełomie 
lipca i sierpnia 2014 roku doprowadził do unifikacji trzech dotychczasowych oddzia-
łów (Gazobudowa, ZRUG i Naftomontaż) w jeden Oddział Budowlany. Obecnie Spółka 
w swej podstawowej działalności dzieli się dwa piony: Oddział Budowlany i Oddział 
Produkcyjny. Dzięki ich współistnieniu możliwa jest kompleksowa realizacja zadań 
z obszaru produkcyjno-budowlanych.

Odpowiedzi na pytanie: Czy ekonomicznie opłacalna jest dalsza wyprzedaż ma-
jątku?

Na wstępie należy sprostować, że PGNiG Technologie SA nie wyprzedaje majątku 
(wyprzedaż majątku ma miejsce wówczas, gdy Spółka zmuszona jest różnymi czyn-
nikami do sprzedaży swoich aktywów, które na co dzień wykorzystuje w działalności 
bieżącej), a jedynie sprzedaje majątek nieoperacyjny, który nie jest wykorzystywany 
w żaden sposób w działalności podstawowej, generując jedynie koszty eksploatacyj-
nej. Stąd też w pierwszej kolejności prowadzone są działania w celu sprzedaży owych 
pustostanów, a w uzasadnionych przypadkach – najmu, o ile znajduje to podstawy 
ekonomiczne (uzyskiwane przychody przekraczają koszty eksploatacji).

Spółka, poprzez przeprowadzony proces restrukturyzacji, skoncentrowała swoją 
działalność głównie w jednej lokalizacji – uwalniając tym samym dotychczasowe 
nieruchomości, które z uwagi na potrzeby finansowe określone w Planie restruktury-
zacji mogą zostać spieniężone. W tym kontekście brak jest podstaw ekonomicznych 
i faktycznych do utrzymywania nieoperacyjnego majątku dla samego faktu jego po-
siadania.

Aby Spółka mogła efektywnie funkcjonować na konkurencyjnym rynku, musi 
maksymalnie wykorzystywać posiadane aktywa i dodatkowo przynosić wymierne 
efekty, wyrażone w różnych wskaźnikach ekonomicznych, do których głównie zaliczyć 
można wskaźnik określający zwrot z zaangażowanego majątku (jeden z podstawo-
wych wskaźników określających efektywność wykorzystania majątku przez Spółkę). 
Stąd też należy podkreślić, iż PGNiG Technologie SA znajdując się ciągle w trudnej 
sytuacji nie może sobie pozwolić na utrzymywanie nieoperacyjnego majątku, który 
tylko i wyłącznie pogarsza wyniki finansowe Spółki.

Odnosząc się do zapytania dotyczącego wypłat zaległych osłon należy również wy-
jaśnić, że Spółka wypełniła swoje zobowiązania wobec odchodzących pracowników 
z tytułu świadczeń przewidzianych przepisami praw. Nie ma zatem żadnych podstaw 
do twierdzeń o jakichkolwiek zaległościach w tym zakresie. Prócz odpraw wynikają-
cych z przepisów Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwią-
zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 
mimo trudnej sytuacji finansowej, wypłacono dodatkowe świadczenie pieniężne w wy-
sokości jednomiesięcznego minimalnego wynagrodzenia brutto. Jak wskazano powy-
żej, na pokrycie tego wydatku Spółka musiała zwrócić się o pomoc w postaci oprocen-
towanej i zabezpieczonej hipotecznie, pożyczki od właściciela.
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Wobec przedstawionych argumentów natury merytorycznej i ekonomicznej Spół-
ka wyraża pogląd, iż wdrażane działania restrukturyzacyjne stanowią jedyną ścieżkę 
działania, która umożliwi wyprowadzenie jej z krytycznej sytuacji. Działania w obsza-
rze redukcji zatrudnienia zostały poprzedzone analizami dotyczącymi zarówno skali 
zwolnień, jak i możliwości finansowych pracodawcy, stąd w ocenie Zarządu są one 
obiektywnie optymalne, a zarazem niezbędne, dla utrzymania ciągłości działalności 
na odpowiednim poziomie. Zreorganizowano filozofię zarządzania i wykonawstwa za-
dań i inwestycji, jednak Zarząd stale zmaga się z problemami wynikającymi z zadaw-
nionych błędnych decyzji i zaniechań, co utrudnia sprawne przeprowadzenie proce-
sów naprawczych.

Z poważaniem 
 
PREZES ZARZąDU 
PGNiG Technologie SA 
Marta Zygmunt
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Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA 
Mariusza Zawiszy

Szanowny Panie Prezesie!
W odpowiedzi na moje oświadczenie z dnia 6 czerwca 2014 r. na temat 

działań restrukturyzacyjnych w spółce Exalo Drilling SA otrzymałam pismo 
nr DG/A/GA/000288/2014 z dnia 11 lipca 20014 r. z informacją, że celem 
utworzenia spółki Exalo Drilling była konsolidacja spółek wiertniczych i ser-
wisowych PGNiG oraz ich restrukturyzacja z powodu niekonkurencyjności 
i zadłużenia. Wśród działań naprawczych planowanych do końca 2014 r. 
zapowiedziano kolejne kroki zmierzające do optymalizacji zatrudnienia oraz 
zasobów majątkowych.

W związku z powyższym bardzo proszę o poniżej wskazane informacje.
1. Jaka obecnie jest ilość urządzeń wiertniczych i serwisowych i jakie 

jest ich aktualne wykorzystanie do świadczenia usług z podziałem na centra 
wiertnicze i serwisowe?

2. Jaki obecnie jest stan zatrudnienia i jaka była dynamika zwolnień 
z pracy i przyjęć do pracy w 2014 r. z podziałem na centra wiertnicze i ser-
wisowe?

Odpowiedzi na pytania pierwsze i drugie proszę odnieść do wymienio-
nych danych z dnia 11 lipca 2014 r.

3. Jaki efekt finansowy przyniosły zapowiadane zwolnienia z pracy 
i cięcia wynagrodzeń pracowników (zakładano 8,8 mln zł oszczędności)?

4. Czy spółka dokończyła analizy związane z potencjalnym zbyciem 
15 nieruchomości? Jeśli tak, to proszę o wykaz tych nieruchomości i dane na 
temat ich zbycia. Czy przyniosło to zakładane 91,4 mln zł zysku?

5. Jaki jest wynik finansowy netto spółki Exalo za 2014 r. w rozbiciu na 
część wiertniczą i serwisową? Czy ten wynik finansowy w pełni zabezpiecza 
płynność finansową Exalo?

Ponadto proszę o opinię, czy ekonomicznie opłacalne jest dalsze współ-
istnienie centr wiertniczych i serwisowych w ramach jednej spółki oraz o na-
desłanie informacji, jakie są Państwa plany na 2015 r. w zakresie świadcze-
nia usług i dalszej optymalizacji wyników finansowych.

Alicja Zając
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Odpowiedź 
PREZESA ZARZĄDU PGNiG SA

Warszawa, 10.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez Panią Marszałek do Polskiego 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w przedmiocie oświadczenia złożonego przez 
senator Alicję Zając podczas 71. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
5 marca 2015 r., w załączeniu przedstawiam stanowisko spółki Exalo Drilling SA 
w przedmiotowej sprawie.

Żywię nadzieję, iż przestawione wyjaśnienia okażą się satysfakcjonujące.

Z poważaniem 
 
PREZES ZARZąDU 
Mariusz Zawisza

Stanowisko 
PREZESA ZARZĄDU 
EXALO DRILLING SA

Piła, 27 marca 2015 r.

Dyrektor Departamentu Zarządzania 
Grupą Kapitałową 
Pan Daniel wais

Szanowny Panie Dyrektorze,
w nawiązaniu do pisma z dnia 24 marca odnośnie do interpelacji senator Alicji 

Zając informuję, że Zarząd Spółki Exalo Drilling SA konsekwentnie realizował działa-
nia optymalizacyjne mające na celu poprawę sytuacji płynnościowej Spółki. Efektem 
tych działań był dodatni wynik Spółki na koniec 2014 r. W chwili obecnej nadal jeste-
śmy w procesie restrukturyzacji, skupiając swoją uwagę na redukcji kosztów usług 
obcych, a także dywersyfikacji naszych działań, polegających na pozyskiwaniu no-
wych projektów wiertniczych poza granicami Polski (w szczególności w Kazachstanie, 
Pakistanie, Arabii Saudyjskiej). Działalność na światowym rynku wierceń utrudnia 
fakt dwukrotnego spadku cen ropy naftowej, a także rezygnacja przez inwestorów 
zagranicznych z wykorzystania posiadanych w Polsce koncesji na poszukiwania gazu 
łupkowego.

Poniżej przesyłamy odpowiedzi na pytania zadane w oświadczeniu pani senator 
Alicji Zając:

1. Jaka obecnie jest ilość urządzeń wiertniczych i serwisowych i jakie jest ich ak-
tualne wykorzystanie do świadczenia usług z podziałem na centra wiertnicze 
i serwisowe?
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Na dzień 27 marca 2015 r. liczba urządzeń wiertniczych i ich zaangażowanie w re-
alizowane przez Exalo Drilling projekty wiertnicze (w kraju i za granicą), przedstawia 
się jak niżej:

Centrum Jasło:  11 urządzeń wiertniczych, w tym 6 pracujących
Centrum Kraków:  14 urządzeń wiertniczych, w tym 4 pracujące
Centrum Piła:  12 urządzeń wiertniczych, w tym 4 pracujące
Centrum Zielona Góra: 4 urządzenia wiertnicze, w tym 3 pracujące
Centrum Krosno:  nie posiada urządzeń typowo wiertniczych
Ponadto, niektóre Centra Spółki posiadają urządzenia rekonstrukcyjne/serwiso-

we, których stan na dzień 27 marca przedstawia się następująco:
Centrum Kraków:  2 urządzenia, w tym 1 pracujące
Centrum Krosno:  17 urządzeń, w tym 4 pracujące
Centrum Zielona Góra: 4 urządzenia, w tym 0 pracujących
Analizując powyższe dane, w chwili obecnej pracuje 5 urządzeń mniej w porów-

naniu z czerwcem 2014. Spowodowane jest to ograniczeniem ilości projektów wiert-
niczych w kraju i za granicą, a także rezygnacją z działalności w naszym kraju jednej 
z największych firm amerykańskich z obszaru poszukiwań gazu łupkowego (Chevron 
Poland). Dodatkowo, chcąc dywersyfikować nasze działania na rynkach zagranicz-
nych (szczególnie Europa Zachodnia, Indie, Arabia Saudyjska, Kuwejt) i sprostać wy-
mogom zagranicznych kontrahentów konieczne są inwestycje w posiadany przez nas 
nieprzystosowany technologicznie do pracy za granicą sprzęt.

Pragnę ponownie podkreślić, że spółka Exalo Drilling SA w swoim założeniu ma 
stanowić sprawny organizacyjnie monolit, który swoją przewagę konkurencyjną na 
rynku buduje poprzez doskonałą jakość wykonywanych prac i fachowość kadry nie-
zależnie od miejsca ich działania. Proces konsolidacji zawsze jest procesem trudnym, 
związanym z „dostrojeniem” do siebie kilku różnych podmiotów, działających w tej 
samej branży. Integracja spółki dotyczyła więc wszystkich kluczowych aspektów dzia-
łalności i w jej wyniku strategiczne funkcje zostały scentralizowane w poszczególnych 
rejonach Polski w zależności od kompetencji kadry. Działając w trzech głównych ob-
szarach – usługi wiercenia w Polsce (Piła, Jasło), usługi serwisowe (Zielona Góra, Kro-
sno) i sprzedaż zagraniczna (Kraków) nie identyfikujemy naszej organizacji poprzez 
podział na centra.

2. Jaki obecnie jest stan zatrudnienia i jaka była dynamika zwolnień z pracy 
i przyjęć do pracy w 2014 roku z podziałem na centra wiertnicze i serwisowe?

Spółka Exalo Drilling SA zatrudnia obecnie 3013 osób (wg stanu na 28.02.2015 
roku). W porównaniu do 31.12.2013 roku nastąpił spadek zatrudnienia o 478 osób. 
W analizowanym okresie zwolniliśmy łącznie 596 osób i zatrudniliśmy 118 osób.

Przyjęcia w pierwszym kwartale 2014 roku dotyczyły głównie zapewnienia persone-
lu w związku z decyzją o centralizacji usług księgowo-finansowych w Pile oraz zwięk-
szenia zatrudnienia w obszarze operacji, głównie w zakresie działalności serwisowej.

Podział liczby zatrudnionych i zwolnionych osób na poszczególne centra bizneso-
we Spółki przedstawiono w poniższej tabeli.

CENTRUM Stan zatrudnienia 
na 31.12.2013

Liczba osób 
zatrudnionych

Liczba osób 
zwolnionych

Stan zatrudnienia na 
28.02.2015

Piła 897 54 114 851*

Kraków 742 11 179 559*

Jasło 549 7 89 467

Wołomin 226 2 74 154

Krosno 339 4 28 315

Zielona Góra 565 23 93 494*

Oddział 173 17 19 173*

Diament

RAZEM 3491 118 596 3013

* dane nie sumują się ze względu na rotacje pracowników między lokalizacjami.
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3. Jaki efekt finansowy przyniosły zapowiadane zwolnienia z pracy i cięcia wyna-
grodzeń pracowników (zakładano 8,8 mln oszczędności)?

Działania podjęte przez Zarząd Exalo Drilling SA w roku 2014 w zakresie opty-
malizacji świadczeń pracowniczych przyniosły znaczący efekt finansowy. Większość 
poczynionych oszczędności będzie odczuwalna dopiero w roku 2015 z uwagi na to, 
że z końcem roku 2014 upłynęło większość okresów wypowiedzenia dla pracowników 
objętych zarówno wypowiedzeniami zmieniającymi jak i definitywnymi. Porównując 
dane z wykonania poniesionych całkowitych kosztów świadczeń pracowniczych za 
dwa miesiące roku 2015 do wykonania z roku 2014 zauważamy spadek o 15% w okre-
sie za dwa pierwsze miesiące tego roku. Wynik ten całkowicie uwzględnia zakładane 
w roku 2014 oszczędności.

4. Czy Spółka dokończyła analizy związane z potencjalnym zbyciem 15 nierucho-
mości? Jeśli tak, to proszę o wykaz tych nieruchomości i dane na temat ich 
zbycia. Czy przyniosło to zakładane 91,4 mln zysku?

Spółka zakończyła proces identyfikacji nieruchomości non-core. Przy kwalifikacji 
nieruchomości do portfela non-core brano pod uwagę przede wszystkim wykorzysta-
nie nieruchomości na działalność operacyjną Spółki (hotel, ośrodek wypoczynkowy), 
potrzebę centralizacji sprzętu i kadry, a także ujemny wynik finansowy.

Ostatecznie wytypowano 14 nieruchomości do zbycia:

Lp. Nieruchomość Miejscowość

1. Grunt przy ul. Walki Młodych Piła

2. Baza magazynowo-biurowa Wołomin

3. Garaż Wołomin

4. Hotel Orient Kraków

5. Działka przy hotelu Orient Kraków

6. Baza magazynowa Płaszów Kraków

7. Grunt przy ul. Rydla Kraków

8. Baza magazynowa Sieradza Żabno

9. Baza Koszyce Wielkie Tarnów

10. Baza Kobylanka Gorlice

11. Ośrodek wypoczynkowy Krempna

12. Biurowiec Krosno

13. Działki Tarnawa Dolna

14. Baza Tarnawa Dolna

Wartość rynkowa wszystkich wymienionych wyżej nieruchomości została osza-
cowana na 50,0 mln pln. Z powyższych nieruchomości dokonaliśmy sprzedaży po-
zycji nr 3, poz. nr 6 i części działek z poz. 13 – na łączną kwotę ponad 13,0 mln pln 
(oszacowana wartość rynkowa 9,0 mln). Jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnych 
przetargów.

Wspomniane 91,4 mln pln przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości obejmo-
wały także biurowiec przy ul. Lubicz w Krakowie, wyceniony na ponad 40,0 mln pln. 
W chwili obecnej nadal trwają analizy związane z zasadnością zbycia tej nierucho-
mości. Warto zwrócić uwagę, że podane wyżej liczby to szacowana wartość rynkowa 
nieruchomości. Zysk, jaki osiągniemy z tytułu sprzedaży nieruchomości będzie okreś- 
lony poprzez wartość księgową tychże nieruchomości w zderzeniu z ceną uzyskaną od 
kupującego.

5. Jaki jest wynik finansowy netto spółki Exalo za 2014 r. w rozbiciu na część 
wiertniczą i serwisową? Czy ten wynik w pełni zabezpiecza płynność finansową 
Spółki?
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Spółka w 2014 roku osiągnęła wynik netto na poziomie 0,6 mln pln przy stracie 
netto za 2013 rok – 12,7 mln pln. Należy zauważyć, że w ciągu roku wszelkie zobo-
wiązania publiczno-prawne regulowane były na bieżąco. Jednocześnie informuję, że 
wynik spółki nie jest rozbijany na działalność serwisową i wiertniczą, w takim ujęciu 
przedstawiamy tylko przychody.

W roku 2015 spółka Exalo Drilling SA chcąc sprostać wymaganiom rynku będzie 
podejmowała kolejne działania optymalizacyjne mające na celu zwiększenie rentowno-
ści pozyskanych projektów i w efekcie uzyskanie pozytywnego wyniku bilansowego.

Z poważaniem 
 
Ryszard Jędrzejczak
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Oświadczenie senatora Adama Zdziebły

skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowna Pani Profesor!
Działając na podstawie art. 9 pkt 2 i art. 10 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (DzU z 2001 r. nr 14 poz. 147 
z późn. zm.), zwracam się z wnioskiem o podjęcie przez rzecznik praw oby-
watelskich przewidzianych w ustawie czynności w następującej sprawie.

Zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (DzU z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. – tekst jednolity) organ wykonaw-
czy gminy, to znaczy wójt, burmistrz lub prezydent, może powołać swoich 
zastępców.

O ile jednak sam wójt, burmistrz lub prezydent, aby móc zajmować sta-
nowisko, nie musi spełniać żadnych dodatkowych – poza przewidzianymi 
przez prawo wyborcze – wymagań, o tyle osoba, która ma zostać jego za-
stępcą, jako pracownik samorządowy musi spełniać kryteria przewidziane 
przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (DzU z 2014 r. poz. 1202 – tekst jednolity), w szczególności przewidzia-
ne w art. 6 wspomnianej ustawy. Nie są to jednak jedyne wymagania posta-
wione przed osobami, które wójt, burmistrz lub prezydent chciałby powołać 
jako swoje bezpośrednie wsparcie w pracy samorządowej. Ustawa o pra-
cownikach samorządowych nie tylko stawia wymagania zawarte w art. 6, 
lecz także, w art. 37, upoważnia Radę Ministrów do określenia szeregu wa-
runków dotyczących wynagrodzenia urzędników samorządowych, a ponad-
to do ustalenia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do 
wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach (art. 37 ust. 1 pkt 2). 
Wymagania te zostały określone przez Radę Ministrów w rozporządzeniu 
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzą-
dowych (DzU z 2014 r. poz. 1786 – tekst jednolity). Całość rozporządzenia 
zasadniczo dotyczy materii wynagrodzeń urzędników samorządowych, nie-
mniej jednak w załącznikach do rozporządzenia wskazano także minimalne 
wymagania kwalifikacyjne dla osób mogących zajmować określone stano-
wiska. Wobec kandydatów na zastępców wójta, burmistrza lub prezydenta 
postawiono wymaganie posiadania wykształcenia wyższego oraz minimal-
nego stażu pracy w wysokości 6 lat. O ile zrozumiałym jest postawienie wa-
runku posiadania określonego wykształcenia, tak aby zapewnić organowi 
wykonawczemu kompetentne wsparcie, o tyle warunek legitymowania się 
sześcioletnim stażem pracy prowadzi w moim przeświadczeniu do nierówne-
go traktowania obywateli naszego państwa. Wynika to z rozumienia pojęcia 
stażu pracy, jakie jest ugruntowane w orzecznictwie sądowym oraz doktry-
nie prawa, a które powoduje, że jako pracę, którą można zaliczyć do „stażu 
pracy” wskazanego we wspomnianym rozporządzeniu, można zakwalifiko-
wać jedynie pracę świadczoną w ramach stosunku pracy, ale już nie pra-
cę wykonywaną na przykład na umowę-zlecenie lub też w ramach własnej 
działalności gospodarczej – pomimo tego, że taka praca również może być 
wieloletnia, jak również może się łączyć z zarządzaniem zespołem ludzi oraz 
znacznym podmiotem gospodarczym, przedsiębiorstwem.

W moim przeświadczeniu takie zawężenie grupy osób, które mogą zo-
stać powołane na stanowisko zastępcy wójta, burmistrza lub prezydenta, 
jedynie do osób legitymujących się stażem pracy w ramach stosunku pracy, 
powoduje oczywistą dyskryminację pozostałych osób, które przecież również 
mogą spełniać kryterium posiadania sześcioletniego doświadczenia, tyle że 
w pracy świadczonej nie w ramach stosunku pracy, ale w innych formach 
prawnych, bądź też wykonywanej na własny rachunek.

Wątpliwości budzi także fakt, że w istocie zapisy wskazanego wyżej 
rozporządzenia Rady Ministrów są niezgodne z treścią art. 6 ustawy o pra-
cownikach samorządowych, gdyż w sposób pozaustawowy podnoszą kryte-
ria stawiane przez ustawę wobec osób, które mogą zostać zatrudnione jako 
pracownicy samorządowi.

Przy okazji warto również zauważyć, że uregulowania wskazanego roz-
porządzenia prowadzą do dyskryminacji osób, które przed podjęciem pra-
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cy w samorządzie prowadziły działalność gospodarczą, także pod innym 
względem. Ich rzeczywisty staż pracy nie jest bowiem wliczany do stażu 
pracy uprawniającego do uzyskania dodatku do wynagrodzenia za wielolet-
nią pracę, tak zwaną „wysługę lat”. W istocie takie osoby, pomimo że pracą 
zawodową zajmują się taki sam czas jak osoby pracujące w ramach sto-
sunku pracy (notabene: przez cały ten czas opłacają podatki oraz składki 
na ubezpieczenie społeczne), osiągają niższe wynagrodzenie, gdyż ich pracy 
związanej z działalnością gospodarczą nie uwzględnia się wcale przy wyli-
czaniu wysokości dodatku za wieloletnią pracę. Osoby te są traktowane tak, 
jakby nigdy w życiu nie pracowały, co jest oczywistą nieprawdą i prowadzi 
do ich nierównego traktowania w odniesieniu do zatrudnienia.

Jednocześnie samorząd zostaje pozbawiony możliwości zatrudniania 
osób legitymujących się cennym doświadczeniem, jednak nieposiadających 
wymaganego stażu pracy w ramach stosunku pracy.

Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o podjęcie czynności będących 
w kompetencji rzecznika praw obywatelskich, które miałyby na celu spowo-
dowanie zaprzestania nierównego traktowania obywateli.

Z poważaniem 
Adam Zdziebło

Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 22.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pismo Pani Marszalek znak BPS/043-71-3078/15 z dnia 11 mar-

ca 2015 r. na wstępie pragnę przeprosić za dość długi okres oczekiwania na od-
powiedź. Spowodowane to było koniecznością uzyskania wyjaśnień z Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji w sprawie obywatelskiej, która w swej treści jest tożsama 
z przedmiotową sprawą.

Kwestia kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowiska zastępców wójta, 
burmistrza lub prezydenta, podniesiona przez Senatora Adama Zdziebłę wiąże się 
z art. 102 Kodeksu pracy, z którego wynika, że „kwalifikacje zawodowe pracowników 
wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowi-
sku mogą być ustalane w przepisach prawa pracy przewidzianych w art. 771–773, 
w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych”.

Kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy określo-
nego rodzaju lub na określonym stanowisku określają w pierwszym rzędzie akty nor-
matywne pochodzące od organów państwa: ustawy oraz akty wykonawcze do ustaw. 
Wymagania kwalifikacyjne w stosunku do niektórych kategorii pracowników zostały 
określone w pragmatykach pracowniczych. W zakresie nieuregulowanym w tych prag-
matykach, kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy określają w spo-
sób szczegółowy taryfikatory kwalifikacyjne, stanowiące składnik układów zbiorowych 
pracy, regulaminów wynagradzania oraz rozporządzeń płacowych ministra właściwe-
go do spraw pracy.
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Podstawowymi miernikami kwalifikacji zawodowych pracowników są; wykształ-
cenie i staż pracy. W ramach wykształcenia określa się niekiedy szczegółowo kieru-
nek ukończonych studiów lub szkoły. Od pracowników wymaga się również często 
posiadania nie jakiegokolwiek okresu zatrudnienia, a stażu pracy odpowiadającego 
charakterowi pracy na powierzonym stanowisku.

Kwalifikacje zawodowe spełniają w prawie pracy dwie funkcje: 1) są warunkiem 
zatrudnienia w określonym zawodzie lub na określonym stanowisku, 2) są jednym 
z kryteriów ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę.

Odesłanie do przepisów płacowych – tego bowiem dotyczą regulacje wskazane 
w art. 771–773 Kp – wynika z faktu, że przy ustalaniu zasad wynagradzania w sposób 
usystematyzowany dokonać trzeba zawsze szczegółowego opisu zakresu obowiąz-
ków przypisanych do danego stanowiska lub rodzaju pracy w celu przypisania doń 
określonej stawki płacy. Czyni się to zatem w układach zbiorowych pracy, regula-
minach wynagradzania oraz rozporządzeniach regulujących zasady wynagradzania 
pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej. Jak podnosi się w dok-
trynie, „ustanowione w tych aktach wymagania kwalifikacyjne nie tworzą jednak 
dla pracodawcy zakazów prawnych zatrudniania osób, które nie spełniają określo-
nych wymagań. Posiadanie określonych kwalifikacji jest wówczas tylko warunkiem 
otrzymania określonej stawki wynagrodzeniowej. Akty prawne regulujące wynagro-
dzenia określają tylko minimalną wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi, 
a więc pracodawca może także z pracownikiem niemającym wymaganych kwalifikacji 
umówić się o taką stawkę wynagrodzeniową. Nie ma żadnych podstaw, aby uznać, 
że taryfikatory kwalifikacyjne ustanowione w układach zbiorowych pracy, regula-
minach wynagradzania lub w rozporządzeniach płacowych zawierają normy ściśle 
i bezwzględnie obowiązujące. Posiadanie określonych kwalifikacji daje pracownikowi 
tylko roszczenie o stawkę wynagrodzeniową związaną z danym rodzajem pracy lub 
stanowiskiem. Jeżeli pracodawca zatrudnił pracownika bez wymaganych kwalifika-
cji, to pracownik będzie miał roszczenie tylko o taką stawkę wynagrodzenia, jaka 
jest przypisana do posiadanych przez niego kwalifikacji”. (LEX Jacek Skoczyński, 
Komentarz do art. 102 Kp).

Warunki zatrudniania pracowników samorządowych, określone w ustawie z dnia 
21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) są różne, w zależności od podstawy 
nawiązania stosunku pracy, a dodatkowo jeżeli chodzi o pracowników umownych – 
w zależności od stanowiska. Mając na uwadze treść art. 6 ustawy, można podzielić je 
na odnoszące się do: a) wszystkich pracowników, bez względu na podstawę nawiązania 
stosunku pracy oraz rodzaj stanowiska, b) pracowników zatrudnianych na podstawie 
wyboru i powołania, c) pracowników zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych, 
d) pracowników zatrudnianych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Minimalne wymagania kwalifikacyjne (na które składają się: wykształcenie oraz 
potwierdzone według odrębnych przepisów umiejętności zawodowe, a także staż pra-
cy) wymagane do zatrudnienia na danym stanowisku zostały określone w załączniku 
nr 3 do rozporządzenia płacowego, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1786). Sama natomiast ustawa, jedynie w stosunku do pracowników samo-
rządowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę na kierowniczych sta-
nowiskach urzędniczych, stawia – oprócz spełnienia wymagań określonych w art. 6 
ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 – wymóg posiadania co najmniej trzyletniego stażu pracy 
lub wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakte-
rze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku (art. 6 ust. 4).

Przyjęcie takiego rozwiązania, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, jest nie-
zrozumiałe. To nie podstawa nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie) 
powinna mieć związek z kwalifikacjami kandydata na pracownika, lecz stanowisko, 
z którym wiążą się określone obowiązki do wykonania, wykształcenie i nabyte umie-
jętności zawodowe. Wynika to chociażby z faktu, że mówiąc o „stażu pracy” rozumie 
się przez to wcześniejsze okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy powstałego 
bez względu na jego podstawę. Przy ustalaniu stażu pracy warunkującego prawo i wy-
sokość określonego świadczenia pracowniczego na równi traktowany jest więc okres 
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wcześniejszego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jak i powołania, wyboru, 
mianowania czy spółdzielczej umowy o pracę.

Zapis przyjęty w art. 6 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, dopusz-
czający uwzględnianie – przy ustalaniu kwalifikacji zawodowych – okresów innych 
niż wcześniejsze okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy, tj. okresów wyko-
nywania działalności gospodarczej stwarza precedens w tym zakresie w regulacjach 
prawnych przyjętych w różnego rodzaju pragmatykach pracowniczych, gdzie przy 
ustalaniu „stażu pracy” uwzględnia się wyłącznie wcześniejsze okresy zatrudnienia 
w ramach stosunku pracy. Co jednak istotne, przyjęcie takiego rozwiązania powoduje 
nierówne traktowanie pracowników samorządowych, ponieważ zasada uwzględnia-
nia wykonywania działalności gospodarczej przy ustalaniu kwalifikacji zawodowych 
odnosi się tylko do jednej z grup pracowników, tj. zatrudnionych na kierowniczych 
stanowiskach urzędniczych. Regulacja ta – w ocenie Rzecznika – narusza konstytu-
cyjną zasadę równości wobec prawa, wynikającą z art. 32 ust. 1 ustawy zasadniczej. 
W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ukształtował się pogląd, że zasada rów-
ności polega na tym, że „wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną 
w stopniu równym mają być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez 
zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących”. Wynika stąd w szcze-
gólności, że prawodawca przyznając jednostkom określone uprawnienia, nie może 
określać kręgu osób uprawnionych w sposób dowolny. Musi on przyznać dane upraw-
nienie wszystkim podmiotom charakteryzującym się daną cechą istotną w stopniu 
równym. Przenosząc powyższy pogląd na grunt przedmiotowej sprawy należy przyjąć, 
że pracownicy samorządowi, do których ma zastosowanie ustawa z dnia 28 listopada 
2008 r., należą do jednej klasy (kategorii) pracowników charakteryzujących się daną 
cechą istotną (relewantną) w stopniu równym. To zaś przekłada się na obowiązek 
ustawodawcy zapewnienia tej klasie pracowników takich samych zasad przy ustala-
niu wymagań kwalifikacyjnych warunkujących zatrudnienie w jednostkach organiza-
cyjnych, o których mowa w art. 2 cyt. ustawy.

Z tego względu – w ocenie Rzecznika – zachodzi konieczność wprowadzenia zmian 
w ustawie o pracownikach samorządowych, polegających na wprowadzeniu zasady 
uwzględniania – przy określaniu wymagań kwalifikacyjnych – okresów pracy w for-
mach pozapracowniczych, w szczególności okresów prowadzenia działalności gospo-
darczej, przy czym zasada ta powinna mieć zastosowanie wobec wszystkich kandy-
datów do pracy, bez względu na podstawę nawiązania z nimi stosunku pracy. Obo-
wiązująca w tym zakresie regulacja prawna, przyjęta w art. 6 ustawy, stawia bowiem 
w gorszej sytuacji pozostałych kandydatów do pracy w stosunku do osób zatrudnia-
nych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Podnoszona przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w piśmie znak: DAP- 
-WSUST-022-48/2015/MSG z dnia 14 kwietnia 2015 r. (w zał.) – będącym odpo-
wiedzią, na wystąpienie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – możliwość skrócenia 
wymaganego od kandydata na stanowisko zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) 6-letniego stażu pracy, wynikająca z §4 cytowanego rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 18 marca 2009 r., nie ma w tym wypadku znaczenia.

Wymaga również zaznaczenia, iż Rzecznik nie podziela zarzutu stawianego przez 
Pana Senatora Adama Zdziebłę, „że w istocie zapisy wskazanego wyżej rozporządzenia 
Rady Ministrów są niezgodne z treścią art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, 
gdyż w sposób pozaustawowy podnoszą kryteria stawiane przez ustawę wobec osób, 
które mogą zostać zatrudnione jako pracownicy samorządowi”.

Zupełnie inną natomiast kwestią jest ustalanie stażu pracy na potrzeby zwią-
zane z przyznaniem dodatku za wysługę lat, nagrody jubileuszowej czy odprawy 
emerytalnej (rentowej).

Przepisy prawa pracy nie definiują pojęcia „staż pracy”. Ogólnie mianem tym okre-
śla się długość okresu pracy (zatrudnienia), od którego zależą uprawnienia (świadcze-
nia) pracownicze, a więc uprawnienia przysługujące osobie pozostającej w stosunku 
pracy. Ustalając prawo bądź wysokość przysługującego pracownikowi uprawnienia 
bada się czy do okresu pracy, od którego ono zależy, wlicza się wcześniejsze okresy 
zatrudnienia. Nie ma jednolitych zasad ich wliczania. Są one ustalane odrębnie dla 
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każdego uprawnienia (nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat itd.) w przepi-
sach je normujących (np. w pragmatykach pracowniczych, w układach zbiorowych 
pracy, regulaminach wynagradzania).

Przy ustalaniu uprawnień pracowniczych związanych z długością okresu pracy (np. 
prawa do nagrody jubileuszowej, do dodatku stażowego) uwzględnia się, jak już pod-
kreślono, przede wszystkim okresy zatrudnienia, czyli pracy w ramach stosunku pra-
cy. W tym zakresie ustawa o pracownikach samorządowych nie wprowadza żadnych 
innowacji i nie zawiera regulacji prawnych, które powodowałyby nierówne traktowanie 
pracowników. Okresy pracy wykonywanej na innej podstawie niż stosunek pracy wli-
czane są tylko na podstawie przepisów szczególnych, tzn. w sytuacji, gdy przepisy wy-
raźnie przewidują uwzględnianie okresu pracy świadczonej na innej podstawie. Przy-
kładem może tu być wliczalność okresu pracy w gospodarstwie rolnym – na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym 
gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310).

Wymaga podkreślenia, że nie ma (i nie było) przepisów powszechnie obowiązują-
cych, zezwalających na wliczanie do okresu uprawniającego do świadczeń pracowni-
czych okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Aktualnie, okres prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenia pracy na 
podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło) może być 
wliczany do stażu pracy warunkującego uprawnienia pracownicze tylko wówczas, 
jeśli obowiązujące u danego pracodawcy przepisy o wynagradzaniu i przyznawaniu 
innych świadczeń związanych z pracą (układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradza-
nia) przewidują wliczalność takich okresów przy ustalaniu konkretnego uprawnienia 
np. dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej. Rzecznikowi nie są jednak znane 
takie przypadki.

Wprowadzenie powszechnie obowiązujących przepisów przewidujących wliczal-
ność okresu prowadzenia działalności gospodarczej czy innych okresów świadczenia 
pracy w formach pozapracowniczych do okresu pracy (zatrudnienia), od którego za-
leżą uprawnienia pracownicze nie leży w gestii Rzecznika Praw Obywatelskich, lecz 
organów władzy i administracji publicznej zgodnie z prowadzoną przez nie polityką 
społeczno-gospodarczą.

Niemniej jednak pragnę zaznaczyć, iż Rzecznik Praw Obywatelskich, mając na 
uwadze powyższą kwestię, skierował w lutym 2010 r. wystąpienie do Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej, z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia powszechnej 
regulacji prawnej w omawianym zakresie, wskazując jako przykład dopuszczalność 
wliczania do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (do sta-
żu pracy) okresów pracy na roli na podstawie cytowanej wyżej ustawy z dnia 20 lipca 
1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pra-
cowniczego stażu pracy.

Minister Pracy i Polityki Społecznej stwierdził brak zasadności zmiany obowiązu-
jących przepisów prawa pracy, a także – mając na względzie sytuację społeczno-eko-
nomiczną kraju – racjonalności nałożenia na pracodawców obciążeń z tym związa-
nych. W ocenie MPiPS obciążenia finansowe pracodawców związane ze stosowaniem 
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidual-
nym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) są 
nieznaczne, zwłaszcza ze względu na ściśle określony, specyficzny krąg adresatów 
jej norm prawnych. Natomiast realizacja postulatu wprowadzenia regulacji prawnej 
mającej na celu umożliwienie wliczania do okresu zatrudnienia, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze, okresów prowadzenia pozarolniczej działalności gospodar-
czej skutkowałaby znacznie poważniejszymi obciążeniami finansowymi pracodawców. 
Prowadzenie działalności gospodarczej, w świetle przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, obejmuje bowiem zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, han-
dlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, 
a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że mając na względzie przepis art. 6 
ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, Rzecznik Praw Obywatelskich skieru-
je wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji z sugestią konieczności wprowa-
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dzenia zmian do ustawy, umożliwiających uwzględnianie wszystkim kandydatom na 
pracowników samorządowych – przy ustalaniu wymagań kwalifikacyjnych – okresów 
pracy w formach pozapracowniczych. Przyjęcie takiej regulacji doprowadziłoby zara-
zem do wyeliminowania niezgodności art. 6 ust. 4 ww. ustawy z art. 32 ust. 1 Konsty-
tucji RP, wyrażającym zasadę równości wobec prawa.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk

Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 1 czerwca 2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 22 kwietnia 2015 r., dotyczącej oświadczenia 

złożonego przez Senatora Adama Zdziebłę podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 
5 marca 2015 r., uprzejmie informuję, co następuje.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź od Ministra Administracji i Cy-
fryzacji na wystąpienie legislacyjne, dotyczące ujednolicenia wymogów kwalifikacyj-
nych wobec wszystkich grup pracowników samorządowych. Kopię tej odpowiedzi 
przedkładam uprzejmie do wiadomości.

W ocenie Rzecznika odpowiedź Ministra Administracji i Cyfryzacji nie wyjaśnia 
wątpliwości, czy odwołanie się w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1786) do kryterium stażu pracy, rozumianego jako zatrudnienie w ra-
mach stosunku pracy, pozostaje w zgodzie ze standardami konstytucyjnymi, w szcze-
gólności z art. 60 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Z tego względu uprzejmie informuję, iż Rzecznik Praw Obywatelskich analizuje 
podniesiony w oświadczeniu Senatora Adama Zdziebły problem pod kątem możliwo-
ści podjęcia dalszych działań na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 
o RPO (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648).

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk
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Stanowisko 
MINISTRA 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 8 maja 2015 r.

Pani 
Irena Lipowicz 
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowna Pani Rzecznik,
w odpowiedzi na pismo Pana Stanisława Trociuka, Zastępcy Rzecznika Praw Oby-

watelskich, z dnia 22 kwietnia 2015 r. (III.7040.27.2015.JP), w sprawie podjęcia ini-
cjatywy ustawodawczej, mającej na celu doprowadzenie do zgodności art. 6 ustawy 
o pracownikach samorządowych z art. 32 ust 1 Konstytucji RP, uprzejmie informuję, 
że na gruncie powołanego w wystąpieniu przepisu art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1202) ustawodaw-
ca ukształtował wymagania kwalifikacyjne względem pracowników samorządowych 
zatrudnionych na postawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędni-
czym. Tym samym, pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umo-
wy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia 
wymagania określone w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 analizowanej ustawy oraz do-
datkowo: posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 
3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym sta-
nowisku oraz posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozu-
mieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

Jednocześnie informuję, że sposób uregulowania w ustawie o pracownikach sa-
morządowych rygorów selekcyjnych, jakie winni spełniać kandydaci, jest uzależ-
niony nie tylko od podstawy nawiązania stosunku pracy, ale również od katego-
rii stanowiska, mianowicie: czy dane stanowisko jest stanowiskiem urzędniczym 
czy też kierowniczym stanowiskiem urzędniczym. To właśnie istota kierowniczych 
stanowisk urzędniczych w strukturach administracji samorządowej determinuje 
ustalenie przez ustawodawcę wyższych kryteriów niż względem osób ubiegających 
się o zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych. Analogicznie, wyższe wymagania 
kwalifikacyjne niż wobec pozostałych stanowisk ustawodawca uregulował dla sta-
nowiska sekretarza odpowiednio gminy, powiatu i województwa (art. 5 tejże), który 
ze względu na zakres działania zajmuje szczególną pozycję wśród pracowników sa-
morządowych.

Analizując brzmienie art. 6 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych warto 
również zwrócić uwagę na informacje zawarte w uzasadnieniu do projektu usta-
wy o pracownikach samorządowych (druk nr 752 z dnia 8 lipca 2008 r., wskazu-
jące, że: „W projekcie zrezygnowano z wymogu 2-letniego stażu na stanowiskach 
w administracji wobec osób kandydujących na stanowiska kierownicze urzędnicze 
na rzecz 3-letniego doświadczenia w postaci stażu pracy lub prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Taka regulacja ma na celu zachęcenie do pracy w jednostkach 
samorządowych osób z doświadczeniem menedżerskim czy biznesowym”. W świe-
tle powyższego, słusznym zatem pozostaje spostrzeżenie, że intencją ustawodawcy 
było umożliwienie administracji samorządowej pozyskania wysoko wykwalifikowa-
nej kadry, mającej doświadczenie w biznesie, które mogłoby zostać wykorzystane 
w zarządzaniu strukturami funkcjonującymi w administracji samorządowej. Nie 
ulega bowiem wątpliwości, że praca na pozostałych stanowiskach, w tym stanowi-
skach urzędniczych, nie wymaga tego typu wiedzy i doświadczenia. Tak więc, istota 
kierowniczych stanowisk urzędniczych oraz wymóg wykonywania działalności go-
spodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku stanowią 
swoistą gwarancję, że pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach 
urzędniczych można zaliczyć do kadry kierowniczej legitymującej się wysokimi kwa-
lifikacjami w ściśle określonych obszarach.
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Ponadto informuję, że wspomniany powyżej status kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych został uwzględniony również na gruncie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1786), które szczegółowo reguluje minimalne wymagania kwalifikacyj-
ne względem pracowników samorządowych. Stosownie do postanowień §4 ww. aktu 
wykonawczego pracownikowi samorządowemu może być skrócony w uwzględnionych 
przypadkach staż pracy na danym stanowisku jednakże z wyłączeniem:

1) stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej (staż pracy) określają 
odrębne przepisy [czyli np. dotyczące skarbnika gminy (głównego księgowego 
budżetu) – ustawa o finansach publicznych],

2) art. 5 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (dotyczy stanowisk sekre-
tarza gminy, powiatu, województwa),

3) art. 6 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych (dotyczy pracownika sa-
morządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na kierowniczym 
stanowisku urzędniczym).

Konstrukcja art. 6 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych odzwierciedla 
pojęcie stażu pracy, jakie funkcjonuje w polskim porządku prawnym i oznacza za-
trudnienie w ramach stosunku pracy (przede wszystkim na podstawie umowy o pra-
cę). Samozatrudnienie czy też „praca” w ramach np.: stosunków cywilnoprawnych 
nie jest świadczeniem pracy sensu stricte w rozumieniu prawa pracy. Tym samym, 
dopuszczenie przez ustawodawcę uwzględniania – przy ustalaniu kwalifikacji za-
wodowych osób aplikujących na kierownicze stanowiska urzędnicze – stażu pracy 
lub okresów wykonywania działalności gospodarczej niewątpliwie realizuje założenie 
umożliwienia pracodawcom samorządowym zasilenia struktur administracji samo-
rządowej kadrą kierowniczą o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu menedżer-
skim lub biznesowym.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że powołana w wystąpieniu konstytucyjna zasada 
równości wobec prawa, ujęta w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), mieści się 
w ogólnym, opisowym pojęciu równości jako przynależności danych podmiotów do tej 
samej klasy, którą wyróżniamy z punktu widzenia cechy uznanej za istotną. Kierowni-
cze stanowiska urzędnicze funkcjonujące w administracji samorządowej niewątpliwie 
stanowią grupę stanowisk, względem której ustawodawca ukształtował jednorodne 
kryteria zatrudnienia czy też obowiązków i uprawnień nie różnicując jej wewnętrznie. 
Trudno zatem zgodzić się ze stwierdzeniem, że art. 6 ust. 4 ustawy o pracownikach sa-
morządowych koliduje z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP i zachodzi konieczność podjęcia 
działań legislacyjnych zmierzających w kierunku wyeliminowania tej niezgodności.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
z up. Marek Wójcik 
Podsekretarz Stanu


