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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka

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

Ewy Tomali-Boruckiej

Szanowna Pani Minister! Szanowna Pani Dyrektor!
W ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego wpłynęło zażalenie od 

pana Adama K., który wyraził swoje niezadowolenie w związku z projektem 
przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w miejscowości Krzywaczka. Nie-
zadowolenie to spowodowane jest faktem, że projektowana droga przecho-
dzi przez miejsce, w którym usytuowane są dwa domy mieszkalne, a także 
prowadzona jest działalność gospodarcza, w związku z którą przeprowadzo-
no ostatnio modernizację wymaganą prawem Unii Europejskiej.

Pan Adam K. wystąpił z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddziału w Krakowie, w którym postulował przesunięcie 
Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w stronę drogi krajowej nr 52 o ok. 30 m, 
ponieważ między jego domem a aktualnie przebiegającą drogą jest wystar-
czająca przestrzeń do takiego działania. W odpowiedzi przeczytał, że jest już 
za późno na jakiekolwiek poprawki w projekcie, ponieważ termin przygoto-
wywania przedmiotowych materiałów upłynął w 2010 r., a w tamtym czasie 
z jego strony nie wpłynęła żadna uwaga do projektu.

Biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku realizacji projektu Beskidzkiej 
Drogi Integracyjnej w miejscowości Krzywaczka może dojść do sytuacji, 
w której pan Adam zmuszony będzie zamknąć działalność gospodarczą, a co 
za tym idzie – zwolnić pracowników, a sam pozostanie bez środków do ży-
cia, kieruję do Państwa moje pytanie: jakie są możliwości rozwiązania tego 
problemu i na jakim etapie jest realizacja wymienionej inwestycji?

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 29 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r., dotyczące projektu 
przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w miejscowości Krzywaczka, przedstawiam 
informacje w przedmiotowej sprawie.

Prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dla powyższej inwestycji 
rozpoczęły się w kwietniu 2008 r. W listopadzie 2010 r. zostały przeprowadzone pre-
zentacje społeczne umożliwiające zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz 
wniesienie uwag do rozwiązań projektowych. W wyniku rozpatrzenia postulatów zgło-
szonych po przeprowadzeniu prezentacji społecznych, rozwiązania projektowe uzupeł-
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niono o wariant III kompilacyjny, łączący rozwiązania z wariantu I i II przebiegu trasy 
Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Następnie od 6 listopada 2013 r. do 21 listopada 
2013 r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie, udostępniono raport z prezentacji 
społecznych zawierający wyniki dotychczasowych prac projektowych. Zainteresowane 
strony, które na etapie prezentacji społecznych wnosiły uwagi do dokumentacji pro-
jektowej, mogły indywidualnie zapoznawać się z raportem z prezentacji społecznych. 
Materiały były udostępniane w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie lub na wnio-
sek przesyłane zainteresowanym. Po udostępnieniu raportu z prezentacji społecznych 
zakończono pierwszy etap przygotowania dokumentacji projektowej, mający na celu 
uzyskanie decyzji środowiskowej. W tym okresie Pan Adam K. nie wnosił żadnych 
uwag oraz nie zapoznawał się z dokumentacją projektową.

W dniu 3 stycznia 2014 r. do Oddziału GDDKiA w Krakowie wpłynęło pismo, w któ-
rym Pan Adam K. wnosił o przesunięcie projektowanej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej 
w sąsiedztwie jego działek w m. Krzywaczka w kierunku południowym do granicy 
obecnego przebiegu drogi krajowej nr 52. W piśmie tym Pan K. dopuszczał wyburzenie 
budynków mieszkalnych przy pozostawieniu budynków produkcyjnych. Propozycja 
Pana K. została przeanalizowana, jednakże z uwagi na przyjęte parametry techniczne 
(klasa drogi, łuki poziome) oraz zaakceptowany w planie przebieg drogi, rozwiązanie to 
nie mogło zostać zaaprobowane. Zaproponowano natomiast rozwiązanie umożliwia-
jące zachowanie budynku produkcyjnego polegające na przerwaniu drogi serwisowej, 
która miała przebiegać przez wskazane przez Pana K. działki. Rozwiązanie takie zo-
stanie wprowadzone do dokumentacji projektowej na dalszych etapach przygotowania 
dokumentacji projektowej, tj. na etapie opracowania projektu budowlanego, przed 
uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W obecnych ma-
teriałach korekta ta nie będzie wprowadzana. Stanowisko takie zostało przekazane 
Panu K. w piśmie z dnia 16 stycznia 2014 r.

Resort infrastruktury podtrzymuje stanowisko w przedmiotowej sprawie, tj. pro-
ponuje wykonanie nieznacznej korekty łuku w liniach rozgraniczających przyjętych 
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przerwanie drogi serwisowej, 
w sposób umożliwiający zachowanie budynku produkcyjnego. Takie rozwiązanie po-
zwoli utrzymać działalność gospodarczą. Za pozostałą część nieruchomości zostanie 
wypłacone odszkodowanie zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 10 kwiet-
nia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z późn. zm.). Rozwiązanie to 
będzie wprowadzone do projektu budowlanego i procedowane na etapie uzyskiwania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obecnie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Wniosek o wydanie 
ww. decyzji został złożony 15 września 2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska w Krakowie. Termin uzyskania przedmiotowej decyzji jest planowany 
na lipiec br. Dalsze prace przygotowawcze będą możliwe po uzyskaniu zgody na ich 
rozpoczęcie, uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przyznaniu 
środków finansowych na ten cel.

Ponadto informuję, że przedmiotowa inwestycja nie została ujęta w projekcie 
„Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014–2023”, dlatego trwa-
łość projektu współfinasowanego ze środków unijnych, który zrealizował Pan K. jest 
niezagrożona.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Odpowiedź 
GENERALNEGO DYREKTORA 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Warszawa, 5.05.2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 marca 2015 r., znak BPS/043-72-3079- 

-GDDKiA/15, które wpłynęło do tutejszego organu w dniu 1 kwietnia 2015 r., 
w sprawie oświadczenia Pana senatora Przemysława Błaszczyka z dnia 19 marca 
2015 r. dotyczącego lokalizacji Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w m. Krzywaczka, 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad („GDDKiA”) przedstawia poniżej 
swoje stanowisko.

Prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dla powyższej inwestycji 
rozpoczęły się w kwietniu 2008 r. W listopadzie 2010 r. zostały przeprowadzone pre-
zentacje społeczne umożliwiające zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz 
wniesienie uwag do rozwiązań projektowych. W wyniku rozpatrzenia postulatów zgło-
szonych po przeprowadzeniu prezentacji społecznych rozwiązania projektowe uzupeł-
niono o wariant III kompilacyjny, łączący rozwiązania z wariantu I i II przebiegu trasy 
Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Następnie od 6 listopada 2013 r. do 21 listopada 
2013 r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie udostępniono raport z prezentacji 
społecznych zawierający wyniki dotychczasowych prac projektowych. Zainteresowane 
strony, które na etapie prezentacji społecznych wnosiły uwagi do dokumentacji pro-
jektowej, mogły indywidualnie zapoznawać się z raportem z prezentacji społecznych. 
Materiały były udostępniane w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie lub na wnio-
sek przesyłane zainteresowanym. Po udostępnieniu raportu z prezentacji społecznych 
zakończono pierwszy etap przygotowania dokumentacji projektowej, mający na celu 
uzyskanie decyzji środowiskowej. W tym okresie Pan Adam K. nie wnosił żadnych 
uwag oraz nie zapoznawał się z dokumentacją projektową.

W dniu 3 stycznia 2014 r. do Oddziału GDDKiA w Krakowie wpłynęło pismo, 
w którym Pan Adam K. wnosił o przesunięcie projektowanej Beskidzkiej Drogi Inte-
gracyjnej w sąsiedztwie jego działek w m. Krzywaczka w kierunku południowym do 
granicy obecnego przebiegu drogi krajowej nr 52. W piśmie tym Pan Adam K. dopusz-
czał wyburzenie budynków mieszkalnych przy pozostawieniu budynków produkcyj-
nych. Oddział GDDKiA w Krakowie wraz z projektantem przeanalizował propozycję 
Pana Adama K. Jednak z uwagi na przyjęte parametry techniczne (klasa drogi, łuki 
poziome) oraz zaakceptowany w planie przebieg drogi rozwiązanie to nie mogło zo-
stać zaaprobowane. Zaproponowano natomiast rozwiązanie umożliwiające zachowa-
nie budynku produkcyjnego polegające na przerwaniu drogi serwisowej, która miała 
przebiegać przez wskazane przez Pana Adama K. działki. Rozwiązanie takie zostanie 
wprowadzone do dokumentacji projektowej na dalszych etapach przygotowania doku-
mentacji projektowej, tj. na etapie opracowania projektu budowlanego, przed uzyska-
niem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W obecnych materiałach 
korekta ta nie będzie wprowadzana. Stanowisko takie zostało przekazane Panu K. 
w piśmie z dnia 16 stycznia 2014 r.

GDDKiA podtrzymuje swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, tj. proponuje 
wykonanie nieznacznej korekty łuku w liniach rozgraniczających przyjętych do decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przerwanie drogi serwisowej, w sposób 
umożliwiający zachowanie budynku produkcyjnego. Takie rozwiązanie pozwoli utrzy-
mać działalność gospodarczą. Za pozostałą część nieruchomości zostanie wypłacone 
odszkodowanie zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z późn. zm.). Ww. rozwiązanie będzie 
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wprowadzone do kolejnych opracowań projektowych i procedowane na etapie uzyski-
wania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obecnie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Wniosek o wydanie 
ww. decyzji został złożony 15 września 2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie, a organ nie przeprowadził jeszcze konsultacji społecznych. 
Planowany termin uzyskania ww. decyzji jest szacowany na lipiec br. Dalsze prace 
przygotowawcze będą możliwe po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach oraz przyznaniu środków finansowych na ten cel.

Realizacja powyższej inwestycji nie ma zabezpieczonego finansowania w najbliż-
szych latach. Jednakże, mając na uwadze proponowany przebieg Beskidzkiej Drogi 
Integracyjnej w m. Krzywaczka, nie stanowi ona zagrożenia dla prowadzonej przez 
Pana Adama K. działalności gospodarczej w obszarach opisanych w oświadczeniu 
Pana Senatora Przemysława Błaszczyka.

Z poważaniem 
 
p.o. GENERALNY DYREKTOR 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
dr inż. Tomasz Rudnicki
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zgodnie z obowiązującym dla województwa łódzkiego planem działania 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pomoc dla mieszkańców po-
wiatu łęczyckiego oraz gminy Bielawy z powiatu łowickiego zabezpieczana 
jest przez dwie karetki ratownictwa medycznego. Obszar jest zamieszka-
ny przez ponad 58 tysięcy mieszkańców. Przed 2012 r. oraz przejściowo 
w 2013 r. pomoc na tym terenie zabezpieczały trzy karetki. Wprowadzona 
zmiana jest bardzo niekorzystana dla mieszkańców powiatu łęczyckiego 
i niesie realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

Zgodnie z przepisem art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwo-
wym Ratownictwie Medycznym, system Państwowe Ratownictwo Medycz-
ne działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu 
działania systemu sporządzanego przez wojewodę. Kolejne postanowienia 
przywołanego przepisu określają między innymi części składowe planu, spo-
sób jego zatwierdzenia, zmiany. Uszczegółowienie wytycznych ustawowych 
znajduje się w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownic-
two Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ra-
townictwa medycznego.

W akcie wykonawczym czytamy, że plan zawiera charakterystykę po-
tencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi, które mogą wystąpić na 
obszarze województwa, z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń lokalnych, 
w szczególności danych dotyczących sieci komunikacyjnej, w tym dróg, 
którymi przewożone są towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 
28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, 
struktury demograficznej i urbanistyki, i ze szczególnym uwzględnieniem za-
kładów o zwiększonym ryzyku oraz zakładów o dużym ryzyku w rozumie-
niu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Wydaje się, że podczas opracowywania planu dla obszaru powiatu łęczyc-
kiego wbrew zapisom prawa nie wzięto pod uwagę wskaźnika ludnościowego, 
bliskości autostrady i linii kolejowej, lotniska, dwóch rzek, zakładu karnego, 
domów pomocy społecznej. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym: „Wojewoda po-
dejmuje działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia następujących 
parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa me-
dycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego:

1) mediana czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większa 
niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza mia-
stem powyżej 10 tysięcy mieszkańców;

2) trzeci kwartyl czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie 
większy niż 12 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut 
poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców;

3) maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mie-
ście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 
10 tysięcy mieszkańców”.

Obecnie czas oczekiwania na przyjazd zespołu ratownictwa medyczne-
go zdecydowanie przekracza wskazane parametry czasowe.

Przegląd lokalnej prasy oraz wiadomości na lokalnym portalu ELE24.
net pozwalają stwierdzić, że wielokrotnie to Straż Pożarna z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy czy Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe udzielają pomocy medycznej potrzebującym, zastępując ratow-
ników medycznych. Powtarzające się sytuacje tego rodzaju stwarzają realne 
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi nie tylko dlatego, że życie ludzkie pozo-
stawione jest w rękach osób niebędących ratownikami medycznymi, ale też 
dlatego, że w tym samym czasie pozbawia się ludność ochrony na przykład 
w razie wystąpienia pożaru.

Na uwagę zasługuje fakt, iż o potrzebie zmiany planu poprzez zwiększe-
nie liczby karetek przydzielonych do obszaru powiatu łęczyckiego alarmują 
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nie tylko mieszkańcy powiatu, lecz również władze powiatu. Z posiadanych 
przeze mnie informacji wynika, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego przy Starostwie Powiatowym w Łęczycy codziennie formułuje komu-
nikaty z informacją o istniejącym zagrożeniu dla życia ludzkiego w związku 
z faktem obsługiwania tak rozległego obszaru przez zaledwie dwie karetki. 
Pomimo tego do zmiany planu nie doszło.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym planowanie, organizowanie, koordynowanie sys-
temu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wo-
jewody. W myśl przepisu art. 19 ust. 1 wymienionej ustawy nadzór nad sys-
temem na terenie kraju sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia i to 
on, zgodnie z art. 20 pkt 2 ustawy, zatwierdza wojewódzki plan działania 
systemu i jego aktualizacje. Tym samym to wojewoda łódzki oraz minister 
zdrowia są odpowiedzialni za istniejący plan dla województwa łódzkiego, 
który z całą pewnością nie realizuje zadań państwa polegających na zapew-
nieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego. Uważam, że obecna sytuacja, to jest obsługiwanie powiatu 
łęczyckiego wraz z gminą Bielawy przez zaledwie dwie karetki ratownic-
twa medycznego, stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo i realnie grozi 
skutkiem w postaci śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała człowieka, a z całą 
pewnością zwiększa takie zagrożenie.

W piśmie z dnia 18 sierpnia 2014 r. zawiadomiłem Prokuraturę Okrę-
gową w Łodzi o podejrzeniu popełnienia przestępstwa narażenia na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu mieszkańców powiatu łęczyckiego (art. 160 §1 kodeksu karnego), 
ewentualnie przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa określonego 
w art. 165 §1 pkt 5 kodeksu karnego. Postanowieniem z dnia 28 listopada 
2014 r. prokurator w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Śródmieście w Łodzi od-
mówił wszczęcia dochodzenia w tej sprawie (sygn. akt 2 Ds/1648/14).

W związku z tym wnoszę o podjęcie czynności w celu wyjaśnienia, czy 
obecnie działający na obszarze powiatu łęczyckiego plan działania syste-
mu Państwowe Ratownictwo Medyczne jest zgodny z przepisami prawa 
i czy osoby odpowiedzialne za jego funkcjonowanie i nadzór (wojewoda 
województwa łódzkiego, minister zdrowia), tworząc plan, nie dopuściły się 
popełnienia przestępstwa narażenia mieszkańców powiatu łęczyckiego na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu (art. 160 kodeksu karnego), ewentualnie przestępstwa sprowadze-
nia niebezpieczeństwa określonego w art. 165 §1 pkt 5 kodeksu karnego.

Dodatkowo proszę o wyjaśnienie, czy w sprawie oznaczonej sygn. 
akt 2 Ds/1648/14 Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście w Łodzi podjęła 
wystarczające czynności w celu ustalenia, czy nie popełniono przestępstwa, 
oraz czy postanowienie prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Śród-
mieście w Łodzi z dnia 28 listopada 2014 r. o odmowie wszczęcia docho-
dzenia w sprawie narażenia mieszkańców powiatu łęczyckiego na niebez-
pieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to jest czynu 
z art. 160 §1 kk, wydane w sprawie oznaczonej sygn. akt 2 Ds/1648/14, 
nie było przedwczesne i czy było zasadne.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Odpowiedź

Warszawa, 30.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 26 marca 2015 r., dotyczące 

oświadczenia Senatora RP Pana Przemysława Błaszczyka, złożonego na 72. posie-
dzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 marca 2015 r. w sprawie sygn. 
2 Ds. 1648/14 Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście, które zainicjowane zostało 
zawiadomieniem Pana Senatora uprzejmie informuję, że aktualnie w Prokuraturze 
Okręgowej w Łodzi zbadano akta tego postępowania.

Analiza zgromadzonego materiału dowodowego nie potwierdziła zarzutu Pana Se-
natora, że Wojewódzkie Plany Działania Państwowego Ratownictwa Medycznego dla 
województwa łódzkiego zostały opracowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz nie uwzględniały charakterystyki potencjalnych zagrożeń dla życia i zdro-
wia. W przedmiotowym rejonie operacyjnym 10/02 ogólna liczba mieszkańców [wg da-
nych GUS na dzień 30 czerwca 2013 r.] wynosiła 57.467, tj. 28.733 mieszkańców 
na jeden zespół ratownictwa medycznego, przy czym średnia krajowa przypadająca 
na jeden zespół to 26.500 mieszkańców. Dodatkowo podnieść należy, iż dla powiatu 
łęczyckiego wskaźnik ten wynosi 25.900 mieszkańców na jeden zespół ratownictwa 
medycznego. W ramach omawianego rejonu operacyjnego funkcjonują dwa zespoły 
ratownictwa medycznego, jeden stacjonujący w Łęczycy, drugi w Piątku.

Przedmiotowe plany wymieniają także zagrożenia powiatu łęczyckiego wynikające 
z przebiegających przez jego teren dwóch autostrad A-1 i A-2, dróg krajowych K 91 
i K 61, drogi wojewódzkiej nr 702, przy uwzględnieniu rocznego przewozu 445.840 ton 
materiałów niebezpiecznych autostradą A-1 i drogą K 91, gazów technicznych, paliw 
itp. w ilości ok. 12.000 ton drogami K 60 i nr 702. Przyjęto, że samą autostradą A-2 
średnio przejeżdża 52.000 pojazdów na dobę.

Wojewoda Łódzki pismami z dni 26 kwietnia 2012 r., 20 marca 2013 r., 23 kwietnia 
2013 r. i 15 kwietnia 2014 r., stanowiącymi Projekty Aneksów [odpowiednio o nr 4, 
7, 8 i 10] do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego dla województwa łódzkiego, zwracał się do Ministra Zdrowia o zatwier-
dzenie przedstawionych w aneksach propozycji zmian, obejmujących m.in. potrzebę 
zwiększenia dla rejonu operacyjnego 10/02 liczby zespołów ratownictwa medycznego 
z miejscem stacjonowania lub wyczekiwania w Łęczycy w systemie całodobowym lub 
12-godzinnym, Tylko w 2012 r. Minister Zdrowia zaakceptował zwiększenie liczby 
zespołów ratownictwa medycznego, poprzez uruchomienie czasowych, całodobowych 
zespołów ratownictwa medycznego typu podstawowego, funkcjonujących od dnia 
1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. z miejscem wyczekiwania w Łęczycy. Decyzja 
ta wiązała się jednak bezpośrednio m.in. z organizowanymi w Polsce Mistrzostwami 
Europy w piłce nożnej – EURO 2012.

Odmowy Ministra Zdrowia zaakceptowania proponowanych aneksów w części do-
tyczącej zwiększenia dla rejonu operacyjnego 10/02 liczby zespołów ratownictwa me-
dycznego były uzasadnione głównie:

– optymalnymi parametrami do zabezpieczenia obsługiwanego terenu, wynikają-
cymi z ilości mieszkańców przypadających na jeden zespół ratownictwa medycznego 
przy średniej krajowej i przy uwzględnieniu liczby wszystkich wyjazdów przypada-
jących na jeden zespół na dobę w miejscu stacjonowania, dla powiatu łęczyckiego 
wskaźnik ten wyniósł 5,55 przy średniej krajowej 6,32;

– koniecznością rozważenia zmiany rozstawienia aktualnie funkcjonujących zespo-
łów tak, aby zapewnić ich równomierne obciążenie pracą przy jednoczesnym wyelimi-
nowaniu realizacji przez zespoły ratownictwa medycznego zadań, które nie wchodzą 
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w zakres ich kompetencji [transporty sanitarne, interwencje niezwiązane ze stanem 
nagłego zagrożenia zdrowotnego, które powinny być zabezpieczone przez podstawową 
opiekę zdrowotną – również w miejscu zamieszkania pacjenta];

– potrzebą położenia większego nacisku na konsolidację rejonów operacyjnych 
i stopniowe zmniejszanie ich liczby, z uwzględnieniem powstających, skoncentrowa-
nych dyspozytorni medycznych.

W opinii Ministerstwa Zdrowia powyższe działania pozwolą na bardziej elastyczne 
dysponowanie zespołami i równomierne obciążenie ich wyjazdami, a w konsekwencji 
m.in. na skrócenie czasu oczekiwania na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego 
na miejsce zdarzenia.

W związku z powyżej przytoczonym stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia oraz 
w związku z występującymi sytuacjami braku wolnych do zadysponowania zespołów 
ratownictwa medycznego w ramach danego rejonu operacyjnego, a także mając na uwa-
dze konieczność zachowania ustawowych parametrów czasów dotarcia zespołów na 
miejsce zdarzenia – Wojewoda Łódzki oraz upoważniony przez niego urzędnik pisemnie 
zwrócili się do dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, aby korzystali z rozwią-
zań systemowych, przewidzianych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym [Dz. U. 2013.757], w tym m.in. aby lekarz koordynator ratow-
nictwa medycznego zadysponował wolnym zespołem z sąsiedniego rejonu operacyjnego, 
a także poprzez wzywanie lotniczego zespołu ratownictwa medycznego, zwrócenie się 
o pomoc do jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycz-
nego [np. służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, w szczególności jednostki Państwowej Straży Pożarnej].

W odniesieniu do zarzutu przekraczania maksymalnych czasów dotarcia zespo-
łów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia, uregulowanych w przywoływanej 
powyżej ustawie, podkreślenia wymaga, iż ustawa wskazując te czasy i jednocześnie 
obligując wojewodów do podejmowania działań zmierzających do ich co najmniej nie-
przekraczania, nie przewiduje żadnych administracyjnych czy karnych sankcji za 
przekroczenie tych współczynników.

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2014 r. odmówiono wszczęcia dochodzenia 
w sprawie narażenia mieszkańców powiatu łęczyckiego na niebezpieczeństwo utraty 
życia lub wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w okresie od 1 stycznia 2013 r. 
do chwili obecnej, tj. o czyn z art. 160 §1 k.k., ponieważ uznano, że w przedmiotowym 
zachowaniu brak jest znamion czynu zabronionego. Postanowienie zostało zaskarżo-
ne przez Pana Senatora, jednakże zarządzeniem prokuratora-referenta sprawy z dnia 
15 stycznia 2015 r. odmówiono przyjęcia zażalenia, jako wniesionego przez osobę nie-
uprawnioną. Tego samego dnia postanowienie kończące przedmiotowe postępowanie 
uzyskało walor prawomocności.

W realiach tej sprawy nie można było przyjąć, że Wojewoda Łódzki i Minister Zdro-
wia podejmując działania w zakresach swoich kompetencji mieli zamiar popełnić, 
chociażby nieumyślnie, przestępstwo z art. 160 §1 k.k., czy art. 165 §1 pkt 5 k.k., 
tym bardziej że typ przestępstwa z art. 160 §1 k.k. należy do kategorii konkretnego, 
bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo, z kolei art. 165 §1 k.k. penalizuje 
sprowadzenie stanów, które są zagrożeniem dla bezpieczeństwa powszechnego, przy 
czym niebezpieczeństwo to, choć nie musi być bezpośrednie, musi być jednak realne 
i konkretne, nie wystarczy zatem stan abstrakcyjnego zagrożenia.

Po zbadaniu akt przedmiotowej sprawy Prokuratura Okręgowa w Łodzi uznała, że 
postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia nie zapadło przedwcześnie, oparte 
bowiem zostało na materiale dowodowym, zgromadzonym prawidłowo i w stopniu 
wystarczającym do jego podjęcia.

Powyższe stanowisko Prokuratury Okręgowej w Łodzi, w przedmiocie zasadności 
decyzji merytorycznej kończącej postępowanie Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmie-
ście sygn. 2 Ds. 1648/14, podzieliła również Prokuratura Apelacyjna w Łodzi.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet



72. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2015 r. 15

Oświadczenie senatora Henryka Ciocha

skierowane do prezesa Poczty Polskiej SA Jerzego Jana Jóźkowiaka

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam się do Pana w imieniu ponad czterystu mieszkańców Lubli-

na mieszkających lub pracujących w okolicy ulic: Przy Stawie, Ogródkowej, 
Snopkowskiej, Ćwiklińskiej, Leszczyńskiego, Popiełuszki, Poniatowskiego, 
Długosza.

Ta ogromna grupa ludzi jest zaniepokojona planem zlikwidowania Filii 
Urzędu Pocztowego Lublin 9 przy ul. Przy Stawie 2. Większość tych ludzi to 
ludzie starsi, schorowani, często też niepełnosprawni. Nie zgadzają się oni 
na pogorszenie – a to według nich nastąpi – warunków życia. Teren, gdzie 
mieszkają, jest tak ukształtowany, iż do najbliższych istniejących urzędów 
pocztowych mają pod górkę. Działania Poczty Polskiej stoją w sprzeczności 
z propagowaną obecnie w Polsce tezą, iż musimy zrobić wszystko dla polep-
szenia warunków życia naszych seniorów.

Być może za planowaną likwidacją przemawia rachunek ekonomicz-
ny, ale przecież nie wszystko da się przeliczyć na złotówki. Utrzymanie filii 
bądź kilkugodzinnych dyżurów pracownika (oddelegowanego na ten czas 
z Urzędu Pocztowego Lublin 9) nie jest przecież ogromnie kosztowne. Poczta 
Polska świadczy usługi ludziom, a ludzie ci teraz czują się skrzywdzeni 
i zapomniani.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Prezesa z prośbą 
o podjęcie stosownych działań w celu wyjścia naprzeciw potrzebom miesz-
kańców i utrzymanie filii Urzędu Pocztowego Lublin 9 przy ul. Przy Stawie 2.

Z poważaniem 
Henryk Cioch

Odpowiedź 
DYREKTORA BIURA 
ZARZĄDZANIA SIECIĄ

Warszawa, 15 kwietnia 2015 r.

Pani 
Wicemarszałek Senatu 
Maria Pańczyk-Pozdziej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/043-72-3081/15 w sprawie oświadczenia se-

natora Henryka Ciocha, złożonego podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 mar-
ca 2015 r., przedstawiam poniższe informacje.

Poczta Polska SA dokonując rozmieszczania swojej sieci placówek, realizuje wy-
mogi prawne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 
29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez 
operatora wyznaczonego, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zapotrzebowania 
społecznego, ale także kosztów ich funkcjonowania oraz rentowności.

W bliskiej odległości od przedmiotowej placówki (od 600 do 1400 m) znajduje się 
5 placówek własnych Poczty Polskiej SA, które prowadzą obsługę klientów w dłuż-
szym czasie pracy i w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców obsługiwanego terenu. 
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Tak więc, w przypadku zaprzestania działalności Filii Urzędu Pocztowego Lublin 8, 
ul. Przy Stawie dostępność do usług pocztowych na tym obszarze pozostanie na bar-
dzo wysokim poziomie.

Jednakże, mając na uwadze aspekt społeczny dostępności do usług pocztowych, 
Poczta Polska SA będzie analizować na bieżąco zapotrzebowanie na usługi poczto-
we na obszarze Osiedla „Snopkowska” i w przypadku wzrostu zainteresowania tymi 
usługami, podejmowane będą decyzje związane z uruchomieniem placówki pocztowej 
(np. w formie agencji pocztowej) z zakresem usług zaspokajającym potrzeby okolicz-
nych mieszkańców.

Dodatkowo informuję, że w dbałości o swoich Klientów, Poczta Polska SA zapew-
nia możliwość korzystania ze swoich usług, bez wychodzenia z domu, za pośrednic-
twem listonosza obsługującego ten obszar. Z takiej możliwości mogą również korzy-
stać Mieszkańcy Osiedla „Snopkowska”.

Z poważaniem 
 
DYREKTOR BIURA 
Zarządzania Siecią 
i Klienta Indywidualnego 
Bogdan Andrzejewski
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego 
oraz senatora Marka Konopki

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura napływają niepokojące sygnały dotyczące często bez-

skutecznej walki z dopalaczami. Ten niezwykle wrażliwy społecznie temat 
poruszony został zarówno przez państwowego powiatowego inspektora sa-
nitarnego w Gnieźnie, jak i przez mieszkańców miasta. W powyższej spra-
wie złożył też interpelację radny samorządu lokalnego, prosząc równocześ- 
nie o przekazanie tejże gnieźnieńskim parlamentarzystom.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych w 2014 r. państwowy 
powiatowy inspektor sanitarny wydał siedem decyzji, w oparciu o art. 27c 
ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczących zatrzymania 
produktów na czas przeprowadzenia ich oceny i badań oraz cztery decyzje, 
w oparciu o art. 27c ust. 6 tejże ustawy, dotyczące zakazu wprowadzania 
do obrotu, wycofania z obrotu i zniszczenia na koszt strony. Wydane zosta-
ły dwie decyzje zakazujące prowadzenia działalności, w oparciu o art. 27c 
ust. 3 ustawy o PIS, oraz cztery decyzje nakładające kary w łącznej wyso-
kości 130 tysięcy zł, w oparciu o art. 52a ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii. W jednym przypadku sprawę egzekucji należności, na kwotę 40 ty-
sięcy zł, skierowano do właściwego urzędu skarbowego. W dwóch kolejnych 
sprawach umorzono postępowanie, a jedna sprawa jest w toku.

W roku 2014 zatrzymano i zabezpieczono łącznie dwieście cztery pro-
dukty. Badaniom poddano czternaście produktów, z czego dwie próbki 
dotyczyły produktów zatrzymanych w roku 2013. We wszystkich przeba-
danych produktach wykryto środki zastępcze, to jest: UR-144, AM-2201, 
alfa-PVP, pentedron, 3-MMC. Dotychczas nie wyegzekwowano od stron 
postępowania zwrotu kosztów poniesionych na badania – sprawy w toku. 
W roku 2015 przeprowadzono dwie kontrole, w wyniku których zatrzyma-
no pięćdziesiąt dziewięć produktów, co do których istnieje podejrzenie, że 
są to środki zastępcze.

Schemat działania firm jest jednakowy – po kontroli następuje likwidacja 
firmy, która wprowadzała dopalacze, i w jej miejsce wprowadza się nową 
(zmieniona tylko nazwa, ten sam adres, te same osoby prowadzące). Podob-
na sytuacja dotyczy wprowadzanych produktów – badania potwierdzają, 
że są to te same produkty, co poprzednio, ale pod zmienioną nazwą oraz 
zmienioną nazwą wprowadzającego do obrotu.

Częstą praktyką jest przesyłanie przez stronę sprzeciwu wobec kontroli 
czy każdorazowe odwoływanie się od wydanej decyzji do organu drugiej 
instancji oraz powoływanie się przy tym na błędne i niezgodne z prawdą ar-
gumenty, co niestety wydłuża sam proces postępowania administracyjnego. 
Wszystkie tego typu działania powodują, że podjęte postępowania, z wyjąt-
kiem jednego, nie są jeszcze zakończone.

Zdaniem powiatowego inspektora sanitarnego główną przyczyną bra-
ku skuteczności walki z dopalaczami jest brak odpowiednich narzędzi 
ustawowych.

Prosimy zatem Pana Ministra o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński 
Marek Konopka
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Odpowiedź

Warszawa, 22.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia Panów Senatorów Piotra Gruszczyńskiego oraz Mar-

ka Konopki, złożonego podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r., 
przesłanego przy piśmie Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek Senatu, z dnia 
26 marca 2015 r., znak: BPS/043-72-3082/15, w sprawie braku odpowiednich na-
rzędzi ustawowych do walki z „dopalaczami”, zwracam się z uprzejmą prośbą o przy-
jęcie 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-
nienie zmian związanych ze strukturą podaży tych środków. Mając powyższe na uwa-
dze opracowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii oraz niektórych innych ustaw, który zawiera odpowiednie regulacje prawne mające 
na celu przeciwdziałanie przedmiotowemu zjawisku. 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.

Należy zauważyć, że wprowadzenie zmian w wykazach stanowiących załączniki 
nr 1 i 2 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii poprzez uwzględnienie w nich 114 
nowych substancji o działaniu psychoaktywnym, wiąże się z możliwością zastosowa-
nia wobec ich wytwarzania lub wprowadzania do obrotu sankcji karnych określonych 
w rozdziale 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednocześnie, w odniesieniu do 
wyrażonego przez Panów Senatorów stwierdzenia, że osoby wprowadzające do obrotu 
„dopalacze” wykorzystują możliwość wniesienia sprzeciwu wobec kontroli przeprowa-
dzanej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, uprzejmie informuję, że ww. 
projekt ustawy zawiera również odpowiednią regulację w przedmiotowym zakresie, 
poprzez zmianę w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), zgodnie z którą zawiadomienia 



72. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2015 r. 19

o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy jej przeprowadzenie 
jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazu wytwarzania lub wprowadza-
nia do obrotu „dopalaczy”.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, że zaproponowane w projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 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 7 i 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 Panów Senatorów Piotra Gruszczyńskiego oraz Marka Konopki, zo-
staną 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 Jana Marii Jackowskiego

skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Kunerta

Z niepokojem przyjąłem wiadomość, iż w dawnej siedzibie Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie przy ul. Reymonta 2, gdzie 
w latach 1945–1956 więziono i katowano Żołnierzy Wyklętych ziemi mław-
skiej, trwają przygotowania do otwarcia dyskoteki dla młodzieży.

Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż w miejscu, gdzie teraz ma być sala 
rozrywki – w piwnicach budynku przy ul. Reymonta 2 – cierpieli i ginęli lu-
dzie. To tu miała również miejsce jedna z najbardziej spektakularnych na 
Mazowszu północnym akcji odbicia kilkudziesięciu więźniów. Akcja ta mia-
ła miejsce w nocy z 3 na 4 czerwca 1945 r. i zorganizowana była przez 
miejscowe struktury podziemia niepodległościowego na czele z bohaterskim 
Wacławem Grabowskim „Puszczykiem” i Zacheuszem Nowowiejskim „Je-
żem”. Wspomnę też, że na dziedzińcu budynku przy ul. Reymonta 2 zespół 
prof. Szwagrzyka prowadzi prace poszukiwawcze dotyczące ciał zamordo-
wanych członków oddziału „Puszczyka” zlikwidowanego w lipcu 1953 r.

Proszę o interwencję w sprawie nadania temu miejscu pamięci narodo-
wej właściwego sensu i uszanowania pamięci polskich bohaterów.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 23 kwietnia 2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na pismo znak: BPS-043-72-3083/15 z dnia 26 marca 2015 r. do-

tyczące oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego podczas 
72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r., uprzejmie informuję o stanowi-
sku Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Na wstępie chciałbym zauważyć, iż w obecnie obowiązującym porządku prawnym 
nigdzie nie zostało zdefiniowane pojęcie „miejsce pamięci narodowej”. W poprzednich 
latach trwały prace, zarówno w Sejmie RP, jak i w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, nad ustawą o miejscach pamięci narodowej, która miała na celu cało-
ściowe uregulowanie tej jakże ważnej sfery, współkształtującej pamięć historyczną 
społeczeństwa. W wyniku katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwiet-
nia 2010 r. i śmierci głównych architektów wspomnianego projektu, tj. Sekretarza 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika i Podsekretarza Sta-
nu w MKiDN Tomasza Merty, prace nad nią zostały zaniechane.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa podziela opinię, że miejsca będące 
świadkami tragicznych wydarzeń w dziejach walk narodu polskiego z komunistycz-
nym zniewoleniem, winne być otaczane opieką i zachowywane dla obecnych i przy-
szłych pokoleń. Dlatego Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa apelowała chociaż-
by w bieżącym roku o zachowanie oryginalnych napisów czy wyposażenia w byłych 
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katowniach Urzędu Bezpieczeństwa: w Radzyniu Podlaskim (siedziba Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego) czy przy ul. Strzeleckiej w Warszawie (siedziba 
najpierw NKWD, następnie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego).

W przypadku nieruchomości przy ul. Reymonta 2 w Mławie nie mamy, niestety, 
żadnych materialnych pozostałości z okresu funkcjonowania tam Powiatowego Urzę-
du Bezpieczeństwa Publicznego. Ponadto w 2009 r. w związku z planowanym otwar-
ciem klubu Dark Side wyremontowano gruntowanie piwnice kamienicy.

Mając powyższe na uwadze, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nie ma 
możliwości prawnych ingerencji w cudzą własność. Natomiast zaapelujemy do władz 
Mławy o odpowiednie upamiętnienie ofiar PUBP za pośrednictwem trwałego znaku 
pamięci, jeśli jeszcze takowy nie istnieje, na rzeczonym budynku.

Mam nadzieję, że powyższe informacje będą dla pana senatora Jana Marii Jac-
kowskiego wystarczające.

Z wyrazami poważania 
 
SEKRETARZ 
dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia oraz Marii Koc

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Polska deklarowała przyjęcie do połowy roku ustawy o zintegrowanym 
systemie kwalifikacji, co do dnia dzisiejszego nie nastąpiło. W przypadku 
braku tego dokumentu Unia Europejska może zabrać albo zawiesić dostęp 
do 400 milionów euro, które miały iść na dofinansowanie kształcenia osób 
dorosłych.

W związku z tym prosimy o informację, na jakim etapie uzgodnień między-
resortowych jest projekt wspomnianej ustawy i kiedy trafi do parlamentu.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Maria Koc

Odpowiedź

Warszawa, 30 kwietnia 2015 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie (BPS/043-72-3084/15) złożone przez senatorów 

Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia i Marię Koc przedstawiam następujące 
stanowisko.

Projekt założeń projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji został 
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 marca br. 14 kwietnia br. Minister Edukacji 
Narodowej uzyskał zgodę Sekretarza Rady Ministrów na sporządzenie projektu usta-
wy na podstawie ww. założeń. Następnie w dniu 20 kwietnia br. do Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów przekazane zostało zgłoszenie projektu ustawy o zintegrowanym 
systemie kwalifikacji do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 
Zgłoszenie musi zostać rozpatrzone przez Zespół do spraw programowania prac Rzą-
du. Po wpisaniu projektu ustawy do ww. wykazu możliwe będzie nakreślenie ram 
harmonogramu prac nad projektem ustawy, w tym terminu przyjęcia projektu ustawy 
przez Radę Ministrów oraz skierowania go do prac w Parlamencie.

Komisja Europejska, jak to zostało wskazane w Programie Operacyjnym Wiedza, 
Edukacja, Rozwój oczekuje, że Polska opracuje podstawę prawną dla funkcjonowania 
zintegrowanego systemu kwalifikacji najpóźniej do końca 2015 r. oraz zapewni osiąg- 
nięcie funkcjonalności zintegrowanego systemu kwalifikacji w zakresie pełnych i czę-
ściowych kwalifikacji nie później niż do końca 2016 r. Przedstawiciele Ministerstwa 
Edukacji Narodowej są w kontakcie z Komisją Europejską i informują ją o przebiegu 
prac legislacyjnych i stopniu spełnienia ww. wymagań.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Ewa Dudek 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia oraz Marii Koc

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Z szacunków epidemiologicznych wynika, że w Polsce jest najprawdo-
podobniej około 700 tysięcy chorych na jaskrę. Epidemiolodzy uważają, że 
około 50% z nich jest jeszcze w ogóle niezdiagnozowanych. W Polsce brakuje 
zorganizowanych i skoordynowanych działań, które mogłyby podnieść po-
ziom diagnostyki jaskry, takich jak programy badań przesiewowych, progra-
my zdrowotne i kampanie edukacyjne.

W związku z tym prosimy o informację, czy do władz samorządowych, 
dysponujących budżetami na edukację i profilaktykę zdrowotną, zostały 
skierowane zalecenia dotyczące programu i przeprowadzenia powyżej opi-
sanych kampanii?

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Maria Koc

Odpowiedź

Warszawa, 2015.04.17

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2015 r., znak: BPS/043-72-3085/15, 

przy którym przekazane zostało oświadczenie złożone przez Pana Jana Marię Jackow-
skiego, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 
19 marca 2015 r., dotyczące zaleceń skierowanych do jednostek samorządu tery-
torialnego w zakresie realizacji programów zdrowotnych i kampanii edukacyjnych, 
uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 
22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138), 
która wprowadziła szereg zmian w dotychczasowych przepisach związanych z pro-
gramami zdrowotnymi. Od 1 stycznia 2015 r. jednostki samorządu terytorialnego 
w miejsce dotychczasowych programów zdrowotnych opracowują, wdrażają, realizu-
ją i finansują programy polityki zdrowotnej. Przez program polityki zdrowotnej należy 
rozumieć zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej 
ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie 
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w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowa-
niu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy 
świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez mini-
stra albo jednostkę samorządu terytorialnego. Zgodnie z ww. ustawą programy poli-
tyki zdrowotnej realizowane mogą być w okresie jednego roku albo wielu lat i dotyczą 
w szczególności ważnych zjawisk epidemiologicznych oraz innych istotnych proble-
mów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy świadczeniobiorców przy 
istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów oraz 
wdrożenia nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych. Jednost-
ki samorządu terytorialnego w przyszłości sporządzając projekty programów polity-
ki zdrowotnej korzystać będą z danych zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych, 
o których mowa w art. 95a ust. 1 i 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych.

Po przygotowaniu programu jednostki samorządu terytorialnego przekazują goto-
wy dokument do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu jego za-
opiniowania. Agencja sporządza opinie w sprawie projektów programów polityki zdro-
wotnej opracowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w terminie 2 miesięcy 
od dnia otrzymania projektu tego programu. Ocena jest dokonywana przez Agencję na 
podstawie kryteriów, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art. 48 ust. 4 ww. ustawy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy o świadcze-
niach programy polityki zdrowotnej opracowywane, wdrażane, realizowane i finanso-
wane przez jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku gdy dotyczą świadczeń 
gwarantowanych objętych programami realizowanymi przez ministrów oraz Narodowy 
Fundusz Zdrowia, powinny być z nimi spójne merytorycznie i organizacyjnie. Przed-
miotowa spójność programów występować powinna w zakresie treści merytorycznej 
programów, tj. dotyczącej treści programu (np. kryteriów dot. populacji, interwen-
cji). Spójność programów powinna występować również w zakresie organizacyjnym, 
tj. programy jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerialne i Narodowego 
Funduszu Zdrowia tworzyć powinny razem ustaloną strukturę i całość, ich autorzy 
powinni konstruować projekty programów tak, aby osiągnąć wspólne cele wynikające 
z programów. Spójność organizacyjna programów powinna występować w ustalanych 
w programach procedurach organizacyjnych związanych z ich realizacją oraz w wy-
mogach organizacyjnych określanych dla realizatorów programów, w szczególności 
takich jak warunki realizacji tych programów1.

W celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania 
i wdrażania programów polityki zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji na swojej stronie internetowej (www.aotm.gov.pl) umieściła zalecenia za-
wierające wskazówki dotyczące tworzenia poprawnie zaprojektowanych i efektywnych 
projektów i odpowiedzi na najczęściej zadawane przez j.s.t. pytania oraz zaprezento-
wała wzorcowy schemat programu polityki zdrowotnej. W ramach współpracy uru-
chomiony został także adres poczty elektronicznej (samorzady@aotm.gov.pl), pod któ-
ry przedstawiciele samorządów mogą przekazywać pytania i sugestie dotyczące zadań 
realizowanych przez Agencję.

Ponadto uprzejmie informuję, iż procedowana aktualnie ustawa o zdrowiu pu-
blicznym wprowadzi konieczność diagnozowania problemów zdrowia publicznego i ra-
cjonalnego planowania interwencji, które będą podstawą do wszystkich działań pod-
miotów odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zdrowotnej: jednostek samorządu 
terytorialnego, NFZ, służby medycyny pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kura-
toriów oświaty, szkół i uczelni. Ustawa umożliwi wspieranie samorządów lokalnych, 
w szczególności małych gmin, w realizowaniu ustawowych obowiązków związanych 
z promowaniem i ochroną zdrowia, poprzez dostarczenie wiedzy o wpływie czynników 
ryzyka na zdrowie i umiejętności skutecznego tworzenia warunków lokalnych sprzy-
jających utrzymaniu i pomnażaniu zdrowia – zarówno poprzez realizację programów 

1 Informacja o zmianie przepisów dotyczących programów zdrowotnych wprowadzonych usta-
wą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138).
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polityki zdrowotnej jak i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych działają-
cych w ramach sektora zdrowotnego, edukacji czy pomocy społecznej z organizacjami 
pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wszelkimi podmiotami 
przyczyniającymi się do zmian w stanie zdrowia społeczeństwa.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego, 
Krzysztofa Słonia oraz Andrzeja Pająka

skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

W związku z pożarem mostu Łazienkowskiego, który spowodował pa-
raliż komunikacyjny stolicy, prosimy o informacje, co uczyniła Pani dotąd 
w sprawach:

1) stałego nadzoru nad infrastrukturą najważniejszą dla funkcjonowa-
nia miasta (krytyczną), do której niewątpliwie należą mosty;

2) wyposażenia służb w sprzęt pozwalający skuteczniej gasić takie 
pożary;

3) eliminacji z infrastruktury krytycznej elementów konstrukcyjnych po-
wodujących zwiększone zagrożenie (takich jak drewniane, olejowane, niedo-
stępne podesty pod mostem);

4) zwiększenia liczby warszawskich przepraw przez Wisłę – czasowych 
w okresie remontu mostu Łazienkowskiego (odpowiednik mostu Syreny) 
i stałych, takich jak most na zaporze;

5) usprawnienia komunikacji publicznej;
6) szerszej informacji o terminach i kosztach działań oraz środkach do-

raźnych (naszym zdaniem miasto powinno już opublikować kosztorys i har-
monogram odbudowy spalonego mostu, nawet jeśli założyć, że te dokumenty 
będą później korygowane).

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Andrzej Pająk

Odpowiedź

Warszawa, 23.04.2015 r.

Pani Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo BPS/043-72-3086/15 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie 
oświadczenia złożonego przez senatorów: Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia 
oraz Andrzeja Pająka, dot. udzielenia wyjaśnień związanych z odbudową mostu Ła-
zienkowskiego, uprzejmie wyjaśniam.

Obecnie nie ma przepisów prawa regulujących kwestie bezpieczeństwa pożarowe-
go mostów (jako obiektów budowlanych), w zakresie stosowania systemów elektro-
nicznych (detekcji), monitorowania poprzez systemy elektroniczne (np. kamery), czy 
ochronę fizyczną.

Żaden z obowiązujących aktów prawnych odnoszących się do ochrony obiektów 
zaliczonych do infrastruktury krytycznej, nie przewiduje zadań czy uprawnień dla or-
ganów administracji samorządowej szczebla powiatowego lub gminnego.

W odniesieniu do przepraw mostowych jak również innych składników mienia 
miasta, Prezydent m.st. Warszawy ma takie obowiązki jakie wynikają z faktu zarzą-
dzania mieniem społecznym, co z pełną odpowiedzialnością realizuje od kilku lat.

Dlatego, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa, w tym również pożarowe-
go, od 2007 do 2014 roku Miasto Stołeczne Warszawa dofinansowało Komendę Miej-
ską PSP m.st. Warszawy kwotą 88,8 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na zakupy 
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inwestycyjne, takie jak: samochody ratowniczo-gaśnicze, drabinopodnośniki, pojazdy 
specjalistyczne, kontenery techniczne i przeciwpowodziowe, łódź ratowniczą oraz wie-
le innego sprzętu specjalistycznego koniecznego do ratowania ludzi i mienia.

Corocznie, Miasto przekazuje znaczne środki na dofinansowanie Komendy Sto-
łecznej Policji z przeznaczeniem m.in. na służby ponadnormatywne i staże adapta-
cyjne. Pozwala to na skierowanie w obszar miasta dodatkowych patroli Policji, w tym 
także do monitorowania przepraw mostowych oraz kontroli terenów nabrzeżnych po 
obu stronach Wisły.

Tylko w 2014 roku na służby ponadnormatywne Miasto przeznaczyło kwotę w wy-
sokości 3 400 000 zł. Pozwoliło to na wystawienie 17 000 dodatkowych patroli. Efek-
tem tych służb jest zatrzymanie 156 sprawców przestępstw i wykroczeń, nałożenie 
14 544 mandatów karnych. Ponadto, w ubiegłym roku z budżetu Miasta wyasygnowa-
no kwotę 1 900 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania funkcjonariuszy Policji, skie-
rowanych do odbycia służby przygotowawczej w oddziale Prewencji Policji Komendy 
Stołecznej Policji (w ramach staży adaptacyjnych). Pozwoliło to na wystawienie w ob-
szarze Warszawy dodatkowych 15 036 służb patrolowych. Te działania doprowadziły 
do zatrzymania 89 osób – sprawców przestępstw oraz osób poszukiwanych, nałożono 
1476 mandatów karnych.

Miasto udostępniło Komendzie Stołecznej Policji sygnał z kamer monitoringu wi-
zyjnego, który także służy do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem na Wiśle 
oraz wzdłuż jej brzegów.

Zaznaczam przy tym, że służby mundurowe (Straż Pożarna oraz Policja), nie podle-
gają służbowo Prezydentowi m.st. Warszawy. Za ich wyposażenie odpowiedzialna jest 
administracja rządowa. Niezależnie jednak od tego, w trosce o bezpieczeństwo stolicy 
oraz jej mieszkańców, nadal będzie wspierana (poprzez dofinansowanie) działalność 
tych formacji, dając tym samym szansę mieszkańcom Warszawy na sprawne, bardziej 
efektywne i kompleksowe prowadzenie działań ratowniczych i porządkowych.

Jeśli chodzi o eliminację z infrastruktury krytycznej elementów konstrukcyjnych 
powodujących zwiększone zagrożenie, obecnie elementy drewniane znajdują się na 
moście Gdańskim – są to podkłady pod tory tramwajowe, elementy wypełniające mię-
dzytorza oraz wypełnienia wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla pieszych. Zarządca 
infrastruktury tramwajowej (Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.) planuje niezwłoczną 
wymianę ww. elementów i zastąpienie ich metalowymi kratownicami.

Zwiększenie ilości warszawskich przepraw przez Wisłę w okresie remontu mostu 
Łazienkowskiego jest nierealne z uwagi na brak środków w budżecie miasta oraz długi 
proces inwestycyjny poprzedzający wykonanie nowego mostu (około 12 miesięcy).

W dniu 10 kwietnia 2015 r. podpisano umowę z konsorcjum firm Bilfinger Infra-
structure SA i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” Sp. z o.o. na remont 
mostu Łazienkowskiego. Oferta na kwotę 104 363 937 zł 74 gr mieści się w założe-
niach budżetowych (na remont zaplanowano kwotę 110 000 000 zł. Harmonogram 
roboczy remontu (w załączeniu) przewiduje otwarcie przejezdności do 30 października 
2015 r. oraz zakończenie prac do 30 maja 2016 roku.

z up. PREZYDENTA 
M.ST. WARSZAWY 
Jarosław Jóźwiak 
Zastępca Prezydenta 
m.st. Warszawy
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Odpowiedź

Warszawa, 30.04.2015 r.

Pani Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W uzupełnieniu odpowiedzi na pismo BPS/043-72-3086/15 z dnia 26.03.2015 r. 
w sprawie oświadczenia złożonego przez senatorów: Jana Marię Jackowskiego, Krzysz-
tofa Słonia oraz Andrzeja Pająka, przekazuję poniżej opis działań podjętych przez ZTM 
w celu usprawnienia transportu publicznego po zamknięciu mostu Łazienkowskiego 
(punkt 5 ww. wystąpienia).

Pierwsza informacja dotycząca pożaru przy moście Łazienkowskim/Wale Miedze-
szyńskim wpłynęła do Dyżurnego Ruchu ZTM w dn. 14.02.2015 r. (sobota) o godz. 
17:51. O godz. 18:09 został zamknięty przejazd przez przeprawę mostową, a linie au-
tobusowe zostały niezwłocznie skierowane na następujące objazdy:

∙ w kierunku centrum: linie 141, 143, 151, 182, 188, 502, 514, 520, 523, 525, 
N25 (od Zwycięzców l. 138): (…) al. Stanów Zjednoczonych – Wał Miedzeszyń-
ski – most Poniatowskiego – Wioślarska – Solec – al. Armii Ludowej (l. 141 do 
Czerniakowskiej) i dalej normalnymi trasami.

∙ w kierunku Pragi: ww. linie (l. 141 od Czerniakowskiej): (…) al. Armii Ludowej – 
Solec – most Poniatowskiego – Wał Miedzeszyński – al. Stanów Zjednoczonych 
(l. 138 do Zwycięzców) i dalej normalnymi trasami.

Dzięki powyższym działaniom możliwie najbardziej zminimalizowany został wpływ 
nagłego wyłączenia mostu dla pasażerów podróżujących tego wieczora pomiędzy lewo 
i prawobrzeżną Warszawą.

Z dniem 16.02 (poniedziałek; od początku kursowania) wdrożono zmianę w or-
ganizacji dziennych linii autobusowych oraz uruchomiono nową linię tramwajową. 
Działania te pozwoliły na zapewnienie sprawniejszego połączenia osiedli położonych 
w prawobrzeżnej części Warszawy z głównymi węzłami przesiadkowymi w centrum. 
Warto dodać, że dla pięciu linii (143, 151, 411, 502 i 514) w trybie doraźnym (jeszcze 
w czasie weekendu 14–15.02) przygotowano specjalne rozkłady jazdy. Poniżej wska-
zujemy listę zmian wprowadzonych w dniu 16 lutego.

linie autobusowe:
∙ linie 141, 182, 188, 523: (…) al. Stanów Zjednoczonych – Wał Miedzeszyński 

– most Poniatowskiego (l. 138 od ronda Waszyngtona – al. Poniatowskiego) – 
Wioślarska – Solec (l. 141 do ul. Czerniakowskiej) – al. Armii Ludowej i dalej 
normalnymi trasami;

∙ linie 143, 151, 411, 502, 514, 520: (…) al. Stanów Zjednoczonych (l. 411: ul. 
Saska – al. Waszyngtona) – Wał Miedzeszyński – most Poniatowskiego – Aleje 
Jerozolimskie – rondo Dmowskiego (l. 520 dalej ul. Marszałkowską na swojej 
normalnej trasie) – Dworzec Centralny (l. 143, 151, 525) / Centrum (l. 411, 
502, 514 dojazd przez ul. E. Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska);

∙ linia N25: utrzymanie trasy z 14.02.
linie tramwajowe:
∙ w celu zwiększenia podaży miejsc na ciągu Al. Jerozolimskich, gdzie spodzie-

wano się zwiększenia liczby pasażerów, uruchomiono dodatkową linię tram-
wajową 77 na trasie: WIATRACZNA – al. Waszyngtona – Most Poniatowskiego 
– Al. Jerozolimskie – Grójecka – PL. NARUTOWICZA. Do obsługi linii skierowa-
no 9 tramwajów, które zapewniły 10-minutową częstotliwość (kursowanie linii 
tylko w godzinach szczytu).

linie kolejowe:
∙ SKM: od 16.02 do 13.03 (tylko w dni powszednie) uruchomienie dodatkowego 

pociągu oznaczonego numerem S20 w relacji Warszawa Rembertów (o. 7:11) – 
Warszawa Gdańska (p. 7:27) – Warszawa Zachodnia peron 8 (p. 7:39).
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∙ KM: od 17.02 wydłużenie do trzech jednostek składów kursujących na linii 
mińskiej i otwockiej w relacji:
∙ Mrozy – Warszawa Zachodnia (odjazd ze stacji Warszawa Rembertów o go-

dzinie 7.22)
∙ Dęblin – Warszawa Zachodnia (odjazd z Otwocka o godzinie 7.58).

Warto również nadmienić, że w celu utrzymania regularności kursowania oraz 
wynikającej z tego podaży miejsc, konieczne było skierowanie dodatkowych 18 au-
tobusów na linie obsługujące uruchomione objazdy. Pozostałe wozy znajdujące się 
w dyspozycji służb nadzoru ruchu ZTM skierowano do obsługi linii 517, na której 
prognozowano zwiększenie potoków pasażerskich.

Po obserwacjach przeprowadzanych przez kolejne dni, w związku ze zwiększonymi 
potrzebami przewozowymi wzdłuż ciągu al. Waszyngtona – Aleje Jerozolimskie, od 
19.02 (czwartek) została zwiększona częstotliwość kursowania linii tramwajowych na 
tym ciągu oraz zostały wprowadzone następujące zmiany w układzie tras:

∙ linia 77 – zwiększenie częstotliwości kursowania z 10 minut do 4 minut w go-
dzinach szczytu do 7,5 minuty poza szczytem i w weekendy. Zmiana charakte-
ru linii ze szczytowej na całotygodniową,

∙ linia 8 – likwidacja; zastąpienie w relacji ul. Grochowska – Aleje Jerozolimskie 
przez linię 22; likwidacja tej linii została początkowo zaplanowana wraz z uru-
chomieniem centralnego odcinka II linii metra (była to jedna ze zmian konsul-
towanych z mieszkańcami w maju i czerwcu 2014 r.),

∙ linia 22 – zmiana trasy; wycofanie z krańca DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 
i skierowanie na trasę: (…) al. Zieleniecka – Zamoyskiego – Grochowska – WIA-
TRACZNA.

Ponadto w celu zapewnienia punktualnego kursowania autobusów, jak również 
w celu skrócenia czasu podróży, Zarząd Transportu Miejskiego we współpracy z In-
żynierem Ruchu m.st. Warszawy oraz Zarządem Dróg Miejskich podjął następujące 
działania w zakresie zmiany organizacji ruchu:

∙ wytyczenie od dnia 16.02 przystanków technicznych w al. Jana Pawła II na odc. 
ul. Złota – rondo ONZ,

∙ wdrożenie poniższych zmian od 23.02:
∙ uruchomienie buspasa na ul. Wał Miedzeszyński odc. Trasa Łazienkowska – 

most Poniatowskiego w obu kierunkach (w godzinach szczytu, tj. 7–10 i 15–19),
∙ uzupełnienie buspasa w Al. Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego – wy-

dłużenie istniejącego do zjazdu w ul. Wał Miedzeszyński (kierunek Praga); 
(w kierunku Centrum) od przystanku Rondo Waszyngtona (funkcjonowanie 
w godzinach szczytu),

∙ zamknięcie w godzinach szczytu dla ruchu indywidualnego wyjazdu z ul. Wał 
Miedzeszyński na most Poniatowskiego.

Działania podejmowane przez ZTM w kolejnych tygodniach wiązały się przede 
wszystkim z obserwacją zachowań pasażerów oraz dostosowywaniem podaży miejsc 
do zmieniającego się zainteresowania, jak i do możliwości taborowych warszawskich 
operatorów. Ponadto, w dniu 8 marca po uruchomieniu centralnego odcinka II linii 
metra część linii została skierowana do węzła metro Stadion Narodowy, zapewnia-
jącego szybkie i nienarażone na kongestię w ruchu drogowym połączenie z centrum 
funkcjonalnym Warszawy.

Podkreślamy, że o wszystkich działaniach podejmowanych przez ZTM regularnie 
informowani byli mieszkańcy Warszawy i pasażerowie. Od godziny 19 w dniu poja-
wienia się utrudnień przekazywaliśmy informacje związane ze zmianami w funkcjo-
nowaniu komunikacji za pomocą mediów społecznościowych (Twitter oraz Facebook). 
Dodatkowo przez cały początkowy okres korzystaliśmy z takich metod przekazywania 
komunikatów jak:

∙ Informacje w taborze – podwieszki w pojazdach komunikacji miejskiej z infor-
macjami o trasach objazdowych,

∙ Informacja przystankowa – komunikaty na przystankach z informacjami o tra-
sach objazdowych,



72. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2015 r.30

∙ Rozbudowana informacja przystankowa (schematy w dużym formacie w „poty-
kaczach”) w ośmiu zespołach przystankowych najbardziej powiązanych z przed-
miotowymi zmianami,

∙ Oddelegowanie informatorów ZTM w dniach 16–19 lutego do pracy w punktach 
węzłowych,

∙ Przekazanie komunikatów głosowych do Metra Warszawskiego,
∙ Komunikaty przekazywane do redakcji prasowych.
Dzięki powyższym, sprawnym działaniom udało się zminimalizować wpływ za-

mknięcia mostu Łazienkowskiego na codzienne podróże warszawiaków.

z up. PREZYDENTA 
M.ST. WARSZAWY 
Jarosław Jóźwiak 
Zastępca Prezydenta 
m.st. Warszawy
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego 
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Całkowicie nie satysfakcjonuje nas odpowiedź Pana Prokuratora Gene-

ralnego na oświadczenie senatorskie z 7 lutego br. dotyczące postępowania 
sądowego wobec byłego posła na Sejm RP, Zbigniewa Kuźmiuka, wobec któ-
rego Sąd Okręgowy w Warszawie prowadzi postępowanie sądowe o czyn 
objęty immunitetem materialnym (chodzi o wypowiedź na plenarnym posie-
dzeniu Sejmu).

Pan Prokurator Generalny w swojej odpowiedzi zupełnie pominął fakt, iż 
mimo braku zgody Sejmu pan poseł Zbigniew Kuźmiuk został już pociągnięty 
do odpowiedzialności sądowej – w jego sprawie wyznaczona została roz-
prawa. Pan poseł został na rozprawę wezwany, zmuszony został do zajęcia 
stanowiska, do podjęcia obrony w ramach procesu. Zostało zatem wdrożo-
ne przeciw niemu pełne postępowanie sądowe, przy czym sąd miał pełną 
świadomość tego, iż chodzi o czyn objęty immunitetem, co wprost wynikało 
z treści pozwu. Czymże jest doręczenie pozwu, wezwanie do stawiennictwa 
na rozprawie, wezwanie do zajęcia stanowiska wobec treści pozwu, jeśli nie 
pociągnięciem do odpowiedzialności sądowej?

Na czym w takim razie polega immunitet materialny posła? Jakie czyn-
ności sądowe hamuje brak zgody Sejmu? Z odpowiedzi Pana Prokuratora 
Generalnego wynika, że żadne i że można posła sądzić pomimo braku zgody 
Sejmu. Pan Prokurator zredukował znaczenie immunitetu do zakazu wyda-
nia wyroku, a przecież nie chodzi tylko o wyrok, ale o sam proces, o całą od-
powiedzialność sądową. Jaki sens ma obecnie zgoda Sejmu na pociągnięcie 
posła do odpowiedzialności sądowej, skoro poseł już został do tej odpowie-
dzialności pociągnięty? Przecież poseł Kuźmiuk, mimo posiadanego immuni-
tetu, już stanął i odpowiadał przed sądem.

Prosimy przy okazji o wykazanie większej wrażliwości w kwestii ochro-
ny wynikającej z immunitetu poselskiego, zwłaszcza gdy chodzi o ewidentną 
próbę nękania posła procesem i skłonienie go do zaprzestania interesowania 
się sprawami ochrony majątku publicznego.

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski 
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź

Warszawa, 30.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

czewskiego i Wojciecha Skurkiewicza podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 
19 marca 2015 r., nr BPS/043-70-3087/15, dotyczące odpowiedzi Prokuratora Gene-
ralnego na oświadczenie senatorskie z dnia 7 lutego 2015 r. w sprawie zarzutu łama-
nia Konstytucji RP przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. I C 159/14 
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i Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. I ACz 23/15, z powództwa CAM 
Media Spółki Akcyjnej przeciwko Zbigniewowi Kuźmiukowi o ochronę dóbr osobistych 
– dodatkowo uprzejmie przedstawiam, co następuje.

W sprawie stanowiącej przedmiot oświadczenia przypomnienia wymaga, że zgod-
nie z materialnym immunitetem poselskim uregulowanym w art. 105 ust. 1 Konsty-
tucji RP, poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność 
wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani 
po jego wygaśnięciu. Za czyn wchodzący w zakres sprawowania mandatu poseł od-
powie wyłącznie przed Sejmem, z jednym wyjątkiem. Ten wyjątek został ustanowiony 
w art. 105 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP, który stanowi, że za działalność wcho-
dzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego, w przypadku naruszenia praw 
osób trzecich, poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej, ale tylko za 
zgodą Sejmu.

Oznacza to, że poseł nigdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za działania wcho-
dzące w zakres sprawowania mandatu. Jednakże, jeżeli tym działaniem naruszył pra-
wa osób trzecich, może ponieść odpowiedzialność sądową, która jest uzależniona od 
zgody Sejmu.

W świetle obowiązującej regulacji immunitetu parlamentarnego, w tym regulacji 
konstytucyjnej, niewątpliwie w wypadku naruszenia praw osób trzecich nie wchodzi 
w rachubę immunitet materialny – przywołany we wspólnym oświadczeniu senator-
skim jako punkt odniesienia – a zatem ochrona przed jakąkolwiek odpowiedzialnością 
sądową na zasadach ogólnych. W razie naruszenia praw osób trzecich nie funkcjonuje 
odpowiedzialność posła przed Sejmem, lecz dopuszczalna jest ogólna odpowiedzial-
ność sądowa – również cywilnoprawna – z tym że pociągnięcie do tej odpowiedzialno-
ści jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Sejmu.

Istota immunitetu materialnego tkwi w tym, iż działania parlamentarzysty wyni-
kające ze sprawowania mandatu są zawsze legalne, bo nie naruszają prawa, a zatem 
czyny te tracą charakter deliktów.

Przeciwieństwem immunitetu materialnego jest immunitet formalny, który nie 
znosi odpowiedzialności sądowej za popełniony czyn, lecz stanowi jedynie przeszkodę 
procesową uniemożliwiającą pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnoprawnej oso-
by, której ten immunitet przysługuje. Immunitet ten bowiem nie pociąga za sobą 
niedopuszczalności wszczęcia procesu cywilnego, a jedynie nie pozwala – w razie 
niewyrażenia przez właściwą izbę parlamentarną zgody na pociągniecie pozwanego 
parlamentarzysty – na jego kontynuowanie i wydanie końcowego merytorycznego roz-
strzygnięcia sprawy (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2009 r., 
sygn. akt I CSK 140/09).

Rozpatrując problematykę immunitetu parlamentarnego z punktu widzenia pra-
wa cywilnego, trzeba przede wszystkim odróżnić niedopuszczalność drogi sądowej od 
samoistnej i odrębnej przeszkody procesowej w postaci immunitetu parlamentarnego 
formalnego. Obie te kategorie są przesłankami procesowymi, jednak między pojęciem 
„droga sądowa” a instytucją immunitetu parlamentarnego występuje istotna różnica. 
Droga sądowa oznacza, że dana sprawa nie może być rozpoznana przez sąd, gdyż 
ze względu na przedmiot nie podlega orzecznictwu sądów powszechnych, czyli dana 
sprawa nie jest sprawą o charakterze cywilnym, a jeżeli jest, to z mocy przepisu szcze-
gólnego została przekazana do kompetencji innego organu (art. 2 §3 k.p.c.). W wy-
padku natomiast przysługiwania pozwanemu immunitetu parlamentarnego mamy 
do czynienia ze sprawą cywilną przynależną do drogi sądowej i ograniczenie tej drogi 
przez ten immunitet – na rzecz innego organu – nie ma miejsca. Przeszkoda proceso-
wa nie dotyczy zatem przedmiotu sprawy, lecz ma wyłącznie podmiotowy charakter. 
Tym samym immunitet parlamentarny w procesie cywilnym stanowi autonomiczną 
i odrębną ujemną przesłankę procesową, pozostając poza zakresem pojęcia drogi są-
dowej i jej niedopuszczalności.

Odnośnie do następstw immunitetu parlamentarnego formalnego w procesie cy-
wilnym, to ponownie podkreślić należy, że w sprawach których dotyczy ten immuni-
tet, dopuszczalne jest wszczęcie przeciwko posłowi sądowego sporu cywilnoprawnego, 
jednakże jego kontynuowanie i orzekanie o żądaniu pozwu w istocie jest uzależnione 
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od uzyskania zgody Sejmu. W takich sytuacjach, zgodnie z orzecznictwem sądowym, 
przyjmuje się warunkową dopuszczalność drogi sądowej – do czasu uzyskania zgody 
właściwej izby parlamentu (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 
2009 r., sygn. I CSK 140/09, LEX nr 553657). Pozew zatem nie podlega a limine od-
rzuceniu. Mimo że potencjalna przyczyna odrzucenia pozwu w postaci immunitetu 
parlamentarnego formalnego istnieje od początku procesu, to postanowienie w tym 
względzie zawsze jest wydawane dopiero po bezskutecznym wezwaniu powoda o wy-
jednanie zgody Sejmu na pociągnięcie pozwanego do odpowiedzialności sądowej albo 
w razie podjęcia przez Sejm uchwały o niewyrażeniu takiej zgody.

W sprawie stanowiącej przedmiot wskazanych na wstępie oświadczeń Sejm nie 
rozpatrzył merytorycznie wniosku strony powodowej na pociągnięcie pozwanego do 
odpowiedzialności sądowej, co uniemożliwia odrzucenie pozwu. Brak stanowiska Sej-
mu wobec wniosku strony powodowej nie oznacza bowiem podjęcia uchwały o niewy-
rażeniu owej zgody przez Sejm. Natomiast w wypadku uznania w toku postępowania 
sądowego, że działania pozwanego posła wchodziły w zakres sprawowanego man-
datu, oraz złożenia przez stronę powodową stosownego wniosku – brak stanowiska 
Sejmu w tej materii skutkować może ewentualnym zawieszeniem postępowania do 
czasu uzyskania przez powoda zgody wymaganej przez art. 105 ust. 1 zdanie drugie 
Konstytucji RP.

Należy jednocześnie podkreślić, że konstytucyjna zasada instancyjności postępo-
wania sądowego, przewidziana w art. 176 ust. 1 Konstytucji, stanowi gwarancję pra-
widłowej wykładni Konstytucji i ustaw oraz ich właściwego stosowania przez Sądy, 
w tym także i art. 105 ust. 1 ustawy zasadniczej.

Prokurator Generalny – jako organ prokuratury – wykonuje swoje kompetencje 
na podstawie i w granicach prawa. Określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) oraz Kodeksu po-
stępowania cywilnego funkcje i kompetencje prokuratorów oraz Prokuratora General-
nego nie mogą stanowić podstawy do wiążących wystąpień Prokuratora Generalnego 
wobec niezawisłego sądu.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych wolne od podatku są dotacje, w rozumieniu przepisów o finan-
sach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. Taki zapis wskazuje podmiotowo na źródło zwol-
nionych dotacji i nie obejmuje dotacji wypłacanych z budżetu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W konsekwencji tego 
wsparcie udzielane osobom fizycznym z funduszy ekologicznych jest dolicza-
ne do dochodu tych osób i opodatkowane na zasadach ogólnych. Te zapisy 
skutkują wielorakimi konsekwencjami, jeśli chodzi o realizację programów 
pomocowych dla gospodarstw domowych. 

Po pierwsze, tylko część kwoty z budżetu programu przeznaczonego 
na wsparcie inwestycji ekologicznych trafia do beneficjentów. Na przykład 
w przypadku programu dopłat do kolektorów słonecznych realizowanego 
w latach 2010–2014 z przyznanego budżetu w wysokości 450 milionów 
złotych ponad 80 milionów złotych wróciło do budżetu państwa w postaci 
podatku PIT. Po drugie, opodatkowanie dotacji otrzymywanej ze środków 
publicznych wielokrotnie wzbudzało zaskoczenie beneficjentów programów 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zwolnienie od podatku jedynie dotacji pochodzących z budżetu państwa 
i jednostek samorządu terytorialnego powoduje, że beneficjenci różnych pro-
gramów pomocowych są traktowani nierównomiernie, na przykład uczestnik 
programu gminnego nie płaci podatku od dotacji, a beneficjent programu Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest do tego 
zobowiązany. 

Prowadzi to również do znacznego obciążenia instytucji wdrażających 
programy obsługą deklaracji podatkowych – powoduje konieczność nali-
czenia podatku, wystawienia informacji podatkowej i dostarczenia jej pod 
właściwy adres. Na przykład w przypadku programu dopłat do kolektorów 
w ciągu pięciu lat Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wystawił ponad 67 tysięcy informacji podatkowych.

W związku z przedstawioną sytuacją zwracam się do Pana Ministra 
z następującymi pytaniami.

Czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
właściwie interpretuje obowiązujące przepisy ustawy o podatku od osób 
fizycznych?

Czy możliwe jest jednakowe traktowanie osób fizycznych otrzymujących 
dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialne-
go i osób otrzymujących dotacje wypłacane z budżetu Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej?

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Odpowiedź

Warszawa, 23 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Senatora Pana Kazimierza Kleiny złożone na 72. po-

siedzeniu Senatu w dniu 19 marca 2015 r., przesłane przy piśmie z dnia 26 marca 
2015 r. Nr BPS/043-72-3088/15, w sprawie zwolnienia z opodatkowania dotacji wy-
płacanych z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, uprzej-
mie informuję.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 
poz. 483) zapewnia obywatelom szereg praw, ale także nakłada na nich pewne 
obowiązki.

Przepis art. 84 Konstytucji RP nakłada na każdego obowiązek ponoszenia ciężarów 
i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Obowiązek ten jest 
rozumiany bardzo szeroko i dotyczy każdego. Istnienie państwa z jego rozwiniętymi 
funkcjami w dziedzinie socjalnej, kulturalnej, oświatowej itp. nie jest możliwe bez dys-
ponowania odpowiednimi zasobami środków materialnych. Wspólne dobro wymaga 
odpowiedniego rozłożenia ciężarów niezbędnych, by państwo mogło istnieć i działać 
w interesie społeczeństwa. Zapewnienie równowagi budżetowej jest wartością konsty-
tucyjną, gdyż od niej zależy zdolność państwa do działania i realizacji konstytucyjnych 
uprawnień obywatelskich. O stabilności państwa stanowi taki sposób kształtowania 
polityki podatkowej, który zapewni państwu systematyczne dochody, umożliwiające 
realizację założonych wydatków.

W prawie podatkowym realizacją powyższej normy konstytucyjnej jest powszech-
ność opodatkowania wyrażona w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą”. W myśl tej regulacji, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega-
ją wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych 
przez ustawodawcę, jako zwolnione od podatku, bądź dochodów, od których Minister 
Finansów na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechał poboru podatku 
w drodze rozporządzenia.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że w polskim systemie prawa wszelkie zwolnienia 
i ulgi podatkowe są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości po-
datkowej (powszechności i równości opodatkowania), i ich zastosowanie nie może od-
bywać się na podstawie wykładni rozszerzającej, systemowej czy też celowościowej.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 
ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finan-
sach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego.

Stosownie do art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom 
rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego 
oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, 
odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie 
realizacji zadań publicznych.

W świetle powyższego pragnę podkreślić, że omawiana norma prawna nie po-
zostawia żadnych wątpliwości co do zakresu jej stosowania i nie może być inter-
pretowana inaczej niż zgodnie z literalnym brzmieniem. Na podstawie omawianego 
przepisu wolne od podatku dochodowego są wyłącznie dotacje w rozumieniu ustawy 
o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek sa-
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morządu terytorialnego. Przedmiotowym zwolnieniem nie są natomiast objęte dotacje 
otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz innego rodzaju środki finansowe 
nazwane dotacjami, które nie spełniają kryteriów przewidzianych w ustawie o finan-
sach publicznych.

Zgodnie natomiast z art. 400 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzki fundusz ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej jest odpowiednio państwową albo samorządową osobą praw-
ną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych. Wypłacane przez nie 
środki nie pochodzą zatem z budżetu państwa ani z budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego, ani nawet z państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 
pkt 7 ustawy o finansach publicznych. Podmioty te nie udzielają dotacji w rozumieniu 
ustawy o finansach publicznych.

Z tych też względów finansowe wsparcie otrzymane od tych podmiotów nie korzy-
sta z omawianego zwolnienia od podatku dochodowego. Stanowi ono przychód z in-
nych źródeł, opodatkowany na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatko-
wej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy. W takim przypadku podmiot wypłacają-
cy to świadczenie jest obowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C na podstawie 
art. 42a ustawy.

Odnosząc się do kwestii nierównego traktowania beneficjentów dotacji pocho-
dzących z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz beneficjen-
tów programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
czy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej pragnę wy-
jaśnić, że realizacja konstytucyjnej zasad równości nie oznacza konieczności przy-
znawania wszystkim kategoriom obywateli jednakowych praw i jednakowych obo-
wiązków. Poszczególne kategorie podmiotów winny być traktowane równo, według 
jednakowej miary, tylko wówczas, gdy u podnóża określonych regulacji prawnych 
leży jednakowa sytuacja faktyczna tych kategorii podmiotów. Ustawodawca ma za-
tem prawo do odmiennego kształtowania sfery praw i obowiązków poszczególnych 
kategorii podmiotów, jeżeli te odmienne zasady będą wynikać z odmienności w ich 
sytuacji faktycznej.

W świetle powyższego okoliczność, że ustawodawca zwolnił z opodatkowania wy-
łącznie dotacje, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, podlegające 
szczególnym zasadom rozliczania, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego, nie oznacza naruszenia konstytucyjnej zasady równo-
ści wobec prawa.

Mając powyższe na uwadze pragnę podkreślić, że stosownie do art. 217 Konsty-
tucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, 
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg 
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze 
ustawy. A zatem w wyniku działalności ustawodawczej Sejmu i Senatu. Organy po-
datkowe natomiast, stosownie do konstytucyjnej zasady praworządności, działają na 
podstawie i w granicach prawa i nie są uprawnione do uznaniowego czy celowościo-
wego przyznawania prawa do zwolnienia podatkowego, którego ustawa podatkowa 
nie przewiduje.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że obecnie nie są planowane zmiany ustawy 
w zakresie wprowadzenia zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych środków pomocowych otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wojewódzkich funduszy ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jarosław Neneman
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy 
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Od 2008 r. obserwujemy nasilenie gróźb ze strony polityków, wojsko-

wych oraz przedstawicieli rządu Federacji Rosyjskiej pod adresem Polski. 
Padają również groźby użycia broni jądrowej przeciwko Polsce.

Od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce rozwijano badania w za-
kresie fizyki jądrowej, między innymi dzięki budowie badawczych reaktorów 
jądrowych „Ewa”, „Anna”, „Maria”, wykorzystujących paliwo jądrowe typu 
EK-10, WWR-SM, WWR-M2, MR-5, MR-6. Wraz z badaniami związanymi z fi-
zyką jądrową pojawił się problem dotyczący zużytego, wypalonego paliwa 
jądrowego zawierającego wzbogacony U-235. Z wypowiedzi przedstawicieli 
Federacji Rosyjskiej wynika, że ilość wypalonego, zużytego paliwa jądro-
wego zawierającego wzbogacany U-235 przekazanego z Polski do Federacji 
Rosyjskiej w latach 2008–2014, traktowanego również jako materiał stra-
tegiczny, jest wystarczająca do produkcji od kilkunastu do kilkudziesięciu 
ładunków jądrowych.

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

1. Czy właściwe i rozsądne jest przekazywanie wypalonego paliwa ją-
drowego zawierającego wzbogacony U-235 – materiału strategicznego mogą-
cego służyć do produkcji ładunków jądrowych – w sytuacji napięcia między-
narodowego oraz gróźb pod adresem Polski ze strony Federacji Rosyjskiej?

2. Jaką ilość zużytego paliwa jądrowego, HEU, i na jakich warunkach prze-
kazano do Federacji Rosyjskiej w latach 2008–2014, i czy planuje się przeka-
zanie następnych partii zużytego paliwa jądrowego w latach następnych?

3. Wypalone paliwo jądrowe zawierające wzbogacony U-235 ma być 
składowane na terenie Federacji Rosyjskiej. Czy Rzeczpospolita Polska po-
siada gwarancje, że przekazany z Polski wzbogacony U-235 nie zostanie 
przerobiony w Federacji Rosyjskiej na ładunki jądrowe?

4. Czy paliwo jądrowe w polskich reaktorach badawczych jest własno-
ścią polską, czy też innych krajów – może na przykład Federacji Rosyjskiej? 
Jakie decyzje polityczne spowodowały, że zdecydowano się na przewiezie-
nie wypalonego paliwa jądrowego do Federacji Rosyjskiej? Czy rozpatrywa-
no inne, alternatywne rozwiązania tego problemu? Czy pojawiły się wów-
czas naciski na rząd Rzeczypospolitej Polskiej – a jeśli tak, to kto je wywierał 
– by przyjąć realizowane do chwili obecnej rozwiązanie?

5. Kto ponosi koszty – i jakie są to koszty – transportu wypalonego pali-
wa jądrowego i jego przechowywania na terenie Federacji Rosyjskiej?

6. Czy Rzeczpospolita Polska jako członek Unii Europejskiej i NATO może 
zabezpieczyć na terenie RP w sposób właściwy i bezpieczny, na przykład 
przed atakami terrorystycznymi, instalacje jądrowe oraz zużyte paliwo ją-
drowe HEU zawierające wzbogacony uran?

7. Czy przekazanie zużytego paliwa jądrowego było bezpłatne? Jakie 
koszty związane z przekazanym paliwem jądrowym będzie ponosiła Polska 
w następnych latach?

8. Czy rozważano przekazanie zużytego paliwa na przykład do Francji?
9. Czy Organizacja Rozwoju Europejskiego Składowania, ERDO, rozwa-

ża budowę składowisk odpadów radioaktywnych na terenie Rzeczypospo-
litej Polskiej?

10. Czy zapadła decyzja rządowa o budowie składowisk substancji ra-
dioaktywnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?

11. Jak funkcjonuje system monitoringu substancji radioaktywnych na 
granicach Rzeczypospolitej Polskiej? Czy dotyczy on również granic z pań-
stwami Unii Europejskiej?

12. Ile razy w latach 2010–2014 stwierdzono próby przemytu do Polski 
substancji radioaktywnych? Z jakich kierunków i ile razy przewożono tran-
zytem przez obszar RP substancje radioaktywne?
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13. Jaką ilość substancji radioaktywnych przywieziono do Rzeczypo-
spolitej Polskiej, skąd i za jaką sumę, a jaką ilość wywieziono w latach 
2010–2014 i dokąd?

Maciej Klima 
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA

Warszawa, 30.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panów Senatorów Macieja Klimę 

i Grzegorza Wojciechowskiego podczas 72. posiedzenia Senatu RP w sprawie wypa-
lonego paliwa jądrowego (pismo nr BPS/043-72-3089/15) przedstawiam poniższe 
stanowisko.

Odnosząc się do kwestii głównej, na którą zwrócili uwagę Panowie Senatorowie, 
tzn. czy właściwe i rozsądne jest przekazywanie Federacji Rosyjskiej materiałów jądro-
wych z cywilnych zastosowań energii jądrowej, Rząd RP bierze pod uwagę aktualne 
uwarunkowania bezpieczeństwa. Nic jednak nie wskazuje, aby współpraca w ramach 
GTRI (opis szczegółowy poniżej) mogła zostać zakłócona, a podjęte zobowiązania nie-
dotrzymane. Utrzymujemy w tej sprawie stały dialog z USA. Z technicznego punktu 
widzenia, ilość wywożonego paliwa nie ma wpływu na potencjał jądrowy Rosji. Tym 
samym proces wywozu paliwa nie niesie za sobą negatywnych skutków dla bezpie-
czeństwa RP.

Odpowiadając zatem szczegółowo na kolejne pytania:
Ad 1.
Decyzja o konwersji reaktora „Maria” z paliwa wysoko wzbogaconego (HEU) na 

nisko wzbogacone (LEU) podjęta została przy uwzględnieniu dwóch czynników:
– chęci dostosowania reaktora do międzynarodowo uznanych standardów w dzie-

dzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej;
– zaangażowania RP w działania na rzecz nierozprzestrzeniania broni jądrowej 

oraz zapobiegania terroryzmowi z użyciem broni jądrowej lub materiałów do jej 
wytwarzania, w tym ścisłej współpracy dwustronnej z USA w tych dziedzinach.

Przedstawiona w 2004 r. przez USA inicjatywa „Global Threat Reduction Initiati-
ve” (GTRI) doskonale wpisywała się w ww. założenia. Zawarte następnie przez Polskę 
porozumienia, szczegółowo opisane, dawały i wciąż dają rękojmię, że przekazane HEU 
nie zostanie wykorzystane do celów wojskowych. Zapewniają to m.in. zaangażowanie 
USA oraz fakt, że nadzór nad współpracą sprawuje Międzynarodowa Agencja Energii 
Atomowej (MAEA).

Każdy z 5 krajów nieproliferacji jądrowej dysponuje nie tylko technologiami prze-
robu wypalonego paliwa jądrowego, odzyskiwania z niego rozszczepialnych izotopów 
uranu i plutonu, ale także wzbogacania uranu, produkcji broni jądrowej i środków 
jej przenoszenia, przy czym każdy z nich posiada także przemysł jądrowy działający 
na rzecz cywilnych zastosowań energii jądrowej, w tym energetyki jądrowej, z której 
podaż wypalonego paliwa przekracza o kilka rzędów wielkości ilości paliwa wypalone-
go z polskich reaktorów badawczych jakie odesłane zostały przez Polskę do Federacji 
Rosyjskiej jako spadkobiercy b. ZSRR, producenta tego paliwa.
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Ad 2.
Wywóz wypalonego paliwa z polskich reaktorów zadeklarowało obok Polski ok. 

20 innych państw. Początkowo ustanowiony program FRRSNF – Foreign Research 
Reactor Spent Nuclear Fuel acceptance program (program mający na celu zaak-
ceptowanie Wypalonego Paliwa Jądrowego z Zagranicznych Reaktorów Badawczych) 
zakładał wyeliminowanie zapasów wypalonego paliwa jądrowego pochodzącego z USA 
przez jego zwrot do Stanów Zjednoczonych Ameryki; wkrótce, w oparciu o stosowne 
porozumienie między MAEA, USA i Federacją Rosyjską objęto tym działaniem również 
zwrot (na koszt USA) do Federacji Rosyjskiej, w celu przerobu na wysokoaktywne od-
pady promieniotwórcze, wypalonego paliwa jądrowego pochodzącego z b. ZSRR lub Fe-
deracji Rosyjskiej. Równolegle utworzono program RRRFR – Russian Research Reac-
tor Fuel Return (Zwrot Rosyjskiego Paliwa z Reaktorów Badawczych) mający na celu 
wyeliminowanie zapasów rosyjskiego paliwa HEU (wysoko wzbogaconego) przez pomoc 
krajom je stosującym w konwersji ich reaktorów badawczych na paliwo LEU (nisko 
wzbogacone, poniżej 20% U235). Wywóz z polskich reaktorów badawczych wypalonego 
paliwa produkcji radzieckiej do Federacji Rosyjskiej odbywał się zatem z finansowym 
i logistycznym wsparciem USA i pod ścisłą kontrolą Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej (MAEA). Jej warunki (w tym wymóg pozostania materiału jądrowego odzy-
skanego z tego paliwa w sektorze zastosowań cywilnych) określiła wyżej wspomniana 
umowa, zawarta pod patronatem MAEA, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
a Federacją Rosyjską w maju 2004 roku, a także umowa międzyrządowa Rzeczypospo-
litej Polskiej z Federacją Rosyjską z września 2009 roku (patrz p. 3). Warunki wsparcia 
finansowego i logistycznego ze strony USA określiły umowy międzyrządowe pomiędzy 
Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 8 i 11 września 2009 r. 
(patrz p. 5). Rząd Stanów Zjednoczonych pokrywa całość kosztów związanych z ope-
racją planowania, przygotowania, załadunku, transportu i wywozu wypalonego paliwa 
oraz jego odbioru, przerobu i przechowywania powstałych w wyniku przerobu odpadów 
promieniotwórczych (przez okres nie dłuższy niż 20 lat od daty wwozu wypalonego 
paliwa na terytorium FR) przez uprawnioną organizację w Federacji Rosyjskiej, wyłą-
czając koszty związane z ewentualnymi cłami, podatkami i ubezpieczeniem. W latach 
2009–2010 wywieziono z Polski do Federacji Rosyjskiej paliwo wypalone HEU zawiera-
jące łącznie 137,6 kg U235 i 11,2 kg Pu. W latach 2012–2014 dodatkowo wywieziono 
łącznie 39,9 kg U235 i 5,2 kg Pu z czego 17,4 kg U235 i 4,8 kg Pu było zawarte w wy-
palonym paliwie LEU (typu EK-10 pochodzącego z pierwszych lat eksploatacji reak-
tora EWA i nieobjętego programem GTRI). Zawarte umowy przewidują wywiezienie do 
końca 2016 roku pozostałe paliwo HEU zawierające 9,7 kg U235 i 0,2 kg Pu, ostatnio 
wypalane w reaktorze MARIA do chwili zakończenia w 2014 roku konwersji rdzenia 
tego reaktora z HEU na LEU. Łącznie w latach 2009–2016 przewidziano do wywiezie-
nia z Polski do Federacji Rosyjskiej 169,8 kg U235 i 11,7 kg Pu w paliwie HEU (wywóz 
wg stanu na 1 kwietnia 2015 r. zrealizowano w 94%) oraz dodatkowo 17,4 kg U235 
i 4,8 kg Pu w paliwie LEU (którego wywóz zrealizowano w 100%).

Ad 3.
Umowa międzyrządowa Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską z 9 wrześ- 

nia 2009 roku, dotycząca „współpracy przy wwozie do Federacji Rosyjskiej paliwa 
jądrowego z reaktora doświadczalnego” obejmuje, zgodnie z art. 2 tej umowy, nie tylko 
jego „przechowywanie technologiczne”, ale także „przerób i pozostawienie na teryto-
rium Federacji Rosyjskiej odpadów radioaktywnych powstałych w wyniku tego prze-
robu”. Ponadto art. 8 p. 2 tej umowy stanowi, że: „napromieniowane paliwo jądrowe 
wwiezione do Federacji Rosyjskiej zgodnie z niniejszą umową lub jakikolwiek materiał 
jądrowy z niego otrzymany nie może być wykorzystywany w produkcji jakiejkolwiek 
broni jądrowej ani do produkcji jakichkolwiek innych jądrowych materiałów wybu-
chowych, do badań i udoskonalania jakichkolwiek rodzajów broni i innych jądrowych 
materiałów wybuchowych, ani do żadnych innych celów wojskowych”.

Ad 4.
Paliwo jądrowe znajdujące się w polskich reaktorach badawczych i przechowalni-

kach wypalonego paliwa należy do Polski. Prawo własności napromieniowanego pa-
liwa z Polski przechodzi na Federację Rosyjską z chwilą wwiezienia go na jej teren. 
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Wywóz wypalonego paliwa z polskich reaktorów badawczych do Federacji Rosyjskiej 
był wynikiem działań podjętych przez USA na arenie międzynarodowej (w tym na 
forum MAEA) po ataku na WTC 11 września 2000 roku. Już w październiku 2000 
roku Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w Wied-
niu Mohamed El Baradei w ramach konsultacji mających na celu przygotowanie glo-
balnego programu wycofywania wysoko wzbogaconego paliwa jądrowego (HEU 
– o wzbogaceniu w uran-235 większym niż 20%) z użytku w reaktorach badawczych 
zwrócił się do Wicepremiera Rządu RP, Janusza Steinhoffa z propozycją rozważenia 
możliwości uczestnictwa Polski w takim programie. W listopadzie 2000 r. Andrzej 
Karbownik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, wysłał do MAEA list po-
twierdzający zainteresowanie Polski udziałem w ww. programie. 11 lutego 2004 r. 
Prezydent USA G.W. Bush wydał oświadczenie, że do najpoważniejszych zagrożeń 
globalnych należy możliwość ataku terrorystycznego z użyciem materiałów jądrowych 
lub promieniotwórczych, proponując podjęcie programów zapobiegających takim za-
grożeniom. Przedstawiona w maju 2004 r. na forum MAEA w Wiedniu przez Sekretarza 
Stanu USA ds. Energii Spencera Abrahama inicjatywa w sprawie ograniczenia zagro-
żeń globalnych (Global Threat Reduction Initiative – GTRI) stanowiła skonkretyzowanie 
propozycji prezydenta Busha. Głównym celem GTRI jest usunięcie lub zabezpieczenie 
materiałów jądrowych, które nieodpowiednio chronione mogą, w przypadku dostania 
się w ręce terrorystów, stanowić zagrożenie dla społeczności międzynarodowej. Cel 
powyższy ma być osiągnięty przez rozwój istniejących programów kontroli, ochrony 
fizycznej, zabezpieczenia i odzyskiwania materiałów jądrowych i promieniotwórczych, 
oraz przez zminimalizowanie i – docelowo – wyeliminowanie wysoko wzbogacone-
go uranu (HEU) z użycia dla celów pokojowych i zastąpienie go uranem nisko 
wzbogaconym (LEU). Departament USA ds. Energii do realizacji ww. celów wyznaczył 
Administrację ds. Narodowego Bezpieczeństwa Jądrowego (NNSA). Udział w progra-
mie zadeklarowało ponad 20 państw eksploatujących reaktory badawcze z paliwem 
jądrowym typu HEU. W maju 2004 r. zostało zawarte Porozumienie między Rządem 
Stanów Zjednoczonych i Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy dotyczą-
cej zwrotu do Federacji Rosyjskiej wypalonego paliwa produkcji radzieckiej, obejmu-
jące m.in transfer pochodzącego z b. ZSRR, a później Rosji wypalonego w polskim 
reaktorze badawczym paliwa jądrowego HEU do Federacji Rosyjskiej. Patronat nad 
Porozumieniem objęła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. W styczniu 2007 
roku zostało podpisane przez Dyrektora Generalnego MAEA oraz Rządy USA i Polski 
(za przyzwoleniem Komisji Europejskiej) trójstronne „Porozumienie między Rzeczą-
pospolitą Polską, Stanami Zjednoczonymi i Międzynarodową Agencją Energii Atomo-
wej w sprawie dostarczenia nisko wzbogaconego paliwa jądrowego” LEU dla reaktora 
MARIA. W listopadzie 2007 roku Prezes rady Ministrów powołał Zespół międzyresor-
towy pod przewodnictwem Prezesa PAA z udziałem resortów gospodarki, Skarbu Pań-
stwa, spraw zagranicznych, finansów oraz infrastruktury z zadaniem przygotowania 
operacji wywozu pod względem prawnotraktatowym i finansowym oraz logistycznym 
i technicznym (z udziałem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 
– ZUOP, który odpowiadał za techniczne przygotowanie i zabezpieczenie wywozu oraz 
współpracę w tym zakresie z partnerami amerykańskimi i rosyjskimi). Licencjono-
wanie całego procesu z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radio-
logicznej, a także ochrony fizycznej i zabezpieczeń należało do PAA. Wywóz wymagał 
także uzyskania zezwolenia Ministra Gospodarki z punktu widzenia eksportu techno-
logii wrażliwych i towarów podwójnego zastosowania. Zespół doprowadził do zawarcia 
umów międzynarodowych, opisanych w pkt 5. Umowy międzynarodowe przygotował 
i wynegocjował Minister Gospodarki.

Ad 5.
Na mocy porozumienia ramowego jakie osiągnięto w drodze wymiany not pomiędzy 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki z dnia 
8 września 2009 r. dotyczącego współpracy przy przekazywaniu na terytorium Fede-
racji Rosyjskiej paliwa jądrowego, które zostało dostarczone przez ZSRR lub Federację 
Rosyjską i jest przechowywane na terytorium RP, Minister Gospodarki RP i Departa-
ment Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki zawarli w dniu 11 września 2009 roku 
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umowę gwarantującą bezpłatną pomoc Departamentu Energii przy przekazaniu przez 
Polskę tego paliwa do Federacji Rosyjskiej, oraz „by wesprzeć Rzeczpospolitą Polską 
przy zapobieganiu potencjalnemu rozprzestrzenianiu materiałów i technologii jądro-
wych mogących służyć produkcji broni” (Art. 2, p. 2). W ramach tej umowy USA po-
kryły koszty wywozu z Polski do Federacji Rosyjskiej całości wypalonego paliwa ją-
drowego z polskich reaktorów badawczych o wzbogaceniu początkowym wyższym niż 
20% U235, jego przerobu oraz przechowywania w Federacji Rosyjskiej odpadów pro-
mieniotwórczych pozostałych w wyniku tego przerobu przez okres 20 lat w wysokości 
60,9 mln USD. Polska poniosła dodatkowy koszt w wysokości 15,3 mln USD pozosta-
wienia po upływie tego czasu tych odpadów na stałe w Federacji Rosyjskiej. Przy tej 
okazji, już na koszt Polski, wywieziono i pozostawiono na stale w Federacji Rosyjskiej 
(za cenę 6,9 mln USD) wypalone paliwo LEU (typu EK-10 o wzbogaceniu tylko 10% 
U235) z pierwszego okresu eksploatacji reaktora EWA, nieobjęte programem GTRI. 
Poniesienie tych kosztów przez Polskę zapewniło wywiezienie całego wypalonego do 
2014 roku paliwa z polskich reaktorów badawczych i składowanie powstałych 
z nich odpadów na stałe poza terytorium Polski.

Ad 6.
Rzeczpospolita Polska zabezpieczała w przeszłości, biorąc pod uwagę m.in. także 

atak terrorystyczny, obiekty jądrowe i przechowywane w nich paliwo jądrowe HEU, 
zawierające wysoko wzbogacony uran (w reaktorze MARIA stosowane było paliwo typu 
MR-6 i MR-5 wzbogaceniu 80% U235, a później MR-6 o wzbogaceniu 36% U235, w re-
aktorze EWA paliwo typu WWR-SM o wzbogaceniu 36% U235), jednak po ataku na 
WTC 11 września 2000 roku, w wyniku inicjatywy USA (zwanej Inicjatywą Redukcji 
Zagrożeń Globalnych – GTRI) wspieranej przez MAEA, zadeklarowała podobnie jak 
wiele innych krajów stopniowe przejście z paliwa wysoko wzbogaconego HEU na pali-
wo LEU o wzbogaceniu poniżej 20%, w celu obniżenia ryzyka takiego ataku.

Ad 7.
Przekazanie paliwa HEU było bezpłatne, w tym sensie, że koszty jego przekazania, 

przechowywania i przerobu, oraz składowania powstałych w wyniku tego procesu 
odpadów promieniotwórczych w Federacji Rosyjskiej w wysokości oszacowanej przez 
stronę rosyjską pokryły USA, które pokryły także koszty wytworzenia, testowania i do-
starczenia pierwszego wsadu rdzenia reaktora MARIA złożonego z paliwa LEU, wy-
produkowanego we Francji z uranu o wzbogaceniu poniżej 20% U235 dostarczonego 
przez USA. Zatem dokonanie konwersji rdzenia reaktora MARIA z paliwa HEU na pali-
wo LEU odbyło się bez kosztów dla Polski, jakkolwiek koszty zapewnienia paliwa LEU 
dla dalszej eksploatacji tego reaktora będzie ponosiła Polska, podobnie zresztą, jak to 
było zanim przeprowadzono konwersję z paliwa HEU na LEU. Polska opłaciła z góry 
wszystkie koszty związane z przekazanym paliwem, nie będzie zatem ponosiła 
żadnych związanych z nim kosztów w przyszłości.

Ad 8.
Poza inicjatywą GTRI ani Francja ani żaden inny kraj nie przedstawił jakiejkol-

wiek oferty przejęcia wypalonego paliwa z Polski na porównywalnie korzystnych wa-
runkach. Przed rokiem 2000 badano różne możliwości postępowania z wypalonym 
paliwem, biorąc pod uwagę ceny przerobu m.in. w Wielkiej Brytanii w BNFL czy we 
Francji. Rachunek kosztów z tym związanych wskazał jako najbardziej korzystne roz-
wiązanie kontynuowanie przechowywania całości wypalonego paliwa w Polsce (z ko-
niecznością przejścia na tzw. suche przechowywanie w atmosferze gazu obojętnego 
ze względu na postępującą przy dalszym przechowywaniu tych elementów w wodzie 
korozję). Technologia taka, wdrożona w Polsce w początkach pierwszej dekady po 
roku 2000 umożliwiała dalsze przechowywanie paliwa przez kilkadziesiąt lat, jednak 
pozostawiała nierozwiązanym problem jego przerobu i składowania.

Ad 9.
Nie są znane jakiekolwiek plany budowy europejskich składowisk odpadów pro-

mieniotwórczych na terenie Polski.
Ad 10.
Podpisane przez Polskę umowy międzynarodowe, w szczególności tzw. Wspólna 

konwencja bezpieczeństwa postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
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promieniotwórczymi, jak również dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2011/70/Eura-
tom obligują do opracowania Rządowego Programu Strategicznego w tym zakresie, 
nad którym pracuje aktualnie Ministerstwo Gospodarki. Program taki musi przewi-
dywać m.in. składowanie wszystkich rodzajów odpadów jakie powstają na terenie da-
nego kraju, w tym także odpadów długożyciowych i wysokoaktywnych, wymagających 
głębokiego składowiska geologicznego. Do czasu podjęcia decyzji w tej sprawie i wy-
budowania takiego składowiska, istniejące w Polsce niewielkie ilości tego typu odpa-
dów są czasowo przechowywane, m.in. na terenie Krajowego Składowiska Odpadów 
Promieniotwórczych w Różanie, gdzie (ostatecznemu) składowaniu podlegają jedynie 
odpady krótkożyciowe, nisko- i średnioaktywne. Jednak także i w tym zakresie, wo-
bec zapełniania się składowiska KSOP w Różanie, istnieje konieczność zlokalizowania 
i zbudowania w najbliższym czasie nowego składowiska powierzchniowego, które bę-
dzie mogło pełnić rolę KSOP (tzn. być gotowe do przyjmowania krajowych odpadów 
krótkożyciowych nisko- i średnioaktywnych po roku 2024.

Ad 11.
Obszerną informację nt. funkcjonowania w Polsce systemów monitoringu radia-

cyjnego na granicach i na terytorium RP zamieszczono w załączniku 1. do niniejszego 
pisma.

Ad 12.
Zał. 1 zawiera także informację o próbach przemytu substancji promieniotwórczych.
Ad 13.
Administracja polska nie prowadzi elektronicznego bieżącego rejestru wszystkich 

takich przewozów, dane na temat wykonanych przewozów otrzymuje raz w roku za 
rok ubiegły od posiadaczy zezwoleń na tego rodzaju transporty. Nie zawierają jednak 
one danych nt. wartości przewożonych towarów.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Główny Geolog Kraju 
Sławomir Marek Brodziński

Zał. 1.

Pytanie 11: Jak funkcjonuje system monitoringu substancji radioaktywnych na gra-
nicach Rzeczypospolitej Polskiej? Czy dotyczy on również granic z Pań-
stwami Unii Europejskiej?

Kontrola radiometryczna na granicy zewnętrznej UE realizowana jest w Polsce 
przez Straż Graniczną. Kontroli radiometrycznej podlegają wszystkie krajowe lotnicze 
przejścia graniczne oraz lądowe przejścia graniczne stanowiące jednocześnie granice 
strefy Schengen. Zgodnie z ustawą z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 
do głównych zadań SG na odcinku granicy państwowej stanowiącym zewnętrzną gra-
nicę Unii Europejskiej jest m.in. dokonywanie kontroli granicznej i ochrona granicy 
państwowej pomiędzy przejściami granicznymi. Działania na tym odcinku ukierun-
kowane są na zapewnienie sprawnej i skutecznej kontroli osób i środków transpor-
tu w przejściach granicznych oraz zabezpieczenie granicy przed jej przekroczeniem 
wbrew przepisom.

W procesie kontroli granicznej Straż Graniczna realizuje zadania ukierunko-
wane na:

– zapobieganie przekraczaniu granicy państwowej wbrew przepisom,
– zapobieganie handlu ludźmi i nielegalnej migracji,
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– zapobieganie przemytowi broni, amunicji, materiałów wybuchowych I promie-
niotwórczych,

– zapobieganie przemytowi towarów akcyzowych,
– zapobieganie przemytowi substancji narkotycznych i prekursorów do ich pro-

dukcji,
– ochronę terytorium kraju przed wwozem materiałów niebezpiecznych i od-

padów, na których transport przewoźnicy nie posiadają stosownych zezwo-
leń lub realizują go w sposób niezgodny z obowiązującymi międzynarodo-
wymi normami bezpieczeństwa.

Sposób dokonywania kontroli w zakresie zapobiegania transportowi bez zezwole-
nia, wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową materiałów 
promieniotwórczych reguluje Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie kontroli przewozu przez granicę państwo-
wą odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów promieniotwórczych, 
środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materia-
łów wybuchowych.

Kontrola radiometryczna na przejściach granicznych realizowana jest przy wyko-
rzystaniu następującego sprzętu:

– stacjonarne bramki radiometryczne (promieniowanie gamma/neutronowe) do 
kontroli pojazdów i osób;

– mobilne urządzenia (przenośne przyrządy pomiarowe) do wykrywania i identyfi-
kacji materiałów promieniotwórczych.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Stra-
ży Granicznej i Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie współdziałania 
w zakresie ochrony radiologicznej, zawartego w dniu 19.08.2005 r.:

– Prezes PAA przekazuje KGSG uzyskane informacje o możliwości nielegalnego 
przewozu przez granice RP materiałów promieniotwórczych, wydanych zezwo-
leniach na transport materiałów promieniotwórczych oraz wydanych zgodach 
na przemieszczenie przez granicę odpadów promieniotwórczych i wypalonego 
paliwa jądrowego,

– KGSG informuje Prezesa PAA o próbach nielegalnego przemieszczenia przez 
granicę materiałów promieniotwórczych i podjętych działaniach, o fakcie zareje-
strowania przez urządzenia systemu kontroli radiometrycznej wzrostu poziomu 
promieniowania przekraczającego 3-krotnie tło promieniowania bez rozpozna-
nej przyczyny,

– Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych poprzez całodobowy Krajowy Punkt Kon-
taktowy udziela konsultacji i współdziała z Placówkami Straży Granicznej w za-
kresie identyfikacji materiałów promieniotwórczych przemieszczanych przez 
granicę państwową, pod kątem oceny ewentualnego ich zagrożenia dla bezpie-
czeństwa lub porządku publicznego.

Monitoring radiacyjny kraju
Monitorowanie sytuacji radiacyjnej na terytorium Polski polega na systematycz-

nym prowadzeniu pomiarów mocy dawki promieniowania gamma w określonych lo-
kalizacjach w kraju oraz pomiarów zawartości (stężeń) izotopów promieniotwórczych 
w głównych komponentach środowiska i produktach spożywczych (w żywności). Mo-
nitoring na terytorium Polski pozwala na uzyskanie danych niezbędnych do oceny sy-
tuacji radiacyjnej na obszarze całego kraju w warunkach normalnych i w sytuacjach 
zagrożenia radiacyjnego.

System monitoringu radiologicznego w Polsce (wykaz stacji wczesnego wykrywania 
skażeń promieniotwórczych, wykaz placówek prowadzących pomiary skażeń promie-
niotwórczych, szczegółowe zadania stacji i placówek, a także sposoby wykonywania 
zadań przez stacje i placówki) jest określony w Rozporządzeniu RM z dnia 17 grudnia 
2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placó-
wek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych.

Pomiary wykonywane w ramach monitoringu prowadzone są przez:
∙ stacje pomiarowe, tworzące system wczesnego wykrywania skażeń promienio-

twórczych,
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∙ placówki pomiarowe, prowadzące pomiary skażeń promieniotwórczych materia-
łów środowiskowych i żywności,

∙ służby jednostek eksploatujących obiekty jądrowe oraz dozór jądrowy w odnie-
sieniu do systemów monitoringu lokalnego.

Stacje pomiarowe
Zadaniem stacji pomiarowych systemu wczesnego wykrywania skażeń promie-

niotwórczych jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, jak również 
wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych w razie zaistnienia zdarzenia radia-
cyjnego. W skład tego systemu wchodzą tzw. stacje podstawowe i wspomagające.

Stacje podstawowe:
∙ 13 stacji automatycznych PMS (Permanent Monitoring Station) należących do 

PAA i działających także w systemach międzynarodowych UE i państw bałtyc-
kich (Rada Państw Morza Bałtyckiego), które wykonują pomiary ciągłe:
– mocy dawki i widma promieniowania gamma powodowanego pojawieniem się 

pierwiastków promieniotwórczych w powietrzu i na powierzchni ziemi,
– intensywności opadów atmosferycznych oraz temperatury otoczenia,

∙ 12 stacji typu ASS-500, z czego 11 należy do Centralnego Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej, a 1 stacja do PAA, które wykonują ciągłe zbieranie aerozoli at-
mosferycznych na filtrze i spektrometryczne oznaczanie zawartości poszczegól-
nych radioizotopów w próbie tygodniowej; stacje wykonują również ciągły pomiar 
aktywności zbieranych na filtrze aerozoli atmosferycznych, umożliwiający szyb-
kie wykrycie znacznego wzrostu stężenia izotopów Cs-137 11-131 w powietrzu,

∙ 9 stacji IMiGW należących do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które 
wykonują:
– ciągły pomiar mocy dawki promieniowania gamma,
– ciągły pomiar aktywności całkowitej i sztucznej promieniowania alfa i beta 

aerozoli atmosferycznych (7 stacji),
– pomiar aktywności całkowitej promieniowania beta w próbach dobowych 

i miesięcznych opadu całkowitego,
– oznaczanie zawartości Cs-137 i Sr-90 w połączonych próbach miesięcznych 

opadu całkowitego ze wszystkich 9 stacji.
Stację wspomagające:
∙ 8 stacji pomiarowych należących do Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), 

które wykonują ciągłe pomiary mocy dawki promieniowania gamma, rejestro-
wane automatycznie w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń (COAS). W roku 
2014 roku sieć stacji MON była modernizowana. Od początku roku 2015 w MON 
pracuje 10 stacji automatycznych. Do końca roku 2015 planowane jest urucho-
mienie kolejnych 3 stacji.

Rys. Lokalizacja stacji systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (stacje pod-
stawowe i wspomagające)
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Placówki pomiarowe prowadzące pomiary skażeń promieniotwórczych mate-
riałów środowiskowych i żywności

Jest to sieć placówek wykonujących metodami laboratoryjnymi pomiary zawarto-
ści skażeń promieniotwórczych w próbkach materiałów środowiskowych oraz w żyw-
ności i paszach. W jej skład wchodzą:

∙ placówki podstawowe, działające w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, 
wykonujące oznaczenia całkowitej aktywności beta w próbach mleka (raz w mie-
siącu) i produktów spożywczych (raz na kwartał) oraz zawartości określonych 
radionuklidów (Cs-137, Sr-90) w wybranych artykułach rolno-spożywczych 
(średnio dwa razy w roku).

Rys. Placówki podstawowe w Polsce

∙ placówki specjalistyczne, wykonujące bardziej rozbudowane analizy skażeń 
prób środowiskowych. Należą do nich:

1) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
2) Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie, Laboratorium 

Badań Skażeń Radioaktywnych
3) Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Zakład Ochrony Radiologicznej i Ra-

diobiologii
4) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej
5) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Laboratorium Radiometrii
6) Instytut Energii Atomowej im. A. Sołtana w Otwocku-Świerku, Służba Ochrony 

Radiologicznej
7) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
8) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie, Zakład Ochrony Ra-

diologicznej i Radiologii
9) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie, Zakład Pomiarów Dozy-

metrycznych i Sprzętu Radiometrycznego
Pracę systemu stacji i placówek pomiarowych koordynuje, w imieniu Prezesa Pań-

stwowej Agencji Atomistyki, Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR) PAA.

Pytanie 12. Ile razy w latach 2010–2014 stwierdzono próby przemytu do Polski 
substancji radioaktywnych? Z jakich kierunków i ile razy przewożono 
przez obszar RP substancje radioaktywne?

W latach 2010–2014 całodobowy Krajowy Punkt Kontaktowy funkcjonujący 
w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki odebrał jed-
no powiadomienie o próbie przemytu na teren Rzeczypospolitej Polskiej substancji 
promieniotwórczych. Sytuacja miała miejsce w dniu 9 czerwca 2014 r. i dotyczyła 
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wykrycia na przejściu granicznym Warszawa-Okęcie próby przewozu przez granicę RP 
paczek papierosów, w których stwierdzono obecność powierzchniowych skażeń krót-
kożyciowym izotopem I–125. Skażenia stwierdzono na powierzchni wewnętrznej kar-
tonowych opakowań. Ponadto podczas przeszukiwania zatrzymanej osoby, w rzeczach 
osobistych, znaleziono niewielkie źródło promieniotwórcze zawierające izotop I–125, 
Przedmiotowa sytuacja nie spowodowała zagrożenia dla osób i środowiska z punktu 
widzenia ochrony radiologicznej.

Ponadto w latach 2010–2014 Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych wielokrotnie 
otrzymywało zgłoszenia o stwierdzeniu zadziałania bramki radiometrycznej na przej-
ściach granicznych RP w związku z przekraczaniem granicy przez osoby prywatne 
posiadające przy sobie, produkowane w przeszłości, przedmioty powszechnego użytku 
(np. zegarki, kompasy malowane farbą radową) zawierające naturalne izotopy promie-
niotwórcze. W niektórych przypadkach, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisa-
mi, na wwóz lub wywóz z terytorium RP takich przedmiotów wymagane jest dokonanie 
zgłoszenia lub uzyskanie zezwolenia Prezesa PAA. Na podstawie posiadanych infor-
macji należy stwierdzić, że zarejestrowane przypadki nie miały podłoża przestępczego, 
lecz wynikały z faktu braku wiedzy u obywateli o konieczności spełnienia wymagań 
Ustawy Prawo Atomowe. Sytuacje te nie spowodowały też jakiegokolwiek zagrożenia 
dla obywateli i środowiska naturalnego RP.
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Powszechną praktyką stosowaną przez sądy przy orzekaniu o eksmisji 
z zajmowanego lokalu jest nakazanie wstrzymania eksmisji do czasu dostar-
czenia eksmitowanym lokalu socjalnego przez gminę. Niepodjęcie stosow-
nych działań przez samorząd może prowadzić do odpowiedzialności odszko-
dowawczej. Jak wynika bowiem z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie 
uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie 
odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 kodeksu cywilnego.

Istota problemu sprowadza się jednak do tego, że przepisy prawa nie 
precyzują, jaki jest termin na wykonanie obowiązku zapewnienia lokalu so-
cjalnego przez gminę. Terminu takiego nie wskazują też sądy w orzeczeniach 
eksmisyjnych. Tymczasem rozstrzygnięcie tej kwestii jest kluczowe do usta-
lenia daty, od której właściciel może domagać się od gminy odszkodowania. 
W szczególności nie jest jasne, czy wspomnianą datą jest już dzień uprawo-
mocnienia się orzeczenia, czy może dopiero dzień wezwania gminy przez 
właściciela do dostarczenia lokalu eksmitowanemu. Można też przyjąć, że 
od chwili uprawomocnienia się wyroku gmina powinna mieć zapewniony 
określony czas na podjęcie działań organizacyjnych w celu przydzielenia 
mieszkania i dopiero upływ tego okresu powinien być traktowany jako po-
czątek okresu objętego roszczeniem. Brak jednoznacznego rozstrzygnięcia 
tej kwestii w przepisach prawa rodzi problemy interpretacyjne.

Biorąc to pod uwagę, proszę o rozważenie celowości doprecyzowania 
stosownych zapisów wskazanej na wstępie ustawy.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 13 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 26 marca 2015 r. znak BPS/043- 

-72-3090/15 oświadczenie złożone przez senatora Pana Ryszarda Knosalę podczas 
72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r. uprzejmie przedstawiam nastę-
pujące stanowisko.

Art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) 
stanowi podstawę prawną odpowiedzialności odszkodowawczej gminy wobec właści-
ciela za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do takiego lokalu we-
dług wyroku orzekającego eksmisję.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu 
sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, obowiązek jego zapewnie-
nia ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego 
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opróżnieniu. Przyznanie prawa do lokalu socjalnego związane jest z obligatoryjnym 
wstrzymaniem egzekucji do czasu zaoferowania przez gminę takiego lokalu. Zgodnie 
z art. 14 ust. 6 ustawy, orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd 
nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę 
oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Należy podkreślić, że orzeczenie sądu przesądza jedynie o powstaniu obowiązku 
dostarczenia lokalu socjalnego, a nie o dacie jego wykonania. Termin spełnienia obo-
wiązku gminy osobie uprawnionej do lokalu socjalnego nie jest oznaczony, ani nie 
wynika z właściwości zobowiązania w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.). Tym samym obowiązek 
powinien być spełniony po powzięciu przez właściciela inicjatywy i wezwaniu do jego 
wykonania. Sam fakt możliwości wzięcia przez gminę udziału w sprawie o opróżnienie 
lokalu mieszkalnego w charakterze interwenienta ubocznego pozostaje bez wpływu na 
wymagalność tego obowiązku i konieczność jego wykonania już z chwilą uprawomoc-
nienia się wyroku przyznającego uprawnienie do lokalu socjalnego. Zauważyć bowiem 
należy, że nawet po wydaniu wyroku eksmisyjnego mogły zaistnieć okoliczności usu-
wające obowiązek przedstawienia ofert poszczególnym osobom eksmitowanym. Nie 
można bowiem wykluczyć np. sytuacji, że byli lokatorzy opuścili lokal dobrowolnie, 
nie oczekując na złożenie oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub właści-
ciel lokalu zapewnił im tytuł prawny do innego lokalu.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 lutego 2014 r. sygn. 
akt V CNP 32/13: „należy uwzględnić, że wyrok eksmisyjny, tak, jak każdy inny tytuł 
egzekucyjny, powinien być wykonany przez wymienionego w nim dłużnika dobrowol-
nie, bez potrzeby wszczynania postępowania egzekucyjnego, tj. wymuszenia zacho-
wania dłużnika zgodnego z treścią prawomocnego orzeczenia sądowego w drodze za-
stosowania przymusu państwowego. Wykonując dobrowolnie obowiązek wynikający 
z tytułu egzekucyjnego polegający na opróżnieniu, opuszczeniu i wydaniu lokalu miesz-
kalnego, dłużnik uprawniony do otrzymania lokalu socjalnego nie musi skorzystać z za-
strzeżonego w tym tytule uprawnienia. W konsekwencji w relacji pomiędzy dłużnikiem 
zobowiązanym na mocy orzeczenia sądowego do wydania lokalu mieszkalnego, który 
chciałby dobrowolnie wykonać treść obowiązku wynikającego z tytułu egzekucyjnego, 
a właściwą gminą zobowiązaną do dostarczenia lokalu socjalnego nie można uznać za 
rażąco błędne stanowiska, według którego obowiązek gminy złożenia oferty zawarcia 
umowy najmu lokalu socjalnego aktualizuje się z chwilą zawiadomienia gminy o tym, 
że osoba eksmitowana chce skorzystać z przysługującego jej uprawnienia do otrzyma-
nia lokalu socjalnego. W przypadku natomiast biernego zachowania dłużnika, niere-
alizującego dobrowolnie obowiązku zgodnie z treścią tytułu egzekucyjnego, od decyzji 
wierzyciela zależy, czy przystąpi do jego egzekucji”.

W związku z powyższym nie można podzielić poglądu wyrażonego w oświadczeniu 
senatora, że brak jednoznacznego rozstrzygnięcia tej kwestii w przepisach prawa rodzi 
problemy interpretacyjne i wymaga podjęcia działań legislacyjnych w celu ich wyeli-
minowania.

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

skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Zgodnie z art. 73 §2 ustawy z dnia 29 października 1982 r. o postępo-
waniu w sprawach nieletnich, jeżeli nieletni ukończy osiemnaście lat przed 
zakończeniem roku szkolnego, sąd rodzinny może przedłużyć okres przeby-
wania w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na czas do zakończenia 
roku szkolnego. Tymczasem, jak stanowi art. 70 ust. 1 konstytucji, obowią-
zek nauki istnieje jedynie do osiemnastego roku życia. To ogólne stwierdze-
nie dotyczące obowiązku szkolnego, jak stanowi konstytucja, winno być do-
precyzowane w przepisach rangi ustawowej, które oczywiście winny być 
zgodne z konstytucją.

Z zaprezentowanego zestawienia wynika, że opisana regulacja ustawo-
wa, która w istocie daje możliwość wydłużenia obowiązku szkolnego poza 
granicę nakreśloną w ustawie zasadniczej, zdaje się być w sprzeczności 
z normą konstytucyjną.

Wziąwszy to pod uwagę, proszę Pana Ministra o rozważenie potrzeby 
zainicjowania zmian legislacyjnych mających na celu zapewnienie zgodno-
ści wskazanego przepisu ustawy z konstytucją.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 17.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ryszarda Knosalę 

podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 roku, dotyczące podjęcia 
inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisu art. 73 §2 ustawy z dnia 
26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (j.t. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 382 – dalej „upn”), uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Zgodnie z art. 73 §2 upn, jeżeli nieletni umieszczony w zakładzie wychowawczym, 
tj. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym ukończył 18 lat przed zakończeniem 
roku szkolnego, sąd rodzinny może przedłużyć okres pobytu nieletniego w tym zakła-
dzie na okres niezbędny do czasu zakończenia roku szkolnego, O przedłużeniu pobytu 
sąd rodzinny orzeka postanowieniem, na które stronom nie przysługuje zażalenie.

Powyższa regulacja pozostaje w sprzeczności z zasadą wyrażoną w art. 70 ust. 1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym każdy obywatel ma prawo do 
nauki, która jest obowiązkowa do 18 roku życia.

Problematyka poruszona przez Pana Senatora dostosowania regulacji objętej prze-
pisem art. 73 §2 upn do zapisów art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
była przedmiotem analizy Ministra Sprawiedliwości i została objęta, wpisanym do Wy-
kazu Prac Rady Ministrów (ZD 85) i procedowanym obecnie, projektem założeń usta-
wy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i innych ustaw.
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W projekcie wskazano, że zmiana przepisu art. 73 §2 upn polegać będzie na 
wprowadzeniu obowiązku uzyskania zgody pełnoletniego nieletniego umieszczonego 
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na przedłużenie okresu pobytu do czasu 
zakończenia roku szkolnego. Bez zgody nieletniego sąd rodzinny nie będzie mógł orzec 
o przedłużeniu pobytu nieletniego w tej placówce. Projektuje się również zawarcie 
regulacji przewidującej prawo do wyrażenia zgody na kontynuowanie nauki po ukoń-
czeniu 18 roku życia przez nieletnich umieszczonych w innych placówkach, o których 
mowa w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Uprzejmie informuję, że proces legislacyjny obejmujący projekt założeń o zmianie 
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i innych ustaw jest na etapie trwają-
cych uzgodnień międzyresortowych.

Z wyrazami szacunku 
 
Sekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE 
SPRAWIEDLIWOŚCI 
Jerzy Kozdroń
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Jak postanowiono w art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, minister właściwy do spraw zdrowia winien określić w drodze 
rozporządzenia wymagania i sposoby unieszkodliwiania odpadów, w tym 
w szczególności: dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania zakaźnych od-
padów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych oraz dopusz-
czalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów wete-
rynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych. Rozporządzenie to 
nie zostało dotychczas wydane, a działania w zakresie unieszkodliwiania 
wspomnianych odpadów realizowane są w oparciu o przepisy rozporządzeń 
podjętych jeszcze na podstawie przepisów poprzedniej ustawy o odpadach.

Należy zauważyć, że rozporządzenia te dopuszczają unieszkodliwianie 
zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych 
innymi metodami niż ich przekształcanie termiczne w spalarni odpadów 
niebezpiecznych, co jest sprzeczne z podejściem wynikającym z przepisów 
obowiązującej ustawy o odpadach (vide art. 27 ust. 5 i art. 95 ust. 2 usta-
wy). Stan taki może budzić uzasadniony niepokój, w konsekwencji bowiem 
prowadzić może do faktycznego zagrożenia dla zdrowia ludzi, a także dla 
środowiska.

Biorąc to pod uwagę, proszę Pana Ministra o podjęcie niezbędnych 
działań w celu jak najszybszego wydania aktu wykonawczego w sprawie 
określenia wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych, 
w tym w szczególności odpadów o właściwościach zakaźnych.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 22.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2015 r., znak: BPS/043-72-3092/15, 

przy którym przekazane zostało oświadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali, złożo-
ne podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r. odnośnie do wydania 
aktu wykonawczego w sprawie określenia wymagań i sposobów unieszkodliwiania 
odpadów medycznych, w tym w szczególności odpadów o właściwościach zakaźnych, 
uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Kwestia sposobów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaź-
nych odpadów weterynaryjnych została jednoznacznie przesądzona przepisami art. 95 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 
z późn. zm.).

Stosownie do postanowień art. 95 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach, zakaźne odpa-
dy medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne unieszkodliwia się przez termiczne 
przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych oraz zakazuje się unieszko-
dliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych 
we współspalarniach odpadów.
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W art. 95 ust. 11 ww. ustawy o odpadach zostało zawarte upoważnienie ustawo-
we, zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 
i sposoby unieszkodliwiania odpadów, w tym:

1) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów we-
terynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych;

2) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i za-
kaźnych odpadów weterynaryjnych;

3) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i od-
padów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych;

4) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów me-
dycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych;

5) sposób i zakres prowadzenia monitoringu procesów, o których mowa w pkt 3 
i 4, oraz metodykę i częstotliwość badań odpadów powstałych w wyniku prowa-
dzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaź-
nych odpadów weterynaryjnych.

Mając na uwadze treść przywołanych przepisów, należy wskazać, że:
– upoważnienie ustawowe dla Ministra Zdrowia obejmuje swym zakresem uniesz-

kodliwianie wszystkich odpadów medycznych i weterynaryjnych,
– wobec wymagań stawianych §118 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. 
Nr 100, poz. 908), stanowiących, że w rozporządzeniu nie powtarza się przepi-
sów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych, akt 
wykonawczy wydany na podstawie art. 95 ust. 11 ustawy o odpadach nie może 
rozstrzygać o sposobach unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych 
i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Dodatkowo, uprzejmie informuję, że projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i wetery-
naryjnych, przygotowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego, na podstawie upo-
ważnienia ustawowego zawartego w art. 95 ust. 11 ustawy o odpadach, jest na eta-
pie analizowania uwag wniesionych w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych 
i opiniowania, jak również został opublikowany na stronach Rządowego Centrum 
Legislacji.

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 Andrzeja Kobiaka

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, 
do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera 

oraz do prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Teresy Hernik

Przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w zakresie definicji 
przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej nie od-
noszą się do małych i średnich przedsiębiorstw, które istnieją krócej niż trzy 
lata. Zasadniczym elementem tej definicji jest moment rozpoczęcia działalno-
ści gospodarczej, a nie sam fakt rejestracji przedsiębiorstwa czy dokonania 
wpisu do KRS. Z uwagi na brak przepisu, który w sposób jednoznaczny okreś- 
liłby moment rozpoczęcia działalności gospodarczej, zwracam się z prośbą 
o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy momentem rozpoczęcia działalności będzie data wystawienia 
pierwszej faktury, data rozpoczęcia czynności podlegających opodatkowa-
niu, data wykonania pierwszej czynności częstotliwego (stałego) ich wyko-
nywania, czy też otrzymanie pierwszego zarobku?

2. Przedsiębiorstwa nie będą uznawane za znajdujące się w trudnej sy-
tuacji ekonomicznej w okresie pierwszych trzech lat po rozpoczęciu działal-
ności gospodarczej. Czy w takim razie okres pierwszych trzech lat po rozpo-
częciu działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy A, który rozpoczął dzia-
łalność gospodarczą 15 lutego 2012 r., nie będzie miał zastosowania?

3. Czy okres pierwszych trzech lat po rozpoczęciu działalności gospodar-
czej dla przedsiębiorcy B, który rozpoczął działalność gospodarczą 15 lutego 
2013 r., będzie miał zastosowanie?

4. Czy wspomniany okres pierwszych trzech lat po rozpoczęciu działal-
ności będzie miał zastosowanie do grupy MŚP, czy też do tak zwanych du-
żych przedsiębiorstw?

5. Czy przedsiębiorstwo, które znajduje się w okresie pierwszych trzech 
lat po rozpoczęciu działalności gospodarczej, ma obowiązek wysłania do 
PFRON sprawozdania finansowego w terminie do 30 kwietnia 2015 r.?

6. Wielu przedsiębiorców przekształciło się w inne formy prowadzenia 
działalności, na przykład osoby fizyczne prowadzące działalność gospodar-
czą – w inny podmiot, na przykład w spółkę cywilną, osobową lub kapita-
łową. Czy w sytuacji, gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospo-
darczą przekształciła się w spółkę kapitałową i uzyskała wpis do KRS dla 
spółki z o.o., powinno się rozpoznawać jako dzień rozpoczęcia działalności 
gospodarczej dzień wpisu do KRS (na przykład 16 lutego 2015 r.)?

7. Czy w sytuacji, gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodar-
czą przekształciła się w spółkę kapitałową i uzyskała wpis do KRS dla spółki 
z o.o. (16 lutego 2015 r.), będzie ona podlegać ocenie sytuacji ekonomicznej, 
czy też należy uznać, że spółka z o.o. (przekształcona) będzie przedsiębiorcą 
działającym krócej niż trzy lata?

8. Czy wielkość przedsiębiorstwa, którą należy wykazać w poz. nr 9 
wniosku Wn-D (Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wyna-
grodzeń pracowników niepełnosprawnych) powinna być określona wedle 
załącznika nr 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?

9. Czy do określenia wielkości przedsiębiorstwa, którą należy wykazać 
w poz. nr 9 wniosku Wn-D, uwzględnia się dane dotyczące tego przedsię-
biorstwa oraz dane innego przedsiębiorstwa, z którym przedmiotowe przed-
siębiorstwo jest powiązane (załącznik nr 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014)?

10. W sytuacji, gdy na przykład w spółdzielni stan zatrudnienia w przeli-
czeniu na RJR (roczne jednostki robocze) wynosi sto osób, a całkowity bilans 
roczny nie przekracza 43 milionów euro, spółdzielnia klasyfikowana jest do 
grupy MŚP. Gdyby spółdzielnia posiadała 100% udziałów w spółce z o.o., 
a stan zatrudnienia w spółce w przeliczeniu na RJR wynosiłby sto osiem-
dziesiąt osób, całkowity zaś bilans roczny nie przekraczałby 43 milionów, 
to określając wielkość spółdzielni, należałoby uwzględnić dane spółki z o.o., 
i wtedy spółdzielnia byłaby klasyfikowana jako tak zwane duże przedsię-
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biorstwo. Czy w związku z tym spółdzielnia będąca dużym przedsiębiorcą 
ma obowiązek obliczenia księgowego stosunku kapitału obcego do kapitału 
własnego oraz obliczenia wskaźnika pokrycia odsetek do EBITDA?

11. Biorąc pod uwagę założenia do pytania nr 3, w jaki sposób przed-
siębiorca, który w obrębie danego przedsiębiorstwa zaliczany jest do grupy 
średnich przedsiębiorców, a będący jednostką powiązaną z innym przed-
siębiorcą zaliczany jest do tak zwanego dużego przedsiębiorstwa, ma do-
konywać obliczeń księgowego stosunku kapitału obcego do kapitału włas- 
nego oraz obliczania wskaźnika pokrycia odsetek do EBITDA? Czy należy 
uwzględniać tylko dane finansowe z danego przedsiębiorstwa, czy też nale-
ży to rozpoznawać w inny sposób, na przykład dodać dane z innego przed-
siębiorstwa (spółki)?

12. Czy do obliczania otrzymanej pomocy w formie subsydiowania wy-
nagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych, która jest wy-
łączona blokowo z obowiązku notyfikacji, o ile nie przekracza rocznie kwoty 
10 milionów euro na przedsiębiorstwo (art. 4 ust. 1 lit. p rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014), należy uwzględniać stan zatrudnienia w danym 
przedsiębiorstwie, a także zatrudnienie w podmiocie powiązanym z danym 
przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014?

13. W art. 4 ust. 1 lit. p rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 za-
stosowano pojęcie „na przedsiębiorstwo”. Pojęcie „przedsiębiorstwo” zo-
stało zdefiniowane również w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014. Czy więc przy obliczaniu pułapu, o którym mowa w art. 4 
ust. 1 lit. p rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, oba pojęcia są toż-
same? Innymi słowy, czy w przypadku spełnienia przez przedsiębiorstwo 
przesłanki wynikającej z art. 3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 wystąpi wspólny limit w wysokości 10 milionów euro na 
przedsiębiorstwo?

14. W art. 2 pkt 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. określono „wzrost netto liczby pracowników” jako wzrost 
netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią w da-
nym okresie. W opinii przedsiębiorców użyte sformułowanie „w danym za-
kładzie” w sposób jednoznaczny odnosi się do liczby pracowników w danym 
zakładzie, czy więc w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo A posiada jednostki 
powiązane, na przykład spółki zależne – w Słowacji spółka B, w Niemczech 
spółka C – i wnioskuje o pomoc na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, do 
obliczania wzrostu netto liczby pracowników w danym zakładzie A jest zo-
bowiązane do uwzględnienia liczby pracowników w przeliczeniu na roczne 
jednostki robocze w jednostkach powiązanych za granicą, czyli B i C?

15. W sytuacji, gdyby odpowiedź na pytanie nr 3 była twierdząca (obo-
wiązek uwzględniania stanów zatrudnienia w jednostkach powiązanych), 
jakie normy prawa unijnego o tym stanowią? W takiej sytuacji proszę też 
o szczegółową analizę przepisów prawnych w tym zakresie, tak aby przed-
siębiorcy nie mieli w tym zakresie wątpliwości.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Stanowisko 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 7 maja 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pana Marszałka z dnia 26 marca 2015 r., znak: BPS/043- 

-72-3093-MPPS/15, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu udziele-
nia odpowiedzi na oświadczenie senatorskie Pana Senatora Andrzeja Kobiaka złożo-
nego podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 w sprawie sytuacji 
ekonomicznej małych i średnich przedsiębiorstw.

Informuję, iż udzielenie odpowiedzi będzie możliwe po uzyskaniu informacji od 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z poważaniem 
 
Władysław Kosiniak-Kamysz

Odpowiedź 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 2015.05.21

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka złożone na 72. po-

siedzeniu Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r. (znak: BPS/043-72-3093-MPPS/15) 
w sprawie pomocy publicznej, w tym definicji przedsiębiorstwa znajdującego się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej, uprzejmie wyjaśniam.

Ad 1–4 i 6–7.
Zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 za przedsiębiorstwo 

znajdujące się w trudnej sytuacji nie uznamy mikro, małego lub średniego przedsię-
biorstwa, które istnieje krócej niż trzy lata.

Z perspektywy przepisów rozporządzenia Komisji nr 651/2014 istotny będzie mo-
ment powstania przedsiębiorstwa, przy czym w art. 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji 
nr 651/2014 data powstania przedsiębiorstwa jest utożsamiana z dniem jego reje-
stracji. Ponadto, w świetle załącznika 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubie-
gający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie1 za moment powstania przedsiębiorstwa przyjęto datę jego utworzenia, 
a okres trzech lat należy liczyć od momentu utworzenia przedsiębiorstwa do dnia zło-
żenia wniosku o udzielenie pomocy.

1 Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.
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Podkreślenia wymaga, że przedmiotowe sformułowanie należy interpretować 
w sposób funkcjonalny z uwzględnieniem odpowiednich przepisów państwa człon-
kowskiego, a co za tym idzie moment powstania przedsiębiorstwa będzie uzależniony 
od jego formy organizacyjnej i regulacji krajowych dotyczących powstania badanego 
podmiotu. Podkreślenia wymaga, że przedsiębiorstw powstałych w wyniku przekształ-
ceń, połączeń lub sprzedaży innych podmiotów, które kontynuują ich działalność nie 
uznaje się za nowe.

Ad 5.
Pomimo faktu, że przedsiębiorstwa (mikro, małego i średniego) działającego krócej 

niż 3 lata nie uznaje się za będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej, to jednak §2 
ust. 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów zwalnia jedynie mikro i małe przedsiębior-
stwa ze składania sprawozdań finansowych. W związku z powyższym średnie przed-
siębiorstwa są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych także w okresie 
pierwszych trzech lat po rozpoczęciu działalności.

Ad 8–9.
Wielkość przedsiębiorstwa należy określić zgodnie z Załącznikiem I do rozporzą-

dzenia Komisji nr 651/2014. W szczególności oceniając status przedsiębiorstwa, na-
leży uwzględnić relacje partnerskie i powiązania, o których mowa w art. 3 Załącznika I 
do rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

Ad 10–11.
Przepisy rozporządzenia Komisji nr 651/2014 nie precyzują, w jaki sposób należy 

ustalać poszczególne kategorie ekonomiczne niezbędne do oceny sytuacji ekonomicz-
nej wnioskodawców ubiegających się o pomoc publiczną. Powyższe rozporządzenie 
określa jedynie, że nie ma ono zastosowania do pomocy dla przedsiębiorstw znajdują-
cych się w trudnej sytuacji, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu napra-
wienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi (art. 1 ust. 4 lit. c), 
wprowadzając definicję „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekono-
micznej” (art. 2 pkt 18). Z powyższych przepisów wynika zatem nałożony na podmioty 
udzielające pomocy, obowiązek weryfikacji, czy wnioskodawca w momencie ubiegania 
się o pomoc nie spełnia definicji z art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

Wskazany natomiast w art. 2 pkt 18 lit. e pkt 1 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 
wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA bazuje na dwóch kategoriach ekono-
micznych, tj. zysku EBITDA oraz odsetkach. W odniesieniu do zysku EBITDA należy 
zauważyć, iż zarówno przepisy przedmiotowego rozporządzenia Komisji jak i ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości2 nie definiują, w jaki sposób należy go 
ustalać oraz jakie kategorie przychodów i kosztów on uwzględnia. Biorąc jednak pod 
uwagę jego angielskojęzyczną nazwę, tj. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization stanowi zysk operacyjny, przed odjęciem odsetek, podatków i amor-
tyzacji. Odnosząc się natomiast do sposobu ustalania wielkości odsetek wydaje się, 
iż powinno się w tym przypadku uwzględnić odsetki naliczone, które wykazywane są 
m.in. w rachunku zysków i strat. Przyjęcie takiej zasady zapewni bowiem spójność 
pomiędzy licznikiem i mianownikiem tego wskaźnika (bazowały one będą na wielko-
ściach pochodzących z jednego okresu sprawozdawczego) oraz pozwoli na obliczenie 
zdolności danego przedsiębiorstwa do wywiązywania się z powstałych w danym okre-
sie zobowiązań odsetkowych (bez względu na to, czy zostały one uregulowane, czy też 
nie). Wydaje się zatem, iż nie ma przeszkód do stosowania metody ustalania wskaź-
nika pokrycia odsetek zyskiem EBITDA wskazanej w oświadczeniu Pana Senatora 
Andrzeja Kobiaka.

Jednocześnie wskazać należy, iż określone w art. 2 pkt 18 lit. e rozporządzenia Ko-
misji nr 651/2014 wskaźniki służą wyłącznie do oceny sytuacji ekonomicznej przed-
siębiorców, którzy nie należą do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców 
w rozumieniu Załącznika nr 1 do tego rozporządzenia. W konsekwencji wskaźniki te 
powinny być wykorzystywane wyłącznie do oceny kondycji finansowej w przypadku 
tzw. „dużych” przedsiębiorców, tj. zatrudniających przynajmniej 250 pracowników 
lub których roczny obrót przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa 

2 Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm.
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przekracza 43 milionów EUR. W przypadku zatem, gdy dana spółdzielnia spełnia jed-
no z ww. kryteriów (przy uwzględnieniu danych dotyczących zarówno spółdzielni jak 
i podmiotów z nią powiązanych i partnerskich), należy uznać ją za dużego przedsię-
biorcę, do którego zastosowanie będzie miał warunek określony w art. 2 pkt 18 lit. e 
rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

Równocześnie pragnę wyjaśnić, iż w odpowiedzi otrzymanej przez UOKiK poprzez 
platformę ECN ET3, służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że w przypadku, gdy 
podmiot, będący częścią jednego organizmu gospodarczego (na który może składać 
się kilka podmiotów odrębnych w sensie prawnym), ubiega się o dofinansowanie do 
wynagrodzeń zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, wiąże się to z obowiązkiem doko-
nania oceny sytuacji ekonomicznej nie tylko wnioskodawcy, ale również wszystkich 
podmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa o złożonej strukturze. Służby Ko-
misji stwierdziły, że dla zbadania, czy beneficjent pomocy jest w trudnej sytuacji eko-
nomicznej, nie jest wystarczająca ocena na poziomie jednostki wnioskującej. W celu 
zapewnienia zgodności pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji nr 651/2014, 
żaden podmiot tworzący jednostkę gospodarczą korzystającą z pomocy nie może być 
w trudnej sytuacji.

Oznacza to, że gdy choć jeden podmiot należący do grupy przedsiębiorstw powią-
zanych jest w trudnej sytuacji ekonomicznej (niekoniecznie wnioskodawca), udziele-
nie pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 651/2014 jest niedo-
puszczalne.

Ad 12–15.
W odniesieniu do kwestii badania spełnienia efektu zachęty (podobnie jak badanie 

sytuacji ekonomicznej) przez przedsiębiorstwa stanowiące jeden organizm gospodar-
czy (przedsiębiorstwa powiązane) – wzrost zatrudnienia netto ustala się w odniesieniu 
do wszystkich przedsiębiorstw powiązanych. Takie stanowisko zostało potwierdzone 
przez Komisję Europejską. Niemniej jednak przepisy krajowe mogą zaostrzyć warunki 
określone w rozporządzeniu Komisji nr 651/2014 co ma miejsce w przypadku rozwią-
zań przyjętych w ustawie o rehabilitacji (...), która efekt zachęty (wzrost pracowników 
niepełnosprawnych) odnosi do zatrudnienia u konkretnego pracodawcy.

Maksymalna kwota pomocy – 10 mln EUR na przedsiębiorstwo (art. 4 ust. 1 lit. p 
rozporządzenia Komisji nr 651/2014) odnosi się do jednego podmiotu w sensie go-
spodarczym. Zatem w przypadku podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 3 ust. 3 
Załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014 należy sumować każdą pomoc 
w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnospraw-
nych otrzymaną na poziomie grupy w danym roku.

Należy przy tym podkreślić, że podstawę do udzielania pomocy publicznej w for-
mie subsydiów płacowych stanowi na szczeblu unijnym rozporządzenie Komisji 
nr 651/2014. Organem uprawnianym do wyjaśniania przepisów tego aktu prawnego 
jest Komisja Europejska.

Łączę wyrazy szacunku 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu

3 Wyjaśnienia publikowane przez Komisję Europejską na platformie ECN ET mają charakter 
wiążący.
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Odpowiedź 
PREZESA URZĘDU OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Warszawa, 13 maja 2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2015 r. (znak: BPS/043-72-3093- 

-UOKK/15), dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Andrzeja Kobiaka na 
72. posiedzeniu Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r. w sprawie stosowania przepi-
sów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu1, pragnę przedstawić następujące wyjaśnienia.

Ad 1–3 i 6–7.
Pojęcie przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji zostało zdefiniowane 

w pkt 2.2 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację 
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji2. Zgodnie z tą 
definicją za znajdujące się w trudnej sytuacji nie będą uznawane przedsiębiorstwa 
w okresie pierwszych trzech lat po rozpoczęciu działalności. Zatem zgodnie z wyżej 
przywołanym punktem wytycznych, zasadniczym elementem definicji przedsiębior-
stwa nowo utworzonego jest moment rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie zaś 
sam fakt utworzenia przedsiębiorstwa. Niemniej z art. 2 pkt 18 rozporządzenia Ko-
misji nr 651/2014 wynika, iż za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji 
nie uznamy mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, które istnieje krócej niż 
trzy lata. Tym samym ww. przepis rozporządzenia Komisji nr 651/2014 należy uznać 
jako przepis uszczegóławiający względem pkt 2.2 Wytycznych.

W związku z powyższym z perspektywy przepisów rozporządzenia Komisji 
nr 651/2014 istotny będzie moment powstania przedsiębiorstwa. Należy przy tym 
zwrócić uwagę, że w art. 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 data powstania 
przedsiębiorstwa jest utożsamiana z dniem jego rejestracji. Ponadto, w świetle załącz-
nika 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de 
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie3 za moment powstania 
przedsiębiorstwa przyjęto datę jego utworzenia, a okres trzech lat należy liczyć od mo-
mentu utworzenia przedsiębiorstwa do dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Ponadto należy zauważyć, iż przedmiotowe sformułowanie należy interpretować 
w sposób funkcjonalny z uwzględnieniem odpowiednich przepisów państwa człon-
kowskiego. Zatem moment powstania przedsiębiorstwa będzie uzależniony od jego 
formy organizacyjnej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, osobo-
wa lub kapitałowa) i przepisów krajowych regulujących kwestie powstania badanego 
podmiotu. Za nowe nie uznaje się także przedsiębiorstw powstałych w wyniku 
przekształceń, połączeń lub sprzedaży innych podmiotów, które kontynuują ich 
działalność.

Przykładowo, zgodnie z art. 251 Kodeksu spółek handlowych spółka jawna po-
wstaje z chwilą wpisu do rejestru. Tym samym ww. trzyletni okres będzie liczony od 
momentu wpisu jej do rejestru. Natomiast osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, co do zasady rozpoczyna działalność w momencie zgłoszenia wniosku 
o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

1 Dz. Urz. UE L 187, 26.06.2014.
2 Dz. Urz. UE C 249, 31.07.2014.
3 Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.
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Ad 4.
Pragnę wyjaśnić, iż zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 

okres pierwszych trzech lat po rozpoczęciu działalności gospodarczej ma zastosowa-
nie do podmiotów posiadających status MŚP.

Ad 5.
Pragnę wyjaśnić, iż zgodnie z §2 ust. 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów spra-

wozdań finansowych nie przedkładają mikro i małe przedsiębiorstwa w rozumieniu 
Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

Ad 8–9.
Pragnę potwierdzić, iż wielkość przedsiębiorstwa, którą należy wskazać w poz. nr 9 

Wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nie-
pełnosprawnych, należy określić zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji 
nr 651/2014. W szczególności oceniając status przedsiębiorstwa, należy uwzględnić 
relacje partnerskie i powiązania, o których mowa w art. 3 Załącznika I do rozporzą-
dzenia Komisji nr 651/2014.

Ad 10–11.
Przepisy rozporządzenia Komisji nr 651/2014 nie precyzują, w jaki sposób należy 

ustalać poszczególne kategorie ekonomiczne niezbędne do oceny sytuacji ekonomicz-
nej wnioskodawców ubiegających się o pomoc publiczną. Powyższe rozporządzenie 
określa jedynie, że nie ma ono zastosowania do pomocy dla przedsiębiorstw znajdują-
cych się w trudnej sytuacji, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu napra-
wienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi (art. 1 ust. 4 lit. c), 
wprowadzając definicję „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekono-
micznej” (art. 2 pkt 18). Z powyższych przepisów wynika zatem nałożony na podmioty 
udzielające pomocy, obowiązek weryfikacji, czy wnioskodawca w momencie ubiegania 
się o pomoc nie spełnia definicji z art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

Wskazany natomiast w art. 2 pkt 18 lit. e pkt 1 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 
wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA bazuje na dwóch kategoriach ekonomicz-
nych, tj. zysku EBITDA oraz odsetkach. W odniesieniu do zysku EBITDA należy zauwa-
żyć, iż zarówno przepisy przedmiotowego rozporządzenia Komisji jak i ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości4 nie definiują, w jaki sposób należy go ustalać 
oraz jakie kategorie przychodów i kosztów on uwzględnia. Biorąc jednak pod uwagę jego 
angielskojęzyczną nazwę, tj. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amor-
tization stanowi zysk operacyjny, przed odjęciem odsetek, podatków i amortyzacji. Od-
nosząc się natomiast do sposobu ustalania wielkości odsetek wydaje się, iż powinno się 
w tym przypadku uwzględnić odsetki naliczone, które wykazywane są m.in. w rachun-
ku zysków i strat. Przyjęcie takiej zasady zapewni bowiem spójność pomiędzy licznikiem 
i mianownikiem tego wskaźnika (bazowały one będą na wielkościach pochodzących 
z jednego okresu sprawozdawczego) oraz pozwoli na obliczenie zdolności danego przed-
siębiorstwa do wywiązywania się z powstałych w danym okresie zobowiązań odsetko-
wych (bez względu na to, czy zostały one uregulowane, czy też nie). Wydaje się zatem, iż 
nie ma przeszkód do stosowania metody ustalania wskaźnika pokrycia odsetek zyskiem 
EBITDA wskazanej w oświadczeniu Pana Senatora Andrzeja Kobiaka.

Jednocześnie wskazać należy, iż określone w art. 2 pkt 18 lit. e rozporządzenia Ko-
misji nr 651/2014 wskaźniki służą wyłącznie do oceny sytuacji ekonomicznej przed-
siębiorców, którzy nie należą do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców 
w rozumieniu Załącznika nr 1 do tego rozporządzenia. W konsekwencji wskaźniki te 
powinny być wykorzystywane wyłącznie do oceny kondycji finansowej w przypadku 
tzw. „dużych” przedsiębiorców, tj. zatrudniających przynajmniej 250 pracowników 
lub których roczny obrót przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa 
przekracza 43 milionów EUR. W przypadku zatem, gdy dana spółdzielnia spełnia jed-
no z ww. kryteriów (przy uwzględnieniu danych dotyczących zarówno spółdzielni jak 
i podmiotów z nią powiązanych i partnerskich), należy uznać ją za dużego przedsię-
biorcę, do którego zastosowanie będzie miał warunek określony w art. 2 pkt 18 lit. e 
rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

4 Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm.
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Równocześnie pragnę wyjaśnić, iż w odpowiedzi otrzymanej przez UOKiK poprzez 
platformę ECN ET5, służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że w przypadku, gdy 
podmiot, będący częścią jednego organizmu gospodarczego (na który może składać 
się kilka podmiotów odrębnych w sensie prawnym), ubiega się o dofinansowanie do 
wynagrodzeń zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, wiąże się to z obowiązkiem doko-
nania oceny sytuacji ekonomicznej nie tylko wnioskodawcy, ale również wszystkich 
podmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa o złożonej strukturze. Służby Ko-
misji stwierdziły, że dla zbadania, czy beneficjent pomocy jest w trudnej sytuacji eko-
nomicznej, nie jest wystarczająca ocena na poziomie jednostki wnioskującej. W celu 
zapewnienia zgodności pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji nr 651/2014, 
żaden podmiot tworzący jednostkę gospodarczą korzystającą z pomocy nie może być 
w trudnej sytuacji.

Oznacza to, że gdy choć jeden podmiot należący do grupy przedsiębiorstw powią-
zanych jest w trudnej sytuacji ekonomicznej (niekoniecznie wnioskodawca), udziele-
nie pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 651/2014 jest niedo-
puszczalne.

Ad 12 i 14.
W odniesieniu do kwestii badania spełnienia efektu zachęty przez przedsiębiorstwa 

stanowiące jeden organizm gospodarczy Komisja Europejska potwierdziła, iż wzrost 
zatrudnienia, o którym mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 
powinien być oceniany w odniesieniu do całej grupy przedsiębiorstw powiązanych.

Ad 13.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. p rozporządzenia Komisji nr 651/2014, pomoc w formie 

subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych jest 
wyłączona z obowiązku notyfikacji, o ile nie przekracza kwoty 10 mln EUR na przed-
siębiorstwo rocznie. W związku z powyższym, pragnę wyjaśnić, że ww. limit odnosi się 
do jednego podmiotu w sensie gospodarczym, w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załączni-
ka I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014. Przy obliczaniu limitu, o którym mowa 
w art. 4 ust. 1 lit. p rozporządzenia Komisji nr 651/2014, należy zatem sumować 
każdą pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników 
niepełnosprawnych otrzymaną na poziomie grupy w danym roku.

W związku z powyższym należy uznać, iż pojęcie „przedsiębiorstwa” użyte w art. 4 
ust. 1 lit. p rozporządzenia Komisji nr 651/2014 jest tożsame z przedsiębiorstwem 
w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

Ad 15.
Pragnę wyjaśnić, iż w przedmiotowej kwestii mają zastosowanie przepisy rozpo-

rządzenia Komisji nr 651/2014, w szczególności przepisów Załącznika nr 1 do tego 
rozporządzenia oraz wyjaśnienia Komisji Europejskiej, jako podmiotu właściwego do 
interpretowania przepisów ww. rozporządzenia.

Z poważaniem 
 
z up. PREZESA 
URZĘDU OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
Wiceprezes 
Dorota Karczewska

5 Wyjaśnienia publikowane przez Komisję Europejską na platformie ECN ET mają charakter 
wiążący.
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY PREZESA 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warszawa, 19.06.2015 r.

Pani Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 marca 2015 r. znak: BPS/043-72-3093- 

-PFRON/15 w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Pana Andrzeja Kobiaka 
podczas 72. posiedzenia Senatu RP z dnia 19 marca 2015 r. Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej przedstawili stanowisko pismami 
odpowiednio z dnia 13 maja 2015 r. znak: DDO-070/1 (3/15/MP) i z dnia 21 maja 
2015 r. znak: BON-1.0702.1.2015.PM.

Stanowisko wyrażone przez ww. organy jest dla Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych wiążące.

Z poważaniem 
 
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 
Janusz Wesołowski
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Oświadczenie senator Marii Koc

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
5 lutego bieżącego roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy postanowił 

ogłosić upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowej w Wołominie z możli-
wością zawarcia układu. Członkowie SKOK Wołomin otrzymali zwrot depo-
zytów do wysokości kwoty gwarantowanej z Bankowego Funduszu Gwa-
rancyjnego, to jest do 100 tysięcy euro. Okazało się jednak, że jest duża 
grupa osób, siedemset osiemdziesiąt jeden, które w SKOK Wołomin posia-
dały depozyty powyżej kwoty gwarantowanej. W chwili obecnej osoby te 
znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, gdyż w ich mniemaniu żadna insty-
tucja nie chce podjąć działań, dzięki którym mogłyby one odzyskać utracone 
pieniądze.

Proszę o informację, czy znana jest Panu Ministrowi sytuacja osób po-
siadających w SKOK Wołomin depozyty powyżej 100 tysięcy euro. Czy wi-
dzi Pan możliwość udzielenia tym ludziom pomocy w odzyskaniu przez nich 
utraconych na chwilę obecną pieniędzy?

Czy są działania, które Ministerstwo Finansów może podjąć w tym za-
kresie? Jeżeli tak, to jakie i czy MF skorzysta ze swoich uprawnień, aby 
pomóc poszkodowanym?

Z poważaniem 
Maria Koc

Odpowiedź

Warszawa, 29 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senator Marię Koc podczas 72. po-

siedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r., uprzejmie przedstawiam poniższą 
odpowiedź.

Należy podkreślić, że Ministrowi Finansów znana jest sytuacja, w jakiej znala-
zła się grupa 781 osób, które w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Rozliczeniowej 
w Wołominie (dalej: SKOK Wołomin) posiadały depozyty powyżej kwoty gwarantowa-
nej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: BFG), tj. równowartości w złotych 
100 000 euro. Minister Finansów nie posiada jednakże kompetencji do udzielenia tym 
deponentom pomocy w odzyskaniu przez nich utraconych, na chwilę obecną, środ-
ków pieniężnych.

Należy mieć na uwadze, że w poprzednim stanie prawnym, tj. przed wejściem 
w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- 
-kredytowych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 855, z późn. zm.), działalność kas nie podlegała 
nadzorowi organu państwowego. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredy-
towa (dalej: Kasa Krajowa) będąca spółdzielnią osób prawnych zrzeszających obliga-
toryjnie wszystkie kasy, sprawowała nadzór nad działalnością kas, który obejmował 
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w swoim zakresie m.in. zgodność działalności kas z przepisami prawa oraz prawidło-
wość prowadzonej przez kasy gospodarki finansowej. Wejście w życie powyższej usta-
wy spowodowało istotne zmiany w działalności kas i Kasy Krajowej, w szczególności 
w obszarze nadzoru nad systemem skok sprawowanym odtąd przez Komisję Nadzoru 
Finansowego oraz w obszarze licencyjnym, sprawozdawczym, jak również w zakresie 
norm ostrożnościowych.

Zasadniczym powodem wprowadzenia nowego prawa była konieczność dostoso-
wania regulacji prawnych obejmujących działalność kas i Kasy Krajowej do zmian, 
jakie dokonały się w ostatnich latach ich funkcjonowania – znacznego wzrostu liczby 
członków oraz zgromadzonej kwoty aktywów, a co za tym idzie, zbliżenia charakteru 
działalności kas do banków oraz wzrostu poziomu ryzyka w ich działalności.

Należy przypomnieć, że ustawodawca, w celu zapewnienia ochrony depozytów 
członków kas, ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 613) zdecydował o objęciu oszczędności lokowanych na rachunkach w skok gwa-
rancjami BFG, pomimo taktu, że na wypłaty środków gwarantowanych złożyły się 
przede wszystkim banki, a nie podmioty sektora SKOK. Jest to dowód najwyższej 
troski o bezpieczeństwo finansowe obywateli. Zgodnie z art. 38p ust. 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866; 
dalej ustawa o BFG): „środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwa-
rantowania kas od dnia ich wniesienia na rachunek prowadzony przez kasę nie póź-
niej niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, [...] do wysoko-
ści (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie 
z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) 
równowartości w złotych 100 000 euro – w 100%”. Natomiast zgodnie z art. 38q ust. 1 
ww. ustawy „deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeń od kasy ponad 
kwotę określoną w art. 38p ust. 1”.

W dniu 5 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie 
o ogłoszeniu upadłości SKOK Wołomin z możliwością zawarcia układu (sygn. akt: 
X GU 53/15). Przyczyną upadłości były m.in. nieprawidłowości przy udzielaniu wyso-
kokwotowych kredytów rzutujących na jakość portfela kredytowego.

Należy zauważyć, że upadłość SKOK Wołomin ma charakter tzw. egzekucji uni-
wersalnej, prowadzonej na rzecz wszystkich wierzycieli, ze wszystkich składników 
jego majątku jednocześnie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie dokonuje wypłat ponad kwoty gwarantowane 
ustawą o BFG. Dochodzenie wszelkich należności względem kasy – zwłaszcza związa-
nych z kwotami ponad limit gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – będzie 
odbywało się w drodze indywidualnego zgłoszenia wierzytelności sędziemu-komisa-
rzowi w terminie trzech miesięcy, licząc od daty publikacji postanowienia o upadłości 
SKOK Wołomin w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – co miało miejsce w dniu 
16 lutego 2015 r.

Jednocześnie od chwili ogłoszenia upadłości SKOK Wołomin nadzór nad działa-
niami syndyka (nadzorcy sądowego, zarządcy) sprawowany jest przez sędziego-ko-
misarza. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 
i naprawcze (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 233) syndyk (nadzorca sądowy albo zarządca) 
składa sędziemu-komisarzowi w terminach przez niego wyznaczonych, a przynajmniej 
co trzy miesiące, sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie rachunkowe 
z uzasadnieniem. Po zakończeniu swojej działalności syndyk i jego zastępca składają 
sprawozdanie ostateczne obejmujące sprawozdanie ze swoich czynności oraz spra-
wozdanie rachunkowe. Sędzia-komisarz ma prawo upominania syndyka (nadzorcę 
sądowego albo zarządcę) i jego zastępcę, zaniedbujących swoje obowiązki. Może on 
nałożyć na nich grzywnę w przypadku nieusunięcia zaniedbania. Ponadto to właśnie 
sędzia – komisarz odwołuje syndyka (nadzorcę sądowego albo zarządcę), jeżeli nie wy-
pełnia on należycie swoich obowiązków lub nie może ich pełnić z powodu przeszkody. 
Z kolei przepisy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 776) przewidują sytuacje, w których Minister Sprawiedliwości może cofnąć licen-
cję syndyka lub zawiesić prawa wynikające z licencji.
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Jednocześnie należy wskazać, że w dniu 19 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego SKOK 
Wołomin z możliwości zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację ma-
jątku SKOK Wołomin. Od tego momentu obowiązkiem wyznaczonego syndyka jest 
sporządzenie planu podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału jest podawa-
ny do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym. Można także przeglądać go w sekretariacie sądu. Ewentualne 
zarzuty przeciwko planowi podziału wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia ob-
wieszczenia. Zarzuty przeciwko planowi podziału rozpatruje sędzia-komisarz, na któ-
rego postanowienie przysługuje zażalenie.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że Minister Finansów nie posia-
da przewidzianych przepisami prawa narzędzi do podjęcia działań zmierzających do 
zaspokojenia roszczeń deponentów SKOK Wołomin, posiadających wkłady o równo-
wartości w złotych wartości powyżej 100 tys. euro.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Izabela Leszczyna
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Oświadczenie senator Marii Koc

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z wieloma interwencjami i zapytaniami odnośnie do czipowa-

nia psów pragnę zapytać Pana Ministra, czy istnieje możliwość ustawowego 
uregulowania tej sprawy.

Stowarzyszenia zajmujące się opieką nad zwierzętami podnoszą kwestię 
tego, że rośnie liczba psów bezpańskich. Utrzymanie tych zwierząt i opieka 
nad nimi wymagają dużych nakładów finansowych, których te organizacje 
nie posiadają. Jedynym sposobem na wyeliminowanie lub też zmniejsze-
nie procederu porzucania psów przez właścicieli i na poważne traktowanie 
zwierząt jest czipowanie psów. Dzięki oznakowaniu zawsze będzie można 
znaleźć właściciela zwierzęcia.

Samorządy lokalne na niewielką skalę podejmują tego typu działania 
na swoich terenach, jednak aby czipowanie było skuteczne, niezbędne jest 
wprowadzenie go na terenie całego kraju. Konieczny jest też ogólnopolski 
system, w którym gromadzone byłyby dane zwierząt.

W związku z przedstawioną sytuacją proszę o informację, czy przewidu-
je Pan Minister wpisanie do odpowiedniej ustawy zapisów o ogólnopolskim 
czipowaniu psów. Jeżeli tak, to kiedy zostaną podjęte takie działania?

Z poważaniem 
Maria Koc

Odpowiedź

Warszawa, 23 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia Pani senator Marii Koc złożonego podczas 72. po-

siedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r., przekazanego przez Panią Marię Pań-
czyk-Pozdziej, Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z 26 marca 
2015 r., znak: BPS/043-72-3095/15, w sprawie wprowadzenia ustawowego obowiąz-
ku czipowania psów, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Aktualne brzmienie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 
1997 Nr 111 poz. 724) w art. 11a nakłada na gminy obowiązek utworzenia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W tym 
samym artykule określa obligatoryjne i fakultatywne czynności, jakie obejmować ma 
taki program. Wśród obligatoryjnych są:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt go-

spodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogo-

wych z udziałem zwierząt.
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Znakowanie zostało także ujęte w programach opieki, jednak nie jako obligatoryj-
ny ich element, a jedynie jako działanie fakultatywne.

W lipcu 2014 roku MŚ otrzymało pismo od Pani Katarzyny Mrzygłodzkiej, Wice-
przewodniczącej Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przekazujące projekt 
zmiany ustawy o ochronie zwierząt i niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem 
i prośbą o jego zaopiniowanie. W projekcie tym była propozycja ujęcia planu znako-
wania psów w gminie jako obowiązkowego działania w ramach programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, plan znakowania 
kotów proponowany jest jako działanie fakultatywne.

Ustawa o ochronie zwierząt nie podlega Ministrowi Środowiska. Reguluje prze-
pisy dotyczące działalności różnych resortów – m.in. rolnictwa, nauki i szkolnictwa 
wyższego oraz środowiska. Jednak pragnę podkreślić, że resort środowiska bardzo 
uważnie przygląda się legislacji także pod kątem dobrostanu zwierząt i ochrony ich 
praw. W związku z tym zaopiniowało projekt pozytywnie, wymieniając między innymi 
istotność propozycji uporządkowania sytuacji bezdomnych zwierząt.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Główny Konserwator Przyrody 
Piotr Otawski
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Oświadczenie senator Marii Koc

skierowane do prezesa Zarządu PGE Obrót SA Pawła Prządki

Szanowny Panie Prezesie!
W ostatnim czasie zostałam poinformowana przez zaniepokojonych 

mieszkańców oraz władze samorządowe Sokołowa Podlaskiego o zamiarze 
likwidacji Biura Obsługi Klienta PGE Obrót SA w Sokołowie Podlaskim. In-
formacja ta budzi ogromy niepokój i sprzeciw wśród mieszkańców miasta 
i powiatu sokołowskiego. Państwa klienci obawiają się, że brak biura w So-
kołowie Podlaskim bardzo utrudni im załatwianie prostych spraw i zmusi ich 
do korzystania z biura w odległych Siedlcach.

Państwa decyzja o likwidacji BOK w Sokołowie Podlaskim uderzy bez-
pośrednio w ludzi starszych, niepełnosprawnych i samotnych, dla których 
dojazd do Siedlec będzie niewątpliwie ogromną uciążliwością, dlatego też 
apeluję o wycofanie wspomnianej decyzji. 

Jednocześnie wnoszę o udzielenie informacji, czym spowodowana jest 
decyzja PGE Obrót SA o likwidacji BOK w Sokołowie Podlaskim. Ile po-
dobnych biur w terenie likwidujecie Państwo w tym roku? Czy w związku 
z ogromnym sprzeciwem lokalnych społeczności rozważacie Państwo wyco-
fanie się z tej szkodliwej decyzji?

Z poważaniem 
Maria Koc

Stanowisko 
WICEPREZESA ZARZĄDU 
PGE OBRÓT SA

Rzeszów, 7.04.2015 r.

Szanowna Pani 
Maria Koc 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Senator,
odpowiadając na pismo Pani Senator, informuję, iż obecnie PGE Obrót SA nie ma 

planów co do likwidacji Biura Obsługi Klienta w Sokołowie Podlaskim.
Zapewniam, że w pełni zdajemy sobie sprawę z istotnej roli sieci sprzedaży w pro-

cesie obsługi naszych Klientów.
Podkreślam, że naszym priorytetem jest stałe doskonalenie wszelkich procesów 

związanych z obsługą, począwszy od zapewnienia kontaktu z przedstawicielami firmy 
aż do poprawy komfortu obsługi.

Jednocześnie, zgodnie z oczekiwaniami Klientów stawianymi przed firmami zaj-
mującymi się obsługą Klientów indywidualnych, rozbudowujemy nowoczesne i zdalne 
kanały kontaktu, które zapewniają Klientom pełną dostępność do firmy bez koniecz-
ności wychodzenia z domu. Dlatego zachęcamy naszych Klientów do skorzystania 
z usług Contact Center PGE – alternatywnego kanału kontaktu. Z naszymi konsul-
tantami można kontaktować się dzwoniąc na numer telefonu 422 222 222, od ponie-
działku do piątku w godzinach 7.00–19.00. Klienci, bez wychodzenia z domu, mogą 
telefonicznie zrealizować wszystkie sprawy związane z dostawą i sprzedażą energii 
elektrycznej – to Biuro Obsługi Klienta w telefonie. Z tej formy kontaktu skorzystało 
już ponad 3 mln Klientów.

Z poważaniem 
 
WICEPREZES ZARZĄDU 
Stanisław Micał
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Media co pewien czas odnoszą się do różnych wydarzeń, w których 

uczestniczą funkcjonariusze Straży Miejskiej. Również obywatele często 
wspominają w rozmowach z parlamentarzystami o tych formacjach. W opi-
niach przejawia się kilka krytycznych uwag. 

Po pierwsze, jest to spostrzeżenie, że straże miejskie (gminne) zapowia-
dane jako formacje policji municypalnej wspierające środowiska lokalne 
i szczególnie życzliwe dla obywateli i im pomocne stały się formacją repre-
syjną, skupioną na walce z handlem naręcznym, dręczeniu kierowców par-
kujących samochody i dyscyplinowaniu właścicieli szczekających psów.

Po drugie, obywatele często przytaczają przykłady interwencji dowo-
dzących niedostatecznego przygotowania merytorycznego strażników do 
wykonywania zadań, kwestionujących zachowania dopuszczone prawem 
ze względu na niedostateczną znajomość lub rozumienie prawa. Mówi się, że 
pod względem profesjonalizmu straż miejską dzieli od policji przepaść.

Zdaję sobie sprawę, że straże miejskie są jednostkami samorządowymi. 
Jednakże podstawy prawne dla ich działania zawarte są w ustawodaw-
stwie, które było przyjmowane i modyfikowane przez parlament na wniosek 
rządu, w związku z tym uzasadnione jest oczekiwanie, iż rząd ma informa-
cje pozwalające zweryfikować cząstkowe sądy zaprezentowane wyżej. Dla-
tego właśnie proszę Panią Premier o informacje, jak rząd ocenia następujące 
sprawy:

— dostosowanie poziomu wyszkolenia straży miejskich do zakresu 
zadań;

— rozległość obecnego zakresu zadań straży miejskich wynikającego 
z ustaw;

— rozgraniczenie kompetencji straży miejskich i innych służb;
— efektywność realizacji zadań przez straże miejskie, uwzględniającą 

nie tylko grzywny nakładane na kupców ulicznych, lecz również ważniejsze 
dla porządku publicznego zadania, w porównaniu do realizacji podobnych 
zadań przez inne służby;

— celowość ograniczenia kompetencji straży miejskich;
— efektywność podejmowanych przez niektóre samorządy decyzji o ich 

likwidacji.

Stanisław Kogut

Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 30 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 marca 2015 roku (sygn. BPS/043-72-3097/15), 

przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Stanisława Ko-
guta podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 roku w sprawie funk-
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cjonariuszy Straży Miejskiej, przekazanego przy piśmie Pana Marcina Kierwińskiego 
Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2015 roku 
(sygn. SPRM-4813-170-(1)/15), z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie 
przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie pragnę wskazać, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o strażach gminnych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 z późn. zm.), straże gmin-
ne (miejskie) są samorządowymi, umundurowanymi formacjami tworzonymi przez 
gminy w celu ochrony porządku publicznego na ich terenie. Zgodnie natomiast z art. 6 
ust. 1–2 wskazanej ustawy, straże mogą być jednostkami organizacyjnymi gminy lub 
pozostawać w strukturze urzędu gminy. Zgodnie z powyższym, straże gminne (miej-
skie) są niejednolitą formacją, która nie posiada organu centralnego. Podległość or-
ganom gminy, niejednolita struktura oraz brak organu centralnego w praktyce mogą 
rzutować na różnorodność wykonywanych zadań służbowych przez strażników.

Zgodnie z ww. ustawą, każdy strażnik gminny (miejski) zobowiązany jest do ukoń-
czenia i pozytywnego zaliczenia egzaminu kończącego szkolenie podstawowe. Mini-
mum programowe szkolenia zostało określone w rozporządzeniu Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podsta-
wowego strażników gminnych (miejskich) (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 353 z późn. zm.). 
Jednocześnie pragnę wskazać, że zgodnie z §3 wskazanego rozporządzenia, szkolenia 
odbywają się według szczegółowych programów szkolenia, zatwierdzanych przez właś- 
ciwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, które mogą zawierać elemen-
ty dodatkowe wobec programowego minimum i różnić się w zależności od podmiotu 
opracowującego program.

Należy zaznaczyć, iż nie istnieje jeden centralny ośrodek szkolenia strażników 
gminnych (miejskich), ponadto nie istnieje jednolity program szkolenia. Wynika to ze 
wspomnianej wyżej specyfiki straży gminnych (miejskich), jako szeregu niezależnie 
funkcjonujących formacji samorządowych, których koszty funkcjonowania pokrywa-
ne są z budżetu gminy.

Pragnę wskazać, że ocena poziomu wyszkolenia strażników gminnych (miejskich) 
może być dokonana przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), jako organu spra-
wującego nadzór nad strażą, jak również przez społeczności lokalne. Weryfikowaniem 
merytorycznego przygotowania strażników gminnych (miejskich) do wykonywania 
określonych obowiązków zajmują się pośrednio również sądy powszechne, które po-
dejmują decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie o wykroczenie ujawnione przez 
straż, odmawiają wszczęcia lub zwracają komendantom straży materiały z wnioskiem 
o ich uzupełnienie.

Warto mieć również na uwadze fakt, iż strażnicy dokształcają się w ramach kur-
sów specjalistycznych z zakresu taktyk i technik interwencji, służby patrolowej oraz 
czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. Przykładem działania resortu 
spraw wewnętrznych na rzecz podniesienia poziomu wyszkolenia strażników w zakre-
sie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia jest przygotowany przez Wyż-
szą Szkołę Policji w Szczytnie kurs specjalistyczny adresowany do straży gminnych 
(miejskich) z zakresu problematyki oskarżyciela publicznego. Szkolenie, prowadzone 
w formie warsztatów i w oparciu o materiały czynności wyjaśniających, cieszy się 
znacznym zainteresowaniem komendantów straży gminnych (miejskich). Z uwagi na 
powyższe Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zaplanowała kolejne edycje ww. szkolenia 
w 2015 roku.

Ponadto z inicjatywy kierownictwa resortu spraw wewnętrznych, Wojewoda Po-
morski w ramach pilotażowego Programu Standaryzacji Straży Gminnych i Miejskich 
pn. „Z mieszkańcami dla mieszkańców”, opracował standardy działania straży gmin-
nych (miejskich), który to Program został przekazany przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych Wojewodom z rekomendacją do stosowania.

Wskazany Program identyfikuje oraz porządkuje elementy niezbędne dla sprawnie 
funkcjonującej straży gminnej (miejskiej). Zgodnie z założeniem, certyfikat wydawa-
ny przez Wojewodę strażom, które spełniają wymogi standardu potwierdza, że dana 
straż spełnia stawiane jej przez ustawodawcę oczekiwania i swoim działaniem wpisuje 
się w pełen system ochrony porządku publicznego. Ponadto wskazany Program daje 
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możliwość usystematyzowania prawnej i organizacyjnej działalności przedmiotowej 
formacji, wskazuje również na zadania związane z utrzymaniem porządku publiczne-
go, które są istotne z punktu widzenia społeczności lokalnych.

W odniesieniu do szkolenia strażników, zarówno podstawowego, jak i specjali-
stycznego, ww. Program zawiera wymogi, które w ocenie resortu spraw wewnętrznych 
uznane zostały za kluczowe i promuje ich realizację przez straże ubiegające się o cer-
tyfikat. Wśród wskazanych wymogów znalazły się m.in. szkolenia z zakresu kontroli 
ruchu drogowego, udzielania pomocy przedmedycznej czy szkolenie specjalistyczne 
oskarżycieli publicznych.

Zgodnie z informacjami statystycznymi gromadzonymi przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, straże gminne i miejskie w 2013 roku prowadziły czynności wyja-
śniające w sprawie 3 051 161 wykroczeń, nałożyły 1 643 985 mandatów karnych, 
skierowały 153 883 wnioski o ukaranie do sądu, przekazały 61 159 spraw innym 
organom i instytucjom (np. Policji), a 1 192 134 postępowania zakończyły się za-
stosowaniem środka oddziaływania wychowawczego, m.in. pouczeniem, zwróceniem 
uwagi, ostrzeżeniem.

Należy dodać, iż przytoczone w wystąpieniu przykłady działań straży gminnych 
(miejskich) dotyczą ujawnianych wykroczeń i reakcji na nie w granicach przewidzia-
nych prawem. Powyższe działania przyczyniają się do wzrostu poczucia bezpieczeń-
stwa publicznego. Ponadto w ramach współpracy straże gminne i miejskie wspierają 
Policję poprzez wymianę informacji oraz uczestnictwo we wspólnych szkoleniach i ak-
cjach profilaktycznych oraz we wspólnych patrolach i działaniach przy zabezpieczaniu 
m.in. imprez masowych.

Warto również nadmienić, że działania straży gminnych (miejskich) w zakresie kon-
troli ruchu drogowego przy użyciu urządzeń rejestrujących bez wątpienia przyczyniają 
się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. W 2013 roku zgłoszono 35 847 wypadków 
drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub 
strefach ruchu. W porównaniu z rokiem 2011, kiedy to miało miejsce 40 065 wypad-
ków, liczba ta spadła o 10,5%, a w porównaniu z 2012 rokiem, w którym zanotowano 
37 046 wypadków, liczba ta spadła o 3,2%. W wyniku wypadków drogowych w 2013 
roku śmierć poniosło 3 357 osób. W porównaniu z rokiem 2011, kiedy zginęło 4 189 
osób, nastąpił spadek o 19,9%, a w porównaniu z rokiem 2012, w którym śmierć po-
niosło 3 571 osób nastąpił spadek o 6,0%.

Należy również wziąć pod uwagę, iż działania podejmowane przez straże gminne 
(miejskie) pozwoliły zwiększyć wykrywalność wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu 
i porządkowi w komunikacji. W 2013 roku odnotowano 2 042 405 wykroczeń wy-
krytych przez straż gminną (miejską), w 2012 roku – 2 097 600 wykroczeń, a w roku 
2011 – 1 795 559 wykroczeń. Natomiast wzrost liczby urządzeń rejestrujących używa-
nych przez straże gminne (miejskie) – 391 w roku 2013 w porównaniu do 333 w 2012 
roku oraz 236 w 2011 roku – pozwolił na skuteczniejsze egzekwowanie przestrzegania 
przepisów prawa o ruchu drogowym.

Ponadto, dzięki uprawnieniom strażników gminnych (miejskich) do używania 
urządzeń rejestrujących podczas kontroli ruchu drogowego, Policja może zaangażo-
wać więcej sił i środków do działań na drogach krajowych i wojewódzkich charaktery-
zujących się koncentracją zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedstawiając powyższe pragnę nadmienić, że decyzja o rozwiązaniu straży gmin-
nej (miejskiej) podejmowana jest przez właściwą radę gminy, natomiast w ocenie Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych straże gminne (miejskie) są ważnym i potrzebnym 
elementem systemu ochrony porządku publicznego.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Grzegorz Karpiński 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
7 lutego br. zwróciłem się do Pani z oświadczeniem zawierającym prośbę 

o sprawdzenie postępowania jednostek odpowiedzialnych za nadzór właści-
cielski nad PKP Cargo SA. Motywem prośby były docierające do mnie krytycz-
ne informacje na temat zarządzania spółką, pochodzące od jej pracowników. 
Kierowałem to oświadczenie do Pani, wiedząc, że za sytuację może również 
odpowiadać Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju reprezentujące Skarb 
Państwa w PKP SA, która z kolei kontroluje – poprzez największy pakiet akcji 
– Cargo SA, dlatego zaskoczyło mnie to, że do udzielenia odpowiedzi upoważ-
niła Pani właśnie szefa tego resortu, który może ponosić odpowiedzialność za 
nieprawidłowości. Nie dziwi mnie w tych okolicznościach treść odpowiedzi 
MIiR z 6 marca br., iż resort nic nie może, bo prawo nie pozwala.

Występuję do Pani Premier w tej sprawie ponownie, ponieważ zlecenie 
odpowiedzi ministrowi właściwemu do spraw transportu narusza klasyczną 
zasadę nemo iudex in re sua. Oczekiwałem raczej odpowiedzi bezpośrednio od 
Pani, a w ostateczności od Pani współpracowników w Kancelarii Premiera.

Gdy odpowiada resort infrastruktury, to nic dziwnego, że odpowiedź jest 
wymijająca i niezbyt wiarygodna. Jak bowiem można twierdzić, że narzę-
dzia prawa handlowego, którymi posługują się sprawnie inwestorzy całego 
świata do osiągania efektów gospodarczych, akurat w przypadku zarządu 
PKP Cargo SA są nieskuteczne? A może to ministerstwo transportu i władze 
PKP SA są nieskuteczne? Proszę o odpowiedź na te trzy pytania.

Stanisław Kogut

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 30 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na skierowane do Prezesa Rady Ministrów oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Koguta podczas 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 19 marca br. w sprawie PKP CARGO SA, przekazane pismem z dnia 
26 marca br. (nr BPS/043-72-3098/15), poniżej przedstawiam, co następuje.

PKP CARGO SA jest spółką prawa handlowego działającą jako samodzielny pod-
miot gospodarczy, w którym wszelkie decyzje w zakresie bieżącego zarządzania, w tym 
ustalania docelowej struktury organizacyjnej, utrzymania określonego poziomu za-
trudnienia oraz sprzedaży składników majątkowych, leżą w kompetencjach jej or-
ganów statutowych. PKP CARGO SA, działając jako spółka publiczna, zobligowana 
jest przede wszystkim do prowadzenia działalności w sposób umożliwiający realizację 
długofalowej strategii, mającej na celu stałe zwiększanie wartości Spółki oraz poprawę 
jej pozycji na nadzwyczaj konkurencyjnym rynku przewozów kolejowych. Aktywność 
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Spółki ma także w konsekwencji prowadzić do uzyskiwania wyników finansowych 
satysfakcjonujących akcjonariuszy PKP CARGO SA (którymi są również praktycznie 
wszyscy pracownicy Spółki). W ramach podejmowanych działań Spółka musi kon-
struować swoją strukturę w sposób pozwalający zaspokajać potrzeby swoich klientów 
przy optymalnym zaangażowaniu posiadanych środków. Efektywne działanie oraz bu-
dowa perspektyw rozwoju PKP CARGO SA jest najlepszym sposobem na zapewnienie 
stabilności pracy i rozwoju dla osób zatrudnionych w Spółce.

Wszelkie podejmowane przez PKP CARGO SA działania podyktowane są dobrem 
Spółki oraz jej akcjonariuszy, w tym pracowników, i nie mają na celu marginalizacji 
jakichkolwiek struktur terytorialnych. PKP CARGO SA stale monitoruje i przeprowa-
dza analizy efektywności funkcjonowania swoich struktur organizacyjnych, co jest 
charakterystyczne dla każdej firmy tej wielkości działającej w sposób racjonalny i na 
warunkach rynkowych. Wpływ na wynik analiz wywierają także warunki niezależne 
od Spółki (zmiana poziomu, częstotliwości lub kierunków geograficznych przewozów, 
zwiększenie prędkości handlowej na torach PKP PLK SA). Wspomniane analizy kon-
frontowane są ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym w którym działa PKP 
CARGO SA, a w wyniku całego procesu podejmowane są działania ukierunkowane, 
między innymi na optymalizację struktur organizacyjnych i procesów wewnętrznych. 
Efektem tych działań może być zidentyfikowanie pewnych komórek organizacyjnych, 
których dalsze funkcjonowanie nie jest uzasadnione ze względu na niską efektywność, 
niewielkie znaczenie dla procesu przewozowego, niskie kompetencje, bądź ujemne 
wyniki finansowe.

Podkreślenia wymaga fakt, że dokonując wszelkich zmian organizacyjnych, PKP 
CARGO SA respektuje obowiązujące przepisy prawa i zobowiązania umowne, w tym 
Pakt Gwarancji Pracowniczych. W związku z powyższym, Spółka w prowadzonej dzia-
łalności musi pogodzić konieczność realizacji swojej strategii z respektowaniem inte-
resu pracowników.

Przedstawiając powyższe informuję, że podtrzymuję stanowisko zawarte w odpo-
wiedzi udzielonej pismem z dnia 6 marca br. (nr DTK.II.054.18.2015.PS.1), na oświad-
czenie senatora Stanisława Koguta złożone podczas 70. posiedzenia Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej w dniu 7 lutego br.

Należy podkreślić, iż wycena akcji spółki na GPW świadczy również o tym, że dzia-
łania podejmowane przez zarząd spółki, który bierze pod uwagę dobro wszystkich 
udziałowców jakimi są m.in. Skarbu Państwa czy też pracownicy spółki, są dobrze 
oceniane przez rynek, a kwestia wiarygodności, rzetelności działań czy nadzoru nad 
spółką nie budzą wątpliwości.

Z wyrazami szacunku 
 
Maria Wasiak
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Oświadczenie senatora Tadeusza Kopcia

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
W imieniu mieszkańców, parlamentarzystów i samorządowców ziemi 

żywieckiej zwracam się do Pani Minister z prośbą o jak najszybsze dokoń-
czenie prac związanych z drogą ekspresową S69 Bielsko-Biała – Żywiec. 
Apeluję również o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozpoczęcia 
prac na odcinku Przybędza – Milówka, tak zwane obejście Węgierskiej Gór-
ki. Z wielkim zaniepokojeniem przyjęliśmy bowiem informację, że tak bardzo 
ważna inwestycja jak obejście Węgierskiej Górki znalazła się jedynie na li-
ście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023.

Droga ekspresowa S69 z Bielska-Białej do Zwardonia jest inwesty-
cją o znaczeniu międzynarodowym i ponadregionalnym. To bardzo ważny 
fragment paneuropejskiego korytarza transportowego nr VI relacji Gdynia – 
Gdańsk, Warszawa – Katowice – Bielsko-Biała – Zwardoń – Żylina. Niezreali-
zowanie odcinka S69 Przybędza – Milówka spowoduje, że cała dotychczas 
zrealizowana inwestycja nie spełni parametrów drogi ekspresowej. Ponadto 
w roku 2016 strona słowacka zamierza zakończyć budowę przygranicznego 
odcinka autostrady D3 Świerczynowiec – Skalite. Opisywany stan rzeczy 
spowoduje, że strona polska nie wywiąże się z zawartych porozumień trans-
granicznych, co naszym zdaniem jest niedopuszczalne.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców powiatu żywieckiego 
oraz osób podróżujących przez teren Żywiecczyzny, a także wzmożony ruch 
tranzytowy drogami przebiegającymi przez obszary zabudowane, zwracam 
się do Pani Minister o to, aby dokończenie budowy drogi ekspresowej S69 
Bielsko-Biała – granica państwa, a szczególnie odcinka Przybędza – Milów-
ka, zostało wprowadzone na listę podstawową Programu Budowy Dróg Kra-
jowych na lata 2014–2023. 

Jednocześnie pragnę poinformować, że na ręce Pani Minister zostanie 
złożona petycja podpisana przez wszystkich samorządowców oraz miesz-
kańców powiatu żywieckiego.

Tadeusz Kopeć

Odpowiedź

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z 26 marca br., przy którym przekazano oświadczenie 

Pana Senatora Tadeusza Kopcia złożone podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 
19 marca 2015 r., w sprawie dokończenia budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko-Bia-
ła – granica państwa, w szczególności odcinka Przybędza – Milówka, poniżej przeka-
zuję informacje w przedmiotowej sprawie.

Budowa drogi S69 na odcinku Przybędza – Milówka (tzw. obejście Węgierskiej 
Górki) jest, jak słusznie Pan Senator zauważył, jedną z najważniejszych inwestycji 
realizowanych przez Rząd RP, o czym świadczy umieszczenie jej w Dokumencie Imple-
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mentacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 
roku) na 27. miejscu oraz na liście rezerwowej projektów finansowanych ze środków 
instrumentu Connecting Europe Facility.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, po jego uchwaleniu przez 
Radę Ministrów, określi przedsięwzięcia, których realizacja wspierać będzie rozwój 
transportu drogowego w Polsce i które w możliwie największym stopniu przyczynią się 
do usprawnienia połączeń pomiędzy regionami kraju. Przedmiotowa inwestycja zna-
lazła się na liście rezerwowej projektów ujętych w projekcie Programu Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014–2023 i będzie realizowana pod warunkiem pojawienia się 
oszczędności w wyniku realizacji projektów z listy podstawowej. Z uwagi na ustalony 
na poziomie 92,8 mld zł limit finansowy, umieszczono w projekcie Programu zadania 
do poz. 20 z listy projektów drogowych z DI, z wyjątkami: z uwagi na stan przygoto-
wania, który nie pozwala na ogłoszenie przetargu w najbliższym okresie, np. S1 Kosz-
towy – Bielsko-Biała (poz. 18), S7 Warszawa – Płońsk (poz. 2) lub nieustalony sposób 
finansowania, np. A1 Tuszyn – koniec obw. Częstochowy (poz. 1).

Konsultacje publiczne projektu Programu zakończyły się w styczniu br. W ramach 
konsultacji obywatele, jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerzy społeczni 
i gospodarczy zgłosili ponad 40 tysięcy uwag. Ministerstwo dołoży wszelkich starań, 
aby uwzględnić je w możliwie największym stopniu, mając przy tym na względzie prio-
rytety rozwojowe kraju oraz dostępne środki finansowe na realizację Programu. Z całą 
pewnością możliwość realizacji S69 będzie przedmiotem dalszych szczegółowych ana-
liz, m.in. pod kątem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Duży wpływ 
na realizację tej inwestycji będą też miały decyzje dotyczące limitów finansowych dla 
projektów drogowych w ramach instrumentu Connecting Europe Facility.

Chcę zapewnić, że poruszona w oświadczeniu Pana Senatora sprawa traktowana 
jest z najwyższą uwagą. Jej rozwiązanie jest elementem szerszych działań podejmowa-
nych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, mających na celu budowę w Polsce 
spójnego i nowoczesnego systemu dróg, zapewniającego efektywne funkcjonowanie 
transportu osobowego i towarowego.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Laseckiego

skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z art. 105 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

z dnia 4 lutego 1994 r. organizacje zbiorowego zarządzania – w szczególno-
ści: ZAiKS, ZPAV, STOART, SAWP, SFP, STL, ZASP czy SAFT – są uprawnione 
do zarządzania i ochrony w odniesieniu od pól eksploatacji objętych zbioro-
wym zarządzaniem i w tym zakresie mają prawo do ustalania wysokości 
i pobierania wynagrodzeń i opłat z tytułu publicznego odtwarzania utworów, 
w tym odtwarzania fonogramu lub wideogramu.

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców prowadzących działal-
ność gastronomiczną i hotelarską, krytycznymi wobec zbyt wysokich wyna-
grodzeń i opłat, pobieranych przez organizacje zbiorowego zarządzania na 
podstawie art. 110 przywołanej ustawy uprzejmie proszę o podanie sumy 
kwot pobranych wynagrodzeń i opłat za 2014 r. z tego tytułu przez poszcze-
gólne organizacje zbiorowego zarządzania, ze szczególnym wykazaniem 
wpływów uzyskanych przez:

1. ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych),
2. ZPAV (Związek Producentów Audio-Video),
3. STOART (Związek Artystów Wykonawców),
4. SAWP (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych 

i Słowno-Muzycznych),
5. SFP (Stowarzyszenie Filmowców Polskich),
6. STL (Stowarzyszenie Twórców Ludowych),
7. ZASP (Związek Artystów Scen Polskich),
8. SAFT (Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych).

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Lasecki

Odpowiedź

Warszawa, 11 maja 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie nr BPS/043-72-3100/15 Pana Senatora Jarosława 

Laseckiego z dnia 19 marca 2015 roku, w sprawie kwot pobranych przez organiza-
cje zbiorowego zarzadzania z tytułu publicznego odtwarzania utworów i przedmiotów 
praw pokrewnych w 2014 roku, otrzymane w dniu 31 marca 2015 roku, uprzejmie 
proszę o przyjęcie następujących informacji.

1. Organizacje zbiorowego zarządzania (zwane dalej ozz) wskazały następujące 
kwoty zainkasowane z tytułu publicznego odtwarzania w roku 2014:

∙ Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – 51 076 329 zł,
∙ Stowarzyszenie Filmowców Polskich – 721 284 zł,
∙ Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycz-

nych SAWP – 7 419 653,01 zł,
∙ Związek Producentów Audio-Video – 28 157 724,74 zł,



72. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2015 r.76

∙ Związek Artystów Wykonawców STOART – 34 044 126,76 zł (kwota bez VAT),
∙ Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Radia i Telewizji ZASP – 0 zł,
∙ Stowarzyszenie Twórców Ludowych – 0 zł.
2. Ozz są stowarzyszeniami twórców i artystów, których zadaniem jest umożliwie-

nie użytkownikom sprawnego uzyskania licencji na korzystanie z utworów oraz przed-
miotów praw pokrewnych przy zapewnieniu równoczesnego stosownego wynagrodze-
nia należnego uprawnionym. Celem ozz jest więc skuteczny pobór wynagrodzeń oraz 
przekazanie ich uprawnionym po potrąceniu kosztów inkasa oraz repartycji. Należy 
zaznaczyć, iż na wysokość wskazanych poniżej ogólnych kwot pobranych przez ozz 
na polu eksploatacji publiczne odtwarzanie wpływ ma przede wszystkim popularność 
tej formy eksploatacji. Korzystają z niej bowiem masowo m.in. dyskoteki, sklepy oraz 
hotele1. Znaczący jest również fakt reprezentowania przez ozz szerokiego (także zagra-
nicznego) repertuaru.

3. W odniesieniu do wysokości stosowanych przez konkretne organizacje sta-
wek wynagrodzeń, należy wskazać, iż Minister nie posiada kompetencji w zakresie 
ich kształtowania. Kompetencje do zatwierdzania stawek wynagrodzeń ozz posiada 
Komisja Prawa Autorskiego (dalej zwana Komisją) oraz Sąd Okręgowy w Poznaniu. 
W postępowaniach przed Komisją mają prawo uczestnictwa organizacje zrzeszające 
użytkowników. Mogą one również inicjować postępowanie sądowe, w przypadku gdy 
nie zgadzają się z wydanym przez Komisję orzeczeniem. Do czasu zatwierdzenia tabel, 
stawki kształtowane są natomiast na drodze negocjacyjnej. Zgodnie z treścią ustawy, 
muszą jednak uwzględniać m.in. charakter i zakres korzystania z utworów oraz wyso-
kość osiąganych z tego tytułu wpływów.

4. Dnia 10 lipca 2013 roku, Komisja Prawa Autorskiego zatwierdziła z niewielkimi 
zmianami tabelę wynagrodzeń na polu eksploatacji publiczne odtwarzanie przedłożo-
ną wspólnie przez osiem ozz. Tabela ta uprawomocniła się w zakresie, w którym nie 
dotyczy eksploatacji dokonywanej przez hotele oraz z wyłączeniem tabeli określonej 
jako Taniec. O dalszym losie nieprawomocnej części tabeli rozstrzygnie sąd.

5. Problematyczną kwestią jest z pewnością wielość organizacji uprawnionych do 
pobierania wynagrodzeń z tytułu publicznego odtwarzania. Wynika ona z wielości grup 
uprawnionych z tytułu eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych (takich 
jak twórcy muzyki, twórcy słów piosenek czy też artyści wykonawcy etc.). Ostatnia no-
welizacja ustawy o prawie autorskim2 miała na celu ograniczenie negatywnych kon-
sekwencji tego zjawiska ponoszonych przez użytkowników. Ustawodawca przewidział 
bowiem kompetencję Ministra do dokonania wyboru jednej organizacji w zakresie 
poboru wynagrodzeń z tytułu praw pokrewnych, w przypadku braku porozumienia 
między organizacjami. Wobec braku ww. porozumienia, Minister wszczął postępo-
wanie w tym przedmiocie. W konsekwencji, pobór wynagrodzeń z tytułu publicznego 
odtwarzania zostanie w najbliższym czasie znacząco uproszczony.

6. Uprzejmie informuję ponadto, iż w dniu 27 maja 2014 r. ostateczna stała się 
decyzja Ministra o uchyleniu zezwolenia Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewi-
zyjnych na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi artystów wykonawców – ak-
torów. Decyzja o uchyleniu została podjęta wskutek wniosku Stowarzyszenia, które 
z dniem 1 stycznia 2014 r. postawione zostało w stan likwidacji. Stowarzyszenie to nie 
dokonywało więc inkasa w 2014 r.

Z wyrazami szacunku 
 
prof. Małgorzata Omilanowska

1 Na przykład, w przypadku Stowarzyszenia Filmowców Polskich, na kwotę tę złożyły się wpłaty 
dokonane przez ponad 600 obiektów hotelowych dysponujących około 60 000 pokoi hotelo-
wych. Natomiast Stowarzyszenie ZAiKS w 2014 roku w zakresie publicznego odtwarzania 
miało zawartych 27 817 umów stałych oraz 3 999 umów jednorazowych.

2 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 152 poz. 1016, z dnia 
20 sierpnia 2010 r.).
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Oświadczenie senatora Roberta Mamątowa 
oraz senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka 
oraz do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Rzeczniku!
Znany jest przypadek adopcji zagranicznej siedmioletniego polskiego 

dziecka, do Hiszpanii. Chłopiec ma w Polsce kilkoro rodzeństwa, z którym 
przebywał razem w rodzinnym domu dziecka, jednakże sąd rodzinny zde-
cydował o jego adopcji przez hiszpańskich rodziców, a rodzeństwo chłopca 
pozostało w polskim domu dziecka.

Mamy w związku z tym pytanie do Pana Ministra Sprawiedliwości i Pana 
Rzecznika Praw Dziecka: czy w świetle obowiązującego prawa dopuszczalna 
jest adopcja zagraniczna dziecka, połączona z zerwaniem jego więzi rodzin-
nych, zwłaszcza z rodzeństwem? Czy to jest postępowanie nieludzkie za-
równo wobec samego adoptowanego dziecka, jak i wobec jego rodzeństwa? 
Czy takie rozbijanie istniejących rodzin nie jest sprzeczne z konstytucyjną 
zasadą troski państwa o rodzinę? Przecież dzieci, rodzeństwo, bez rodziców 
nie przestają być rodziną.

Z poważaniem 
Robert Mamątow 
Waldemar Kraska

Odpowiedź 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 29.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panów senatorów Roberta Mamą-

towa i Waldemara Kraskę podczas 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 19 marca 2015 r., poświęcone dopuszczalności adopcji zagranicznej polskiego 
dziecka w sytuacji, gdy jego rodzeństwo pozostało w placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej, uprzejmie informuję.

Instytucja przysposobienia umożliwia dziecku wychowanie w zastępczym środowi-
sku rodzinnym, gdy jest ono, z różnych powodów, pozbawione pieczy rodzicielskiej.

Prawnomaterialne przesłanki przysposobienia określają przepisy art. 114 i nast. 
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dalej: K.r.o. (t.j. Dz. U. 
z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.), z kolei kwestie proceduralne – przepisy art. 585 i nast. 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, dalej: K.p.c. (t.j. 
Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.) oraz przepisy art. 154 i nast. Działu V „Postę-
powanie adopcyjne” ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, dalej: w.r.i s.p.z. (Dz. U. z 2015 r., poz. 332, z późn. zm.).

Ogólna, a zarazem nadrzędna przesłanka przysposobienia została sformułowana 
w przepisie art. 114 §1 K.r.o., który stanowi, że przysposobić można osobę małoletnią, 
tylko dla jej dobra. Dobro dziecka ma zatem decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia 
o dopuszczalności przysposobienia.
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Orzeczenie przysposobienia zagranicznego jest możliwe pod warunkiem, że jedy-
nie w ten sposób można zapewnić małoletniemu odpowiednie środowisko zastępcze.

Przepis art. 1142 §1 K.r.o. stanowi bowiem, że przysposobienie, które spowoduje 
zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposabianego w Rzeczypospolitej 
Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, może nastąpić wówczas, gdy 
tylko w ten sposób można zapewnić przysposabianemu odpowiednie zastępcze środo-
wisko rodzinne.

Zastosowanie powyższej regulacji jest jednak wyłączone w sytuacji, gdy między 
przysposabiającym a przysposabianym istnieje stosunek pokrewieństwa lub powino-
wactwa albo gdy przysposabiający już przysposobił siostrę lub brata przysposabiane-
go (1142 §2 K.r.o.).

Przyjmując subsydiarność przysposobienia zagranicznego ustawodawca stworzył 
tym samym gwarancję ochrony prawa dziecka do utrzymywania więzi rodzinnych oraz 
wspólnego wychowywania się z rodzeństwem.

Tego rodzaju unormowania korespondują z zagwarantowaną rodzinie ze strony 
państwa – w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – ochroną prawną i opieką (art. 18), 
w zakresie zapewnienia której szczególnie uwzględniane jest dziecko (art. 72).

W każdej sprawie o przysposobienie sąd opiekuńczy jest zobligowany do zbadania 
i stwierdzenia występowania przesłanek określonych w przepisach Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego, w tym odnoszących się do kwalifikacji osobistych przysposabia-
jącego – jego poziomu umysłowego, moralnego, stanu zdrowia, wyrobienia obywatel-
skiego, zdolności wychowawczych, jak też osoby małoletniego przysposabianego – jego 
wieku, relacji z rówieśnikami i dotychczasowych przeżyć w ich środowisku, ale też 
więzów rodzinnych, zwłaszcza z rodzeństwem.

Przy rozpoznawaniu sprawy o przysposobienie zagraniczne sąd powinien nadto 
w sposób szczególnie wnikliwy rozważyć okoliczność przeniesienia małoletniego ze 
szkoły oraz z dotychczasowego otoczenia, jak też przeniesienia do środowiska, w któ-
rym najprawdopodobniej w początkowym okresie może napotkać kłopoty z porozu-
mieniem wskutek nieznajomości języka i odmiennych relacji społecznych.

W ocenie Sądu Najwyższego, jakkolwiek w świetle przepisu art. 1142 §1 K.r.o. 
adopcja zagraniczna powinna być traktowana jako ultima ratio, to jednak nadrzędny 
interes dziecka, jego dobro, możliwość pełnego i harmonijnego rozwoju może wyma-
gać, w konkretnym wypadku, odrzucenia zasady pierwszeństwa adopcji krajowej (po-
stanowienie SN z dnia 5 lipca 2006 r., IV CSK 127/06, LEX nr 232819).

Dla prawidłowej oceny, czy w danej sprawie należy orzec przysposobienie zagra-
niczne istotne znaczenie ma kwestia osobistej styczności przysposabiającego z przy-
sposabianym, przewidziana w przepisie art. 1201 K.r.o. Jej orzeczenie przez sąd jest 
obowiązkowe, jeżeli ma być orzeczone przysposobienie zagraniczne i przysposabiany 
ma zmienić dotychczasowe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na miej-
sce zamieszkania w innym państwie. Określenie sposobu i czasu osobistej styczności 
przysposabiającego z przysposabianym – w dotychczasowym miejscu zamieszkania 
przysposabianego lub w innej miejscowości w Rzeczypospolitej Polskiej – należy do 
sądu opiekuńczego.

Ponadto zabezpieczeniem dla dokonania właściwej oceny w tym zakresie są gwa-
rancje procesowe. Wśród nich wymienić należy sformułowany w przepisie art. 586 §4 
K.p.c. pod adresem sądu opiekuńczego obowiązek wystąpienia o opinię kwalifikacyjną 
do ośrodka adopcyjnego oraz – jeżeli jest to uzasadnione dobrem dziecka – zasięgnię-
cia opinii innej specjalistycznej placówki.

W ramach tego obowiązku sąd zwraca się do ośrodka adopcyjnego o wyrażenie 
opinii o kandydatach na przysposabiających. Placówki te wydając opinię o kandyda-
tach mogą porównać kwalifikacje wnioskodawców z kwalifikacjami osób przygotowa-
nych i oczekujących na adopcję w tych ośrodkach.

Wyłączną kompetencję ośrodków adopcyjnych stanowi bowiem prowadzenie pro-
cedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przyspo-
sobienia dziecka (art. 154 ust. 1 w.r.i s.p.z.).

Należy podkreślić, że przy realizacji swoich zadań ośrodki adopcyjne kierują się 
dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw (art. 155 ust. 1 w.r.i s.p.z.).
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Reasumując, w każdej sprawie o przysposobienie, w tym przysposobienie zagra-
niczne na sądzie orzekającym spoczywa obowiązek ustalenia jego dopuszczalności. 
Reguły postępowania dowodowego, określone w aktualnie obowiązujących przepisach 
proceduralnych, stwarzają możliwości wnikliwego zbadania konkretnej sprawy i do-
konania oceny co do istnienia przesłanek przysposobienia.

Powyższe czynności należą do orzeczniczej działalności sądów, stąd ich weryfika-
cja w trybie nadzoru jest wykluczona.

Uprzejmie informuję, że w ramach programu szkoleń dla sędziów orzekających 
w sprawach rodzinnych zostało zorganizowane szkolenie w zakresie wybranych za-
gadnień dotyczących przysposobień krajowych i zagranicznych.

W związku z tym, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
wprowadziła nowe uregulowania, w obszarze działalności Krajowej Szkoły Sądownic-
twa i Prokuratury w 2013 r. dla sędziów orzekających w pionie rodzinnym został zor-
ganizowany cykl szkoleń poświęconych tej problematyce.

Powyższe działania miały na celu zwrócenie uwagi sędziów orzekających w spra-
wach o przysposobienie na konieczność przestrzegania procedur adopcyjnych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Warszawa, 19 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatorów: Roberta Mamątowa i Waldemara Kra-

ski, złożone podczas 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, proszę o przy-
jęcie poniższych informacji.

Kwestię przysposobienia regulują m.in. ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
Konwencja o prawach dziecka, Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie 
przysposobienia międzynarodowego, sporządzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r. oraz 
ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W zakresie podnoszonego zagadnienia przytoczenia wymagają przede wszyst-
kim dwa podstawowe przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. art. 114 §1 
i art. 1142 §1. Stanowią one, że przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej do-
bra, a przysposobienie, które spowoduje zmianę dotychczasowego miejsca zamieszka-
nia przysposabianego w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym 
państwie, może nastąpić wówczas, gdy tylko w ten sposób można zapewnić przyspo-
sabianemu odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne.
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Jednocześnie wskazać należy na wagę jaką ustawodawca przykłada do kwestii 
wspólnego wychowania się rodzeństwa. Można ją dostrzec w szczególności analizując 
przepisy ww. Kodeksu, Zgodnie z art. 58 §1 krio, „rodzeństwo powinno wychowy-
wać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia". Ponad-
to art. 1128 krio nakazuje umieszczanie rodzeństwa w tej samej rodzinie zastępczej, 
rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej pla-
cówce opiekuńczo-terapeutycznej, chyba że byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka. 
W art. 1142 §2 krio jednoznacznie wskazano, że zasada wspólnego wychowywania się 
rodzeństwa ma większą moc niż zasada pierwszeństwa adopcji krajowej.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka dokonanie oceny czy orzeczenie przy-
sposobienia będzie zgodne z dobrem dziecka zawsze musi uwzględniać kwestię 
możliwości wspólnego wychowania się rodzeństwa.

Należy również podkreślić, że w tym kierunku została podczas ostatniej noweliza-
cji ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej szczegółowo uregulowana 
kwestia procedur kwalifikowania do adopcji zagranicznej dziecka posiadającego ro-
dzeństwo.

Wobec powyższego od września 2014 roku obowiązuje dodany artykułem 166a 
ww. ustawy przepis, który odnosząc się do procedury kwalifikowania dziecka do przy-
sposobienia międzynarodowego expressis verbis stanowi, że rodzeństwo powinno być 
umieszczane w jednej rodzinie przysposabiającej, podając następujące wyjątki:

1) ośrodek adopcyjny odpowiedzialny za kwalifikację dziecka do przysposobienia 
krajowego (w oparciu o wystawioną przez odpowiednio: organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej, zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczo-
nego w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo dyrektora placówki opiekuńczo- 
-wychowawczej typu rodzinnego opinię o braku zasadności wspólnego umiesz-
czenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej) uzna, że wspólne umieszczenie 
dziecka wraz z rodzeństwem w rodzinie przysposabiającej nie leży w najlepszym 
interesie dziecka lub

2) ośrodek adopcyjny odpowiedzialny za kwalifikację dziecka do przysposobienia 
krajowego (w oparciu o wystawioną przez odpowiednio: organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej, zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczo-
nego w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo dyrektora placówki opiekuńczo- 
-wychowawczej typu rodzinnego opinię o możliwości nieumieszczenia wspólnie 
rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej z powodu nieznalezienia kandydata 
do przysposobienia rodzeństwa) uzna, ze względu na najlepiej pojęty interes 
dziecka, że z powodu nieznalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nieznalezienia kandydata do przy-
sposobienia rodzeństwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, możliwe jest 
umieszczanie rodzeństwa w różnych rodzinach przysposabiających.

W takim przypadku ośrodki adopcyjne są zobowiązane rozpocząć od początku pro-
ces poszukiwania dla dziecka rodziny przysposabiającej.

Wskazana powyżej nowelizacja przepisów dokonała również wyraźnego rozdziele-
nia kwalifikacji dziecka do przysposobienia krajowego od kwalifikacji dziecka do przy-
sposobienia międzynarodowego, określając jakie czynności obejmować będzie kwali-
fikacja dziecka do przysposobienia krajowego – poza czynnościami, które już obecnie 
ośrodek adopcyjny musi wykonać. Należy przy tym zaznaczyć, że zakres czynności 
dokonywanych przez ośrodek do przysposobienia krajowego rozszerzono o analizę ak-
tualnych więzi dziecka z bliskimi mu osobami oraz analizę całościowej sytuacji dziec-
ka w celu zbadania czy przysposobienie leży w jego najlepszym interesie.

Kwalifikacja dziecka do przysposobienia międzynarodowego opiera się na doko-
nywanej przez psychologa ocenie stopnia możliwości nawiązania przez dziecko więzi 
emocjonalnej w rodzinie mającej miejsce zamieszkania poza granicami Polski, analizę 
prawidłowości prowadzenia poszukiwania kandydata do przysposobienia na terenie 
kraju oraz analizę całościowej sytuacji dziecka w celu zbadania, czy przysposobienie 
międzynarodowe leży w jego najlepszym interesie.

Serdecznie dziękuję Panom Senatorom za wykazanie zainteresowania powyższą 
kwestią i zgłoszenie swojego stanowiska w sprawie.
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Jednocześnie informuję, że jeżeli istnieje konieczność zbadania prawomocnie za-
kończonego postępowania w zakresie przysposobienia wspomnianego w piśmie chłop-
ca, proszę Panów Senatorów o przesłanie Rzecznikowi Praw Dziecka danych osobo-
wych dziecka i sądu, przed którym toczyło się ww. postępowanie.

Z wyrazami szacunku 
 
Marek Michalak
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Oświadczenie senatora Roberta Mamątowa 
oraz senatora Waldemara Kraski

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, 
do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej 
oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowna Pani Minister! Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie 
Prokuratorze Generalny!

W czasie wieców wyborczych Pana Prezydenta Bronisława Komorow-
skiego doszło do dwóch powszechnie znanych incydentów. W pierwszym 
przypadku chodziło o osobę, która podczas wiecu wyborczego Pana Prezy-
denta, stojąc w znacznej od niego odległości, trzymała w ręku krzesło. Osoba 
ta została zatrzymana i aresztowana pod zarzutem usiłowania dokonania 
zamachu na Pana Prezydenta. Wydaje się to absurdalne, wszak krzesło nie 
jest narzędziem, którym można rzucić na znaczną odległość. Krzesło wy-
stąpiło tu raczej w roli rekwizytu wykorzystywanego podczas demonstra-
cji, a nie narzędzia zamachu. Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zbadał 
sprawę i powstrzymał organy prokuratury przed nadgorliwością w doszuki-
waniu się zamachu tam, gdzie go nie było.

W drugim przypadku chodzi o incydent, podczas którego funkcjonariu-
sze BOR zaatakowali starszego człowieka wykrzykującego coś w kierunku 
Pana Prezydenta i natychmiast zakleili temu człowiekowi usta taśmą. Za-
skakujące jest to, że taśmę tę posiadali przy sobie jako sprzęt niezbędny 
do ochrony Pana Prezydenta. Rozumiemy krępowanie rąk, ale czemu miało 
służyć zaklejanie ust? Czy temu, żeby osobnik nie ugryzł Pana Prezydenta? 
Prosimy o stanowisko w tej kwestii Panią Minister Spraw Wewnętrznych.

Obie zaś sprawy polecamy uwadze, prosząc o zajęcie stanowiska, Pani 
Rzecznik Praw Obywatelskich, odnosimy bowiem wrażenie graniczące 
z pewnością, że w obu tych przypadkach doszło do naruszenia konstytu-
cyjnej wolności demonstrowania swoich poglądów. Nie negując troski o bez-
pieczeństwo Pana Prezydenta, negujemy jednak prawo do represjonowania 
ludzi, którzy w bezpiecznej formie, słowem czy gestem, wyrażają swoją kry-
tyczną ocenę Pana Prezydenta. Tego rodzaju represja narusza konstytucyj-
ną wolność demonstrowania.

Pan Prezydent zaś, organizując publiczne wiece wyborcze, musi liczyć 
się z tym, że biorą w nich udział nie tylko jego zwolennicy, ale także osoby 
chcące wyrazić krytyczną ocenę jego kandydatury.

Z poważaniem 
Robert Mamątow 
Waldemar Kraska
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Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 28.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z 26 marca 2015 r. (nr BPS/043-72-3102- 

-PG/15) oświadczenie złożone przez senatorów Roberta Mamątowa i Waldemara Kra-
skę podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r., w sprawie incydentu 
jaki miał miejsce podczas wiecu wyborczego Pana Prezydenta Bronisława Komorow-
skiego w dniu 8 marca 2015 r. w Krakowie, uprzejmie informuję, co następuje.

W związku z treścią powyższego oświadczenia polecono Prokuraturze Apelacyjnej 
w Krakowie przedstawienie informacji o powyższym zdarzeniu oraz spowodowanie 
zbadania akt postępowania prowadzonego w tej sprawie w krakowskiej prokuratu-
rze pod kątem prawidłowości jej prowadzenia oraz zasadności zarzutów stawianych 
w złożonym oświadczeniu,

Z przedstawionej przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie informacji wynika, iż 
aktualnie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze dotyczące przedmiotowego 
zdarzenia przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście-Zachód w Krakowie.

W powyższej sprawie w dniu 10 marca 2015 r. zostało wszczęte śledztwo na pod-
stawie materiałów zebranych w trybie art. 308 kpk przez Komisariat Policji I w Krako-
wie, której to jednostce powierzono w całości przeprowadzenie niniejszego śledztwa.

Na materiały te składały się spójne zeznania pięciu funkcjonariuszy Policji, za-
bezpieczających spotkanie przedwyborcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisława Komorowskiego w dniu 8 marca 2015 r. oraz nagrania filmowe z przebiegu 
rozpoznawanego zdarzenia, na których zarejestrowano dynamiczną akcję zatrzymania 
mężczyzny unoszącego krzesło.

Powyższy materiał dowodowy, który uprawdopodobnił w stopniu znacznym fakt 
popełnienia czynu zabronionego, był wystarczający do podjęcia przez oskarżyciela pu-
blicznego decyzji i czynności procesowych.

Z materiałów przedstawionych prokuraturze wynikało, że w dniu 8 marca 2015 r. 
na Rynku Głównym w Krakowie zorganizowane zostało spotkanie przedwyborcze 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z mieszkańcami 
miasta. Do zabezpieczenia spotkania wyznaczono funkcjonariuszy Policji z Refera-
tu Wywiadowczo-Patrolowego, Wydziału Sztabu Policji KMP w Krakowie. Na Rynek 
Główny w okolice Kościoła Św. Wojciecha, gdzie znajdowała się scena, na której miał 
przemawiać Prezydent Bronisław Komorowski, zostali skierowani nieumundurowa-
ni funkcjonariusze. Obserwowali oni zachowanie się uczestników spotkania w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa Prezydentowi. Około godziny 19.30 na Rynek Główny 
przyjechał Prezydent, po czym wszedł na scenę i rozpoczął przemówienie. W tym 
czasie osoby z grupy trzymającej transparenty i emblematy partii KORWIN, zaczęły 
wykrzykiwać hasła „WSI KGB”. Funkcjonariusze zwrócili przy tym szczególną uwa-
gę na mężczyznę z tej grupy, który trzymał przed sobą przy ziemi krzesło i według 
ich relacji wielokrotnie wykrzykiwał słowa obelżywe „Bronek k....o wracaj do WSI. 
Bronek k.. .o”, stojąc w odległości 3–4 metrów od sceny, gdzie wówczas był obecny 
Prezydent Bronisław Komorowski. Mężczyznę tego funkcjonariusze objęli szczególną 
obserwacją.

Po pewnym czasie mężczyzna ten miał się przemieszczać wzdłuż sceny, unosząc 
krzesło nad głową i przepychając się wśród tłumu. Gdy jedna z osób będących w po-
bliżu mężczyzny krzyknęła „rzucaj”, mężczyzna miał się odchylić z trzymanym w górze 
krzesłem do tyłu, robiąc nim zamach, jakby przygotowywał się do rzutu przed siebie 
w kierunku sceny, na której stał Prezydent Bronisław Komorowski. Widząc to funkcjo-
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nariusze krzyknęli „Policja” i natychmiast obezwładnili mężczyznę, aby uniemożliwić 
mu rzut krzesłem. Następnie mężczyznę tego wyprowadzili z tłumu i poinformowali 
o powodach zatrzymania. Mężczyzna nie chciał wykonywać wydawanych mu poleceń, 
wyrywał się funkcjonariuszom. Cały czas trzymał w ręku krzesło, nie chcąc go wypu-
ścić. W związku z tym zastosowano wobec zatrzymanego chwyty obezwładniające na 
ręce, po czym doprowadzono go do radiowozu. Osoby, które towarzyszyły mężczyźnie 
podczas doprowadzania go do radiowozu, mówiły do niego m.in. „nie martw się, nic ci 
nie zrobią, bo krzesło będzie jako happening”.

Mężczyznę przywieziono do Komisariatu Policji I w Krakowie, gdzie zatrzymany 
podał dane funkcjonariuszom podczas legitymowania, spisywania protokołu zatrzy-
mania osoby, protokołu zatrzymania rzeczy, protokołu przeszukania osoby, protokołu 
z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym, protokołu bada-
nia śliny oraz nakreślił podpisy obrazujące imię i nazwisko innej osoby tj. Aleksan-
dra M. na protokole przeszukania osoby oraz protokole z przebiegu badania stanu 
trzeźwości urządzeniem elektronicznym.

W toku podjętych czynności ustalono, iż zatrzymaną osobą był Marek M., który 
podawał się za brata Aleksandra M.

W dniu 9 marca 2015 r. funkcjonariusze Policji przesłuchali Marka M. w charak-
terze podejrzanego o przestępstwa z art. 135 §2 kk, z art. 13 §1 kk w zw. z art. 135 §1 
kk, z art. 235 kk i art. 270 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk. Podejrzany 
nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył bardzo lakoniczne 
wyjaśnienia.

Po wszczęciu śledztwa, na podstawie przedstawionych przez Policję materiałów, 
przesłuchany w charakterze podejrzanego przez prokuratora Marek M. również nie 
przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Wyżej wy-
mienionemu przedstawiono trzy zarzuty o to, że:

I. W dniu 8 marca 2015 r. w Krakowie, podczas spotkania przedwyborczego 
publicznie znieważył Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, tj. o przestępstwo 
z art. 135 §2 kk,

II. W dniu 8 marca 2015 r. w Krakowie, podczas spotkania przedwyborczego, 
działając w zamiarze dopuszczenia się czynnej napaści na Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego usiłował rzucić w niego 
krzesłem, chcąc go uderzyć, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na 
interwencję funkcjonariuszy Policji, tj. o przestępstwo z art. 13 §1 kk w zw. 
z art. 135 §1 kk,

III. W dniu 8 marca 2015 r. w Krakowie, działając w krótkich odstępach czasu 
w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, poprzez podstępne wprowadzenie 
w błąd funkcjonariuszy Policji co do swojej tożsamości, kierował przeciwko 
Aleksandrowi M. ściganie o przestępstwo z art. 13 §1 kk w zw. z art. 135 §1 
kk oraz z art. 135 §2 kk, poprzez podanie danych osobowych Aleksandra M. 
jako swoich własnych funkcjonariuszom Policji podczas legitymowania, spisy-
wania protokołu zatrzymania osoby, protokołu zatrzymania rzeczy, protokołu 
przeszukania osoby, protokołu z przebiegu badania stanu trzeźwości urzą-
dzeniem elektronicznym, protokołu badania śliny oraz pobranie w celu użycia 
jako autentycznych: protokołu przeszukania osoby oraz protokołu z przebiegu 
badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym, poprzez podpisanie 
się na tych dokumentach jako Aleksander M., tj. o przestępstwo z art. 235 kk 
i art. 270 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem Marka M. został on osadzony 
w Areszcie Śledczym w Krakowie, jako poszukiwany listem gończym i tymczasowo aresz-
towany do sprawy Sądu Okręgowego w Krakowie Wydziału IV Odwoławczego. W niniejszej 
zaś sprawie wobec podejrzanego nie stosowano żadnych środków zapobiegawczych.

W toku niniejszego śledztwa w miarę postępów śledztwa ustalono i przesłucha-
no w charakterze świadków dziewięcioro uczestników wiecu przedwyborczego, którzy 
w swoich zeznaniach przedstawili wersję wydarzeń korespondującą z wyjaśnieniami 
podejrzanego, a odmienną niż ta wynikająca z relacji policjantów.
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Dlatego też w toku aktualnie trwającego postępowania przygotowawczego prowa-
dzone są czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego przebiegu rozpoznawanego 
zdarzenia, a tym samym ustalenia czy istniało realne zagrożenie ze strony podejrzane-
go w trakcie wiecu oraz w zakresie zasadności interwencji funkcjonariuszy Policji.

Powyższe działania pozwolą dopiero na wszechstronne wyjaśnienie tej sprawy, od-
nośnie do której aktualnie istnieją dwie przeciwstawne wersje, ustalone w oparciu 
o dotychczas zgromadzony materiał dowodowy.

Przeprowadzona aktualnie w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie kontrola niniej-
szej sprawy nie ujawniła nieprawidłowości w prowadzeniu tej sprawy przez prokura-
tora i wykazała, iż ze względu na skomplikowany charakter tego postępowania winno 
ono zostać przejęte do osobistego prowadzenia przez prokuratora. Jednocześnie śledz-
two to zostało objęte nadzorem służbowym Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Ze względu na dobro prowadzonego postępowania na obecnym jego etapie nie jest 
możliwym przedstawienie bardziej szczegółowych informacji o jego przebiegu i poczy-
nionych ustaleniach.

Mając na uwadze powyższe nie można zgodzić się z zarzutami przedstawionymi 
w oświadczeniu senatorów, wskazującymi na potrzebę „powstrzymania organów pro-
kuratury przed nadgorliwością w doszukiwaniu się zamachu tam, gdzie go nie było”, 
skoro przedstawione działania prokuratury zmierzają do ujawnienia prawdy mate-
rialnej poprzez procesową weryfikację dwóch przeciwstawnych sobie wersji przebiegu 
krytycznego zdarzenia, wynikających z konkretnego materiału dowodowego.

Nie znajdują potwierdzenia w materiale dowodowym zawarte w oświadczeniu 
stwierdzenia, jakoby w trakcie zatrzymania podejrzany stał z krzesłem w znacznej 
odległości od Prezydenta, albowiem z zeznań funkcjonariuszy wynika, że miało to 
miejsce w odległości 3–4 metrów od sceny, na której przemawiał Prezydent.

Podobnie nie znajduje potwierdzenia zarzut, jakoby podejrzany został aresztowany 
pod zarzutem usiłowania dokonania zamachu na Pana Prezydenta. Jak to już wska-
zano wcześniej w niniejszej sprawie nie stosowano środków zapobiegawczych wobec 
podejrzanego, natomiast został on osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie, jako 
poszukiwany i tymczasowo aresztowany do sprawy Sądu Okręgowego w Krakowie 
Wydziału IV Odwoławczego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marek Jamrogowicz 
Pierwszy Zastępca 
Prokuratora Generalnego
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Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 30 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 marca 2015 roku (sygn. BPS/043-72-3102- 

-MSW/15) dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatorów RP Pana Roberta 
Mamątowa oraz Pana Waldemara Kraskę podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 
19 marca 2015 roku w sprawie incydentów w trakcie spotkań, w których uczestniczył 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie pragnę wskazać, że opisane w wystąpieniu zdarzenia, do których doszło 
w dniu 8 marca 2015 roku w Krakowie oraz w dniu 13 marca 2015 roku w Rzeszowie 
miały miejsce poza strefą bezpośrednich działań ochronnych podejmowanych przez 
Biuro Ochrony Rządu (BOR). W związku z powyższym interwencje wobec uczestników 
ww. zdarzeń podejmowali funkcjonariusze Policji, a nie BOR.

Odnosząc się w sposób szczegółowy do zdarzenia mającego miejsce w dniu 13 mar-
ca 2015 roku w Rzeszowie, z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji 
(KGP) wynika, że wizyta Prezydenta RP w tym dniu, która obejmowała m.in. konfe-
rencję na Uniwersytecie Rzeszowskim została zabezpieczona przez funkcjonariuszy 
Komendy Miejskiej Policji (KMP) w Rzeszowie. Jednocześnie KGP wyjaśniła, że w trak-
cie wymienionej wizyty wskazana uczelnia funkcjonowała zgodnie z przyjętym har-
monogramem, a jej budynek był ogólnie dostępny i poza strefą zamkniętą wszystkie 
osoby przebywające w budynku mogły się swobodnie poruszać. Wchodzący do auli 
ww. uniwersytetu przechodzili wstępną kontrolę pirotechniczną detektorem do wy-
krywania metalu. Do strefy zamkniętej, w której odbywała się konferencja z udziałem 
Prezydenta RP wpuszczane były osoby posiadające zaproszenia oraz znajdujące się na 
imiennej liście. Wymienione osoby przechodziły ponowną kontrolę.

Ponadto KGP poinformowała, że około godziny 11.35 uczestniczący w zabezpie-
czeniu ww. wizyty policjanci dostrzegli przy jednej z bramek umożliwiających wejście 
na konferencję mężczyznę, który awanturował się z osobami obsługującymi spotka-
nie. W związku z powyższym nieumundurowani funkcjonariusze podjęli interwencję, 
w wyniku której ustalili, że wskazany mężczyzna, pomimo że nie posiadał zaproszenia 
i nie figurował na imiennej liście osób zaproszonych chciał wejść na konferencję. Wy-
mienieni policjanci pouczyli ww. mężczyznę o zamkniętym charakterze konferencji, 
niemniej jednak usiłował on siłą wtargnąć do chronionej strefy, w której przebywał 
Prezydent RP. W związku z opisanym zachowaniem mężczyzny i niepodporządkowy-
waniem się przez niego wydawanym poleceniom, funkcjonariusze Policji użyli wobec 
ww. osoby środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz kajdanek, 
a następnie wyprowadzili z budynku. KGP wskazała również, że w trakcie podjętej 
interwencji wymieniony mężczyzna głośno krzyczał. Podejmujący ww. działania poli-
cjanci nie kneblowali wskazanej osoby oraz nie zakrywali jej ust. Wymieniony mężczy-
zna w trakcie opisanego zdarzenia mógł swobodnie się porozumiewać.

Jednocześnie KGP poinformowała, że w związku z odmową przyjęcia przez spraw-
cę ww. incydentu mandatu karnego kredytowanego za czyn określony w art. 52 §1 
pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 482 
z późn. zm.), zostały podjęte czynności w kierunku sporządzenia wniosku o ukaranie.

W przypadku drugiego ze wskazanych w wystąpieniu zdarzeń, KGP poinformowa-
ła, że spotkanie Prezydenta RP z mieszkańcami miasta, które odbyło się w dniu 8 mar-
ca 2015 roku na Rynku Głównym w Krakowie zabezpieczali funkcjonariusze służb 
prewencyjnych i kryminalnych KMP w Krakowie. Uczestniczący w ww. zabezpieczeniu 
policjanci zostali zobowiązani do reagowania na zachowania stwarzające zagrożenie 
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dla życia i zdrowia osoby ochranianej, osób jej towarzyszących i innych uczestników 
oraz zapewnienia porządku publicznego. Realizacji przyjętego celu służyło właściwe 
rozlokowanie policyjnych sił i środków, w tym decyzja o rozmieszczeniu nieumundu-
rowanych funkcjonariuszy wśród uczestników spotkania. Ponadto KGP wskazała, że 
około godziny 19.30 uwagę zabezpieczających ww. spotkanie policjantów zwrócił agre-
sywnie zachowujący się mężczyzna, który trzymał w ręku krzesło i wykrzykiwał obraź-
liwe określenia w stronę Prezydenta RP. W związku z uznaniem przez policjantów opi-
sanego zachowania za realne i bezpośrednie zagrożenie dla Prezydenta RP, wskazany 
mężczyzna został obezwładniony i wyprowadzony z tłumu, a następnie przewieziony 
do Komisariatu Policji (KP) I w Krakowie. Na miejscu został sporządzony protokół za-
trzymania, w którym wskazano jako przyczynę zatrzymania podejrzenie popełnienia 
czynu określonego w art. 260 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 
Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz obawę zatarcia śladów. Jednocześnie KGP poinfor-
mowała, że zatrzymany mężczyzna nie posiadał przy sobie dowodu osobistego, dlate-
go też dokumenty procesowe sporządzono na podstawie jego ustnego oświadczenia, 
które własnoręcznie podpisał. Jednakże w następstwie dokonanej weryfikacji okazało 
się, że wskazany mężczyzna wprowadził w błąd organ ścigania, poprzez posłużenie się 
danymi osobowymi swojego brata.

Ponadto KGP wskazała, że wyżej wymieniony został poinformowany o przyczynach 
zastosowania ww. środka przymusu oraz przysługujących mu prawach. Jednocześnie 
wskazana osoba oświadczyła, że nie zamierza złożyć zażalenia na zasadność, legal-
ność i prawidłowość zatrzymania oraz nie zażądała powiadomienia osób najbliższych 
lub adwokata o jego zatrzymaniu.

W związku z opisanym zdarzeniem Policja przeprowadziła czynności procesowe 
w trybie określonym w art. 308 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowa-
nia karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) i następnie przekazała sporządzoną 
dokumentację do Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście-Zachód, celem doko-
nania jej oceny.

Postanowieniem z dnia 10 marca 2015 roku prokurator ww. Prokuratury, w opar-
ciu o przedłożony przez Policję materiał dowodowy, wszczął śledztwo in personam, 
przedstawiając zatrzymanej osobie zarzut dopuszczenia się trzech przestępstw, tj. czy-
nu z art. 135 §2 K.k., czynu z art. 135 §1 K.k. w związku z art. 13 §1 K.k. oraz czynu 
z art. 235 K.k. i art. 270 §1 K.k. w związku z art. 11 §2 K.k. i art. 12 K.k.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Grzegorz Karpiński 
Sekretarz Stanu
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 9.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2015 r., nr BPS/043-72-3102-RPO/15, 

w sprawie zajęcia stanowiska w związku z treścią oświadczenia złożonego przez Sena-
torów Pana Roberta Mamątowa i Pana Waldemara Kraskę, podczas 72. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r., dotyczącego interwencji przeprowadzonych przez 
funkcjonariuszy BOR, wobec dwóch osób w trakcie wieców wyborczych Pana Prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego, uprzejmie informuję, iż Rzecznik Praw Oby-
watelskich podjął przedstawioną sprawę i zwrócił się do Szefa Biura Ochrony Rządu 
z prośbą o przedstawienie wyjaśnień, dotyczących zasadności podjętych interwencji 
przez funkcjonariuszy BOR wobec osób opisanych w treści wzmiankowanego wyżej 
oświadczenia.

Po otrzymaniu powyższych wyjaśnień, o stanowisku Rzecznika, jak też o ewen-
tualnie dalszych działaniach, zostanie Pani Marszałek powiadomiona w następnej 
korespondencji.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk
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Oświadczenie senatorów Roberta Mamątowa, 
Waldemara Kraski oraz Marka Martynowskiego

skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej 
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
W ostatnich dniach doszło do głośnych demonstracji i protestów w Le-

gionowie oraz w Sosnowcu w związku z przypadkami śmierci młodych lu-
dzi po interwencji funkcjonariuszy Policji. W obu przypadkach słyszeliśmy 
publiczne zapewnienia, że interwencje policji wobec tych osób były zgodne 
z prawem.

Zgodne z prawem może i były. Ale czy były przeprowadzone profesjonal-
nie? W Legionowie chodziło o człowieka, który zadławił się torebką z narko-
tykami. Owszem, policja miała prawo, a nawet obowiązek interweniować, 
ale dlaczego nie potrafiła zorganizować skutecznej pomocy dla tego młodego 
człowieka, który zapewne nie musiałby zginąć, gdyby policja w porę zare-
agowała na to, że nastąpiło zagrożenie jego życia. 

Prosimy Panią Minister Spraw Wewnętrznych i Pana Prokuratora Ge-
neralnego o zbadanie obu tych spraw i poinformowanie nas o zajętym sta-
nowisku.

Z poważaniem 
Robert Mamątow 
Waldemar Kraska 
Marek Martynowski

Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 30 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 marca 2015 roku (sygn. BPS/043-72-3103- 

-MSW/15), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Ro-
berta Mamątowa wspólnie z innymi Senatorami podczas 72. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 19 marca 2015 roku w sprawie interwencji funkcjonariuszy Policji w Legiono-
wie oraz w Sosnowcu uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Odnosząc się do zdarzenia w Legionowie należy wskazać, że z informacji przeka-
zanych przez Komendę Główną Policji (KGP) wynika, iż w dniu 9 marca 2015 roku 
funkcjonariusze Policji z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji (KPP) 
w Legionowie wykonując czynności służbowe na terenie miasta Legionowa powzięli 
podejrzenia, iż w grupie młodych osób mogło dojść do transakcji narkotykowej. Z tego 
względu jeden z funkcjonariuszy Policji udał się za mężczyznami, którzy oddalili się 
z miejsca, w którym zaistniała zaobserwowana sytuacja. Po chwili skontaktował się 
telefonicznie z funkcjonariuszem dokonującym czynności kontrolnych w stosunku do 
mężczyzn pozostających na miejscu zdarzenia i poinformował, że jeden z obecnych 
przy nim mężczyzn połknął jakiś przedmiot i stracił przytomność. Informacja została 
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natychmiast przekazana drogą radiową dyżurnemu KPP w Legionowie, który wskazał, 
że Pogotowie Ratunkowe jest powiadomione. W tym samym czasie funkcjonariusz 
dokonujący działań kontrolnych w stosunku do mężczyzn pozostałych na miejscu 
zaobserwowanego zdarzenia dołączył do funkcjonariusza znajdującego się przy nie-
przytomnym mężczyźnie. Nieprzytomny mężczyzna nie reagował na polecenia głosowe 
oraz nie oddychał. W związku z powyższym funkcjonariusze Policji po sprawdzeniu, 
czy w jamie ustnej nie znajdują się żadne ciała obce, podjęli czynności resuscytacyj-
ne. Czynności te wykonywali do momentu przybycia karetki Pogotowia Ratunkowe-
go. Skład zespołu przybyłej karetki stanowiła załoga ratowników medycznych, którzy 
przejęli czynności resuscytacyjne. Po chwili na miejsce zdarzenia przybyła karetka 
Pogotowia Ratunkowego z lekarzem. Nieprzytomny mężczyzna został przetransporto-
wany do szpitala w Warszawie, gdzie zmarł.

O zdarzeniu niezwłocznie został powiadomiony Prokurator Rejonowy w Legiono-
wie, który wskazał zakres czynności do wykonania przez Policję, tj. m.in. zabezpiecze-
nie monitoringu oraz zapisu nagrania rozmów przeprowadzonych pomiędzy dyżurnym 
KPP w Legionowie i interweniującymi funkcjonariuszami Policji.

W sprawie przedmiotowego zdarzenia w Prokuraturze Rejonowej w Legionowie 
wydano postanowienie o wszczęciu śledztwa o czyn określony w art. 231 §1 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

W dniu 18 marca 2015 roku śledztwo przekazane zostało do Prokuratury Okręgo-
wej Warszawa-Praga w Warszawie.

Należy wskazać, iż z informacji przekazanych przez Prokuraturę Rejonową w Le-
gionowie wynika, że wstępne wyniki sekcji zwłok ww. mężczyzny wykazały obecność 
w tchawicy ciała obcego, odmę płucną oraz niewydolność krążeniowo-oddechową.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wyniki śledztwa prowadzonego w przedmio-
towej sprawie przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie będą wią-
żące w kontekście ewentualnych, dalszych czynności służbowych wobec funkcjona-
riuszy Policji z Wydziału Kryminalnego KPP w Legionowie, biorących udział w przed-
miotowym zdarzeniu.

Odnosząc się natomiast do wydarzenia w Sosnowcu pragnę wskazać, że jak wynika 
z informacji Komendy Głównej Policji, Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji 
(KWP) w Katowicach ustalił, iż w dniu 12 marca 2015 roku, funkcjonariusze Policji 
udali się na interwencję, którą zainicjował zespół Pogotowia Ratunkowego. Przy okazji 
udzielania pomocy medycznej, ratownicy zaobserwowali bowiem w zaparkowanym sa-
mochodzie mężczyznę, wobec którego istniało podejrzenie, że pozostaje pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających i w tym stanie może prowadzić pojazd. Należy 
wskazać, że Pogotowie Ratunkowe zostało wezwane na miejsce zdarzenia z uwagi na 
pogarszający się stan zdrowia jednego z pasażerów ww. pojazdu, spowodowany zaży-
ciem przez niego środków odurzających.

Wobec uzasadnionego podejrzenia, iż siedzący za kierownicą pojazdu mężczyzna 
znajduje się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, a tym samym 
może w tym stanie podjąć próbę kierowania pojazdem powodując zagrożenie życia 
i zdrowia, funkcjonariusze podjęli w stosunku do mężczyzny interwencję w celu prze-
wiezienia go do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu. W związku z brakiem reakcji na wy-
dawane przez funkcjonariuszy Policji polecenia – okazania dokumentu tożsamości 
oraz opuszczenia pojazdu, został on pouczony o możliwości zastosowania środków 
przymusu bezpośredniego w przypadku dalszego ignorowania wydawanych poleceń. 
W związku z brakiem reakcji, funkcjonariusze Policji podjęli działania mające na celu 
wydostanie mężczyzny z pojazdu, a następnie próbę jego obezwładnienia z uwagi na 
stawiany opór. Z powodu agresywnego zachowania mężczyzny na miejsce zdarzenia 
zostało skierowane, przez dyżurnego KMP w Sosnowcu, wsparcie w postaci dodatko-
wych patroli Policji, tj. patrolu Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu, Ogniwa 
Patrolowo-Interwencyjnego z Komisariatu Policji I w Sosnowcu oraz Oddziału Prewen-
cji Policji w Katowicach.

W trakcie przejazdu do Izby Wytrzeźwień zatrzymany mężczyzna był przytomny 
i zachowywał się spokojnie, natomiast po dotarciu na miejsce uczestnik zdarzenia, 
wobec którego podjęto interwencję doznał m.in. ataku drgawek, o czym niezwłocznie 
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został powiadomiony lekarz dyżurny. Mając na względzie wysoce prawdopodobne 
zatrucie mężczyzny substancjami odurzającymi, lekarz dyżurny Izby Wytrzeźwień 
odmówił przyjęcia go do wytrzeźwienia i polecił wezwać na miejsce zespół Pogoto-
wia Ratunkowego w celu przewiezienia ww. osoby do wyspecjalizowanej placówki 
zdrowia. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni w trakcie wykonywanych czynności 
poprosili funkcjonariuszy Policji o zdjęcie wówczas jeszcze przytomnemu uczestniko-
wi zdarzenia kajdanek, a następnie rozpoczęli przenoszenie go na nosze stanowiące 
wyposażenie ambulansu. W trakcie wskazanej czynności ratownicy medyczni stwier-
dzili, iż mężczyzna przestał oddychać. W związku z powyższym podjęli akcję reanima-
cyjną, którą kontynuowali nieprzerwanie do czasu przyjazdu kolejnego ambulansu 
z lekarzem.

O zaistniałej sytuacji został powiadomiony I Zastępca Komendanta Miejskiego Po-
licji w Sosnowcu, Dyżurny KWP w Katowicach, funkcjonariusz pełniący dyżur z ramie-
nia kierownictwa KMP w Sosnowcu oraz prokurator. Prokurator odstąpił od udziału 
w czynnościach i polecił przeprowadzenie oględzin miejsca interwencji oraz pobranie 
od uczestnika zdarzenia krwi celem przeprowadzenia badań w kierunku stwierdzenia 
obecności w niej środków odurzających i alkoholu. Mężczyzna został przewieziony 
do szpitala specjalistycznego w Sosnowcu, w którym umieszczono go na oddziale ra-
tunkowym oraz pobrano od niego krew do badań. Przewieziony do szpitala uczestnik 
zdarzenia zmarł w dniu 16 marca 2015 roku.

Należy wskazać, że w wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok stwierdzono, iż bezpo-
średnią przyczyną zgonu mężczyzny był silny obrzęk mózgu spowodowany przyjęciem 
środków odurzających, najprawdopodobniej substancji psychoaktywnej w postaci 
tzw. dopalaczy. Rodzaj środka, który spowodował zgon, zostanie ustalony w oparciu 
o dodatkowe badania toksykologiczne.

Sekcja zwłok nie wykazała obrażeń ciała, które mogłyby skutkować zgonem męż-
czyzny, a jedynie powierzchniowe otarcia naskórka, które powstały najprawdopodob-
niej w trakcie próby obezwładniania mężczyzny przez funkcjonariuszy Policji, w związ-
ku ze stawianym przez niego oporem.

Jak wstępnie ustalił Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach, zastosowanie ww. środków przymusu bezpośredniego nastąpiło na podstawie 
art. 11 pkt 1, 12 i 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośred-
niego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 z późn. zm.), w celu wyegzekwowania wymaganego 
prawem zachowania, zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem oraz w celu 
pokonania zarówno biernego, jak i czynnego oporu. Natomiast rodzaj zastosowanych 
wobec uczestnika zdarzenia środków przymusu bezpośredniego był, w ocenie Policji, 
adekwatny do jego zachowania.

Jednocześnie należy wskazać, że kompleksowa ocena postępowania funkcjona-
riuszy Policji nastąpi w toku prowadzonego w przedmiotowej sprawie śledztwa przez 
Prokuraturę Okręgową w Katowicach.

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

Warszawa, 30.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 26 marca 2015 roku (sygn. 

BPS/043-72-3103-PG/15), wspólne oświadczenie złożone przez Panów Senatorów 
Roberta Mamątowa, Waldemara Kraskę i Marka Martynowskiego podczas 72. posie-
dzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 marca 2015 roku, dotyczące zda-
rzeń zaistniałych w Sosnowcu i Legionowie, podczas których w trakcie interwencji 
podjętych przez funkcjonariuszy Policji doszło do zgonów osób zatrzymanych, uprzej-
mie informuję, że w wyniku poczynionych ustaleń w tym zakresie stwierdzono, co 
następuje.

W dniu 16 marca 2015 roku w Prokuraturze Rejonowej Sosnowiec-Północ w So-
snowcu, wszczęte zostało śledztwo w sprawie przekroczenia w dniu 12 marca 2015 roku 
w Sosnowcu, uprawnień przez funkcjonariuszy Policji, polegającego na przewiezieniu 
Radosława Ł. do Specjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu po upływie 
3 godzin od chwili podjęcia wobec niego interwencji, co przyczyniło się do śmierci wyżej 
wymienionego, tj. popełnienia przestępstwa określonego w art. 231 §1 k.k.

Przedmiotowe śledztwo przejęte zostało 18 marca 2015 roku do dalszego prowa-
dzenia przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach i zarejestrowane w Wydziale 
Śledczym Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Śledztwo wszczęto w oparciu o zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, złożone 
przez ojca zmarłego Radosława Ł.

W sprawie ustalono, że 12 marca 2015 roku około godziny 19.00–20.00. Rado-
sław Ł. wraz z Pauliną F. przyjechali samochodem marki BMW pod budynek miesz-
kalny położony przy ul. K. w Sosnowcu, gdzie mieszka jego znajomy Mateusz N. Obaj 
wymienieni zażyli w samochodzie biały proszek posiadany przez Radosława Ł. Po jego 
zażyciu Mateusz N. poczuł się źle i stracił świadomość. Źle poczuł się także Rado-
sław Ł., który zaczął słabnąć. Wówczas Paulina F. połączyła się telefonicznie ze swoim 
znajomym Karolem Z., który wezwał pogotowie ratunkowe.

Zgłoszenie wezwania pogotowia ratunkowego przyjęto o godzinie 20.34. Po przyjeź-
dzie karetki pogotowia ratunkowego do miejsca wezwania ratownicy medyczni ustalili 
na podstawie badania fizykalnego i wywiadu, że Mateusz N. prawdopodobnie zażywał 
środki psychoaktywne. Wymieniony o własnych siłach opuścił samochód, po czym za-
czął uporczywie wymiotować. W międzyczasie do karetki podszedł ojciec Mateusza N., 
który został poinformowany o konieczności zabrania syna do szpitala. Mateusz N. 
został następnie zawieziony do Szpitala Miejskiego nr 3 w Sosnowcu, gdzie przebywał 
na obserwacji do 14 marca 2015 roku.

W związku z podejrzeniem, że kierujący pojazdem BMW Radosław Ł. także zażywał 
środki psychoaktywne, na miejsce zdarzenia wezwano Policję.

Około godziny 21.05 na parking osiedlowy przy ul. K. w Sosnowcu przyjechali 
funkcjonariusze KMP w Sosnowcu i podjęli interwencję, polecając Radosławowi Ł. 
opuszczenie samochodu i okazanie dokumentów. Radosław Ł. nie reagował na wyda-
wane polecenia, a nadto zachowywał się nienaturalnie – był pobudzony. Kiedy funk-
cjonariusze Policji podjęli próbę fizycznego wydostania Radosława Ł. z samochodu, 
wywiązała się między nimi szamotanina. Radosław Ł. stawiał opór policjantom, był 
agresywny. Funkcjonariusze Policji starali się go obezwładnić, co było jednak utrud-
nione z uwagi na jego posturę i siłę fizyczną. Nie zdołali go także obezwładnić przy 
pomocy ratowników medycznych, w związku z czym na miejsce zdarzenia wezwano 
kolejny patrol Policji.
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W trakcie interwencji Karol Z., który był obecny na miejscu zdarzenia, zaczął znie-
ważać funkcjonariuszy Policji i szczuć ich psem. Został on zatrzymany (w sprawie 
tej prowadzone jest odrębne postępowanie przez Prokuratora Rejonowego Sosnowiec-
-Północ w Sosnowcu).

Po przybyciu na miejsce zdarzenia dodatkowego patrolu Policji, zdołano założyć 
kajdanki Radosławowi Ł. i osadzić go w radiowozie. Radosław Ł. w dalszym ciągu 
zachowywał się agresywnie, w związku z czym funkcjonariusze Policji podjęli decyzję 
o przewiezieniu go do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu.

Po przybyciu do Izby Wytrzeźwień Radosław Ł. dostał ataku drgawek i wymiotów. 
Funkcjonariusze Policji wezwali wówczas lekarza dyżurnego Izby Wytrzeźwień, któ-
ry po przebadaniu Radosława Ł. podał mu zastrzyk. Lekarz dyżurny oświadczył, że 
z uwagi na to, iż Radosław Ł. jest najprawdopodobniej zatruty substancjami narko-
tycznymi, nie może zostać przyjęty do Izby Wytrzeźwień i powinien być przewieziony 
do szpitala. Wezwano wówczas karetkę pogotowia ratunkowego.

Radosław Ł., choć był przytomny, nie był w stanie o własnych siłach wejść do Izby 
Wytrzeźwień – wniesiono go do jej wnętrza na noszach. Po przybyciu karetki pogoto-
wia zdjęto mu kajdanki i ponownie przeniesiono go na nosze. W trakcie tej czynności 
Radosław Ł. przestał oddychać. Podjęto wówczas akcję reanimacyjną i inne czynności 
mające na celu ratowanie życia Radosława Ł. Wezwano także lekarza, który po przy-
byciu nakazał przewiezienie go do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w So-
snowcu, określając jego stan jako bardzo ciężki.

Radosław Ł. (lat 23) zmarł w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w So-
snowcu w dniu 16 marca 2015 roku o godz. 4.40.

Wszystkich interweniujących w toku opisanego wyżej zdarzenia funkcjonariuszy 
Policji, około godziny 2.00 w dniu 13 marca 2015 roku, poddano badaniom na zawar-
tość alkoholu, nie stwierdzając obecności alkoholu u żadnego z nich.

W sprawie przesłuchano w charakterze świadków interweniujących funkcjonariu-
szy Policji, ratowników medycznych oraz pozostałych ustalonych świadków.

Dla potrzeb śledztwa zabezpieczono zapis z monitoringu z Izby Wytrzeźwień w So-
snowcu oraz rejestry rozmów dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu i Po-
gotowia Ratunkowego w Sosnowcu, sporządzając protokoły oględzin zarejestrowa-
nych i mających związek ze zdarzeniem rozmów. Dokonano przeszukania mieszkania 
Radosława Ł., Pauliny F. i Mateusza N. oraz samochodu BMW – nie ujawniając w ich 
wyniku przedmiotów mogących stanowić dowody rzeczowe w sprawie, w szczególności 
środków odurzających oraz substancji psychotropowych i psychoaktywnych. Od Pau-
liny F. i Mateusza N. pobrano próbki krwi do dalszych badań. Zabezpieczono telefon 
komórkowy użytkowany przez Radosława Ł. Ustalono nadto dane osobowe wszyst-
kich pracowników pogotowia ratunkowego udzielających pomocy Radosławowi Ł.

Ze wstępnych wyników sekcji zwłok Radosława Ł. – przeprowadzonej 18 marca 
2015 roku w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekar-
skiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – wynika, że bezpośrednią 
przyczyną śmierci Radosława Ł. był bardzo silny obrzęk mózgu połączony z cecha-
mi klinowania. Z obrażeń zewnętrznych na ciele zmarłego, głównie w okolicy twarzy, 
ujawniono powierzchowne otarcia charakterystyczne dla przytrzymywania oraz pod-
biegnięcia krwawe w okolicach kończyn dolnych. Jednocześnie nie stwierdzono u Ra-
dosława Ł. złamań kości czy obrażeń charakterystycznych dla uderzeń (zmarły był 
dobrze zbudowany, ważył 104 kg). Biegła wielokrotnie podnosiła kwestię rozmiękcze-
nia mózgu zmarłego, wskazując, że może to mieć związek z zażyciem środków psycho-
aktywnych (dopalacze), jednakże kategoryczne wypowiedzenie się w tej kwestii, jak też 
jednoznaczne i kategoryczne ustalenie przyczyny śmierci, będzie możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu dalszych badań – histopatologicznych i toksykologicznych.

We wskazanym wyżej aspekcie zwrócić należy uwagę na treść zeznań Pauliny F., 
która podała, że 12 marca 2015 roku, kiedy zażywali biały proszek, Radosław Ł. po-
wiedział, że jest to „nowy towar”, którego jeszcze nie brali. Środek ten nazywał się 
„Metyxotyfina” lub podobnie.

Dodać także należy, że z zeznań Dariusza K. wynika, iż w chwili umieszczania 
w radiowozie Radosław Ł. nie posiadał na ciele widocznych obrażeń ciała i urazów.
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Dodatkowo informuję, że w związku z opisywaną wyżej sprawą, 17 marca 2015 
roku w godzinach wieczornych, przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Sosnow-
cu, odbyła się demonstracja. Osoby w niej uczestniczące zachowywały się agresyw-
nie wobec funkcjonariuszy Policji, doszło do zablokowania torowiska tramwajowego. 
W demonstracji uczestniczyło ponad 100 osób, W wyniku reakcji na zamieszki doszło 
do zatrzymania łącznie 14 osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw określo-
nych w art. 254 §1 k.k., 288 §1 k.k., 226 §1 k.k., większość z nich pozostawała pod 
wpływem alkoholu. Jak ustalono, w wyniku działań demonstrujących, dwóch funk-
cjonariuszy Policji doznało uszkodzenia ciała. Zostały rozbite szyby w kilku oknach 
budynku Komendy Policji.

Aktualnie śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Po-
licji w dniu 12 marca 2015 roku w Sosnowcu, podczas interwencji podjętej wobec 
Radosława Ł., jest kontynuowane.

Prokurator nie otrzymał jeszcze ostatecznego protokołu oględzin i otwarcia zwłok 
Radosława Ł.

W wyniku podjętych w sprawie czynności ustalono sklep z „dopalaczami” w So-
snowcu, w którym Radosław Ł. najprawdopodobniej nabył substancję, którą póź-
niej zażył. Zabezpieczone przez Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego 
w Sosnowcu próbki tej substancji przesłano do badań do Katedry i Zakładu Medy-
cyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach.

Instytucji tej zlecono także przeprowadzenie badań histopatologicznych i toksyko-
logicznych wycinków pobranych ze zwłok Radosława Ł. oraz przeprowadzenie badań 
próbek krwi pobranych od Radosława Ł., Mateusza N. i Pauliny F.

Jednocześnie informuję, iż z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, iż zwłoka 
w przewiezieniu pokrzywdzonego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 
w Sosnowcu (którą zarzucał ojciec zmarłego funkcjonariuszom Policji) wynikała z dłu-
gotrwałej akcji reanimacyjnej prowadzonej w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu. Prze-
prowadzający ją ratownicy dwóch karetek Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w So-
snowcu, ratownicy medyczni i lekarz przez dłuższy czas nie potrafili ustabilizować od-
dechu i krążenia Radosława Ł. w stopniu umożliwiającym jego transport do szpitala. 
Ustalenia w tym zakresie wynikają z zeznań personelu pogotowia oraz dokumentacji 
przekazanej przez Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu.

Natomiast w zakresie dotyczącym zdarzenia zaistniałego w Legionowie, na podsta-
wie danych uzyskanych z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie usta-
lono, iż w dniu 10 marca 2015 roku w Prokuraturze Rejonowej w Legionowie zostało 
wszczęte śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Rafała W. w dniu 
9 marca 2015 r. w Legionowie, tj. o czyn z art. 155 k.k. oraz w sprawie przekroczenia 
uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej 
w Legionowie, w związku z interwencją podjętą wobec Rafała W., tj. o czyn z art. 231 
§1 k.k.

Z dniem 17 marca 2015 r. postępowanie to zostało przejęte do dalszego prowa-
dzenia przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie.

Odnośnie do ustalenia przyczyny zgonu Rafała W. uzyskano opinię z zakresu me-
dycyny sądowej, z której kategorycznie wynika, iż zgon pokrzywdzonego spowodowany 
został aspiracją ciała obcego do dróg oddechowych skutkującą ostrą niewydolnością 
oddechowo-krążeniową.

Podczas sekcji zwłok Rafała W. w dolnej części tchawicy na wysokości jej rozwi-
dlenia oraz w ujściu oskrzela głównego lewego stwierdzono obecność pakietu o wy-
miarach 2,5 x 1,8 x 0,8 cm zawiniętego w folię, zamykającego światło lewego oskrzela 
głównego.

Na ciele Rafała W. nie stwierdzono żadnych obrażeń okolicy szyi i krtani mających 
związek z jego zgonem, jak też nie stwierdzono elementów nieprawidłowo przeprowa-
dzonej pomocy medycznej.

Zawartość pakietu wyjętego z tchawicy pokrzywdzonego została poddana wstęp-
nym badaniom przy użyciu narkotestu, które wykazały obecność marihuany.
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W ramach tego śledztwa podjęto działania zmierzające do szczegółowego ustalenia 
przebiegu zdarzenia w dniu 9 marca 2015 roku.

W tym celu uzyskano dokumentację związaną z udzieleniem pomocy medycznej 
Rafałowi W. oraz przesłuchano w charakterze świadka ratownika medycznego, który 
po przyjeździe karetki pogotowia bezpośrednio udzielał pomocy pokrzywdzonemu, jak 
też zaplanowano przesłuchanie w charakterze świadków pozostałych członków załogi 
pogotowia ratunkowego i lekarza opiekującego się pokrzywdzonym po jego przetrans-
portowaniu do szpitala.

Przesłuchano też w charakterze świadków postronne osoby, które były obecne na 
miejscu zdarzenia w trakcie udzielania pomocy Rafałowi W.

Nadto przesłuchano w charakterze świadków funkcjonariuszy Policji, którzy brali 
udział w interwencji wobec pokrzywdzonego.

Dotychczas zgromadzone dowody wskazują, iż funkcjonariusze Policji niezwłocznie 
wezwali pogotowie ratunkowe, jak też prawidłowo prowadzili akcję ratowniczą do cza-
su przybycia pomocy medycznej oraz na polecenie ratownika medycznego w dalszym 
ciągu uczestniczyli w skutecznym przywróceniu pokrzywdzonemu funkcji życiowych.

Dodać należy, że przedmiotowe śledztwo nadal pozostaje w toku, a zatem na obec-
nym jego etapie nie jest możliwe dokonanie jednoznacznej oceny karnoprawnej zacho-
wania funkcjonariuszy Policji w dniu 9 marca 2015 roku. Będzie to możliwe dopiero 
po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Roberta Mamątowa, 
Waldemara Kraski oraz Marka Martynowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Media donoszą o postępowaniu w sprawie korupcji w Mazowieckim Od-

dziale Wojewódzkim NFZ, ponieważ wysoki funkcjonariusz tego funduszu 
miał przyjąć łapówkę w kwocie 2 milionów zł w zamian za korzystne kon-
trakty dla jednej z klinik.

Prosimy o informacje, na jakim etapie jest postępowanie karne w tej spra-
wie, czy przedstawiono komuś zarzuty, a jeśli tak, czy prokuratura wniosła 
o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o tak wielką korupcję.

Z poważaniem 
Robert Mamątow 
Waldemar Kraska 
Marek Martynowski

Odpowiedź

Warszawa, 18.05.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Roberta Mamątowa wspól-
nie z senatorami Waldemarem Kraską i Markiem Martynowskim podczas 72. posie-
dzenia Senatu RP przekazane przez Wicemarszałka Senatu RP Panią Marię Pańczyk-  
-Pozdziej, uprzejmie przedstawiam co następuje.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje postępowanie prowadzone przez 
Delegaturę Warszawską Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z zawiadomienia zło-
żonego przez dyrektora Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, 
dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstw polegających na przyjęciu, w bliżej 
nieustalonym czasie od 1 stycznia 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku, przez osobę 
pełniącą funkcję publiczną w Mazowieckim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia 
i wręczeniu jej korzyści majątkowej w związku z pełnioną przez nią funkcją publiczną 
i zawarciem ugody pomiędzy NFZ Oddziałem Mazowieckim a Niepublicznym Zakła-
dem Opieki Zdrowotnej „MEDIQ” z siedzibą w Legionowie w przedmiocie finansowania 
świadczeń medycznych wykonanych ponad limit określony za 2011 rok.

Postanowieniem z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie tej wszczęto śledztwo 
o czyny z art. 228 §1 k.k. i 229 §1 k.k. Aktualnie postępowanie to prowadzone jest 
przeciwko Pawłowi Sz. i Mirosławowi J.

W dniu 18 marca 2015 r. Pawłowi Sz. przedstawiono zarzut o czyn z art. 229 §4 
k.k., który dotyczy udzielenia zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego Od-
działu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia korzyści majątkowej znacznej 
wartości w postaci pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 400.000 zł w związku z zawar-
ciem w dniu 6 lutego 2013 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział 
Wojewódzki ugody ze świadczeniodawcą Jerzym P., działającym w ramach „MEDIQ” 
NZOZ z siedzibą w Legionowie, dotyczącej zapłaty przez Fundusz temu świadczenio-
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dawcy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 17.492.439,00 zł z tytułu udzielania 
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku świadczeń 
opieki zdrowotnej w postaci leczenia szpitalnego w ilości przekraczającej liczby jed-
nostek rozliczeniowych określonych w umowie obejmującej wskazany okres, zawartej 
pomiędzy tymi podmiotami.

Natomiast w dniu 19 marca 2015 r. Mirosławowi J. ogłoszono zarzuty z art. 228 
§5 k.k. i z art. 228 §5 k.k. w zw. z art. 12 k.k., dotyczące przyjęcia od Pawła Sz. wyżej 
wskazanej korzyści majątkowej oraz przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości nie 
mniejszej niż 200.000 zł w związku z pełnioną funkcją zastępcy Dyrektora ds. Me-
dycznych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
w zamian za przekazywanie Jolancie J. informacji o planowanych postępowaniach 
kontrolnych oraz planowanych zmianach w zawartych z podmiotami świadczącymi 
usługi medyczne umowach.

Prokurator nie występował do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych środka 
zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec podejrzanego Pawła Sz. postanowieniem z dnia 19 marca 2015 r. zastoso-
wano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 400.000 zł, 
dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu i za-
kazem wydania nowego paszportu.

W stosunku natomiast do Mirosława J. postanowieniem z dnia 19 marca 2015 r. 
zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 50.000 zł, dozór Policji i zakaz opuszcza-
nia kraju połączony z zatrzymaniem paszportu i zakazem wydania nowego paszportu.

Przedstawiając Panu Marszałkowi powyższe informuję, iż aktualnie poddawane są 
weryfikacji procesowej kolejne, istotne okoliczności sprawy, a okres śledztwa, z uwagi na 
jego skomplikowanych charakter, przedłużony został do dnia 18 sierpnia 2015 roku.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego

skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego 
oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
Znowelizowany w ostatnim czasie art. 172 ustawy – Prawo telekomuni-

kacyjne wprowadził zakaz używania telekomunikacyjnych urządzeń koń-
cowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu 
bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wy-
raził na to zgodę, przy czym nie zdefiniowano ani pojęcia automatycznych 
systemów wywołujących, ani pojęcia marketingu bezpośredniego.

Obecnie ochroną wyrażoną w treści przywołanego przepisu objęte są 
wszystkie podmioty, a nie, jak dotychczas, tylko osoby fizyczne. Jak się wy-
daje, intencją ustawodawcy było bowiem wprowadzenie takich zmian w pra-
wie, które swym zakresem ochrony przed uciążliwymi działaniami marketin-
gowymi obejmą jak najszerszy krąg podmiotów, w tym również osoby praw-
ne. Wspomniany zakaz nie jest jednak zakazem bezwzględnym, wyłącza go 
bowiem uprzednia zgoda abonenta lub użytkownika końcowego.

Mając to wszystko na uwadze, proszę o wskazanie, jak należy rozumieć 
na gruncie wymienionej ustawy pojęcia „automatyczne systemy wywołują-
ce” oraz „marketing bezpośredni”.

W szczególności proszę jednak o wskazanie, czy w świetle wymienionej 
regulacji przedsiębiorcy pozyskujący adresy mailowe firm ze stron interneto-
wych firm, z katalogów stron i książek telefonicznych, jak na przykład PKT.
pl, albo z CEIDG – innymi słowy: z ogólnie dostępnych źródeł – mają możli-
wość prowadzenia tak zwanego mailingu do firm (nie do osób prywatnych) 
w celu przedstawienia oferty handlowej lub oferty nawiązania współpracy, 
nie posiadając w chwili wysyłania pierwszego maila zgody przedsiębiorcy?

Czy dopuszczalny jest w takim przypadku mailing z ofertą handlową, 
prowadzony na przykład przez producenta saun do punktów SPA, hoteli, 
basenów i z ofertą współpracy do architektów albo przez dystrybutora napo-
jów z ofertą handlową w celu znalezienia nowych punktów sprzedaży; przez 
dystrybutora akcesoriów telefonicznych – z ofertą do firm w celu znalezie-
nia chętnych do udziału w systemie franczyzowym; przez producenta opro-
gramowania – z informacją na temat oprogramowania wysyłaną do firm; 
czy też na przykład przez firmę handlową sprzedającą materiały biurowe 
– z zapytaniem o możliwość przesłania oferty handlowej wraz z zachętą do 
odwiedzenia strony internetowej itd., przy założeniu, że wszystkie grupy do-
celowe adresatów są najpierw zawężone do grup, które faktycznie mogą być 
zainteresowane danymi działaniami mailingowymi oraz że w każdym mailu 
dawana jest możliwość rezygnacji z mailingu i możliwość zablokowania po-
nownego otrzymywania maili z danej listy mailingowej?

Ponadto proszę o wskazanie, jak powinna wyglądać ewentualna wysył-
ka maili do osób prywatnych w celu uzyskania zgody na kampanię marke-
tingową i w jakiej formie ta zgoda powinna zostać udzielona.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki



72. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2015 r. 99

Odpowiedź 
MINISTRA 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 27 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

W nawiązaniu do pisma z dnia 26 marca 2015 r., dotyczącego oświadczenia zło-
żonego przez Senatora RP Pana Rafała Muchackiego podczas 72. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 19 marca 2015 r. (BPS/043-72-3105/15), uprzejmie informuję, że zmiany 
w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 243, z późn. zm.), dalej „Pt”, wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o pra-
wach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) miały na celu zapewnienie transpozycji 
art. 10 dyrektywy 2002/65/WE dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finanso-
wych na odległość, dotychczas transponowanego w art. 6 ust. 3 i 4 uchylonej ustawy 
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzial-
ności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, 
poz. 271, z późn. zm.) oraz uzupełnienie transpozycji art. 13 dyrektywy 2002/58/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dy-
rektywa o prywatności) dotyczącej przetwarzania danych osobowych i prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej. Uchylona ustawa o ochronie niektórych praw kon-
sumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecz-
ny przewidywała w art. 6 ust. 3 obowiązek uzyskania uprzedniej zgody konsumenta 
na posłużenie się telefonem, wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automa-
tycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej 
w celu złożenia propozycji zawarcia umowy. Z kolei art. 6 ust. 4 ww. ustawy stanowił, 
że posłużenie się środkami porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozy-
cji zawarcia umowy nie może odbywać się na koszt konsumenta. W związku z uchy-
leniem ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odpowiednie zapisy zostały wprowa-
dzone do Pt, uzupełniając dotychczasowe regulacje z art. 172. Zmiana obowiązują-
cych przepisów miała na celu zagwarantowanie ochrony szeroko pojętej prywatności 
odbiorcy, będącego zarówno osobą fizyczną jak i osobą prawną, poprzez ograniczenie 
działań marketingowych, które mogą być odbierane jako uciążliwe oraz generować 
koszty związane z ich obsługą. Jednocześnie mając na uwadze fakt, że takie działania 
mogą być przez część odbiorców uważane za użyteczne i wartościowe możliwe jest 
otrzymywanie przekazów marketingowych po uprzednim wyrażeniu na to zgody. Do-
datkowo należy podkreślić, że przepisy dyrektywy o prywatności nakazują państwom 
członkowskim zapewnienie dostatecznej ochrony nie tylko konsumentom, ale również 
podmiotom innym niż osoby fizyczne.

Przepis artykułu 172 Pt, w znowelizowanym brzmieniu, zakazuje używania tele-
komunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących 
dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy 
uprzednio wyraził na to zgodę. Zakres przedmiotowy omawianego przepisu w porów-
naniu do poprzedniego brzmienia został rozszerzony o prowadzenie działań marke-
tingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Zarówno pojęcie 
„automatycznych systemów wywołujących” jak i „marketingu bezpośredniego” nie jest 
definiowane na gruncie obowiązujących przepisów, jednak są to pojęcia stosowane 
w ustawodawstwie. Należy zauważyć, ze przepis art. 172 ust. 1 Pt już w poprzed-
nim brzmieniu regulował kwestię używania automatycznych systemów wywołujących 
dla celów marketingu bezpośredniego. W związku z tym, że ww. pojęcia występowały 
uprzednio na gruncie obowiązujących przepisów, w doktrynie ukształtowało się już 
stanowisko dotyczące ich interpretacji. Zgodnie z tym stanowiskiem, automatycznym 
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systemem wywołującym jest każdy system techniczny służący do przekazywania ko-
munikatów indywidualnym odbiorcom bez bezpośredniego udziału człowieka. Cecha 
automatyczności jest związana z inicjowaniem i realizowaniem przekazu za pomocą 
odpowiednio zaprogramowanych urządzeń przyłączonych do sieci telekomunikacyj-
nej. Po stronie użytkownika wywołującego występuje jedynie nadanie komunikatu, 
a po stronie użytkownika wywoływanego wyłącznie odbiór. Charakterystyczny dla au-
tomatycznych systemów wywołujących jest brak, po stronie nadawcy komunikatu, 
bezpośredniego udziału człowieka w procesie komunikowania. Automatyczne systemy 
wywołujące, o których mowa na gruncie art. 172 Pt, obejmują wszelkie automatycz-
ne systemy wywołujące tj. systemy głosowe, faksowe, poczty elektronicznej, systemy 
generujące komunikaty SMS, MMS, komunikatorów internetowych i innych form ko-
munikowania drogą telekomunikacyjną za pomocą głosu, tekstów, obrazów itp.1

W odniesieniu do pojęcia marketingu bezpośredniego należy wskazać, że poza 
ustawą Pt pojęcie to występuje również na gruncie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. 
o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegają-
cych na dostępie warunkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1068, z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1182). Biorąc pod uwagę stanowisko doktryny, przez marketing bezpośredni 
należy rozumieć działalność polegającą na dostarczaniu bezpośrednio klientom in-
formacji lub propozycji dotyczących sprzedaży towarów i usług poprzez różne kana-
ły komunikowania. Istotą marketingu bezpośredniego jest dostarczanie informacji 
o możliwości nabycia towarów lub usług oraz składanie potencjalnym klientom pro-
pozycji zawarcia umowy2. Pojęcie marketingu bezpośredniego określane jest również 
jako działania polegające na bezpośrednich komunikatach kierowanych do staran-
nie wybranych pojedynczych osób, często w indywidualnym kontakcie, w celu uzy-
skania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi)3. Należy zauważyć, że marketing bezpo-
średni mieści się w zakresie pojęcia przekazu informacji handlowej (usługi, których 
przedmiotem jest przekazywanie, w dowolnej formie, informacji służących promocji 
działalności gospodarczej, w szczególności reklama, marketing bezpośredni, spon-
sorowanie, promocja sprzedaży i inne akcje promocyjne) definiowanego na gruncie 
ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub 
polegających na dostępie warunkowym.

Odnosząc się do kwestii dopuszczalności podejmowania działań marketingowych 
na gruncie zmienionych przepisów ustawy Pt należy zauważyć, że obwarowane jest 
ono koniecznością uzyskania uprzedniej zgody abonenta lub użytkownika końcowe-
go na prowadzenie przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automa-
tycznych systemów wywołujących marketingu bezpośredniego. Obowiązek uzyskania 
uprzedniej zgody oznacza, że zgoda musi zostać wyrażona przez odbiorcę jeszcze przed 
otrzymaniem przekazu marketingowego. Należy podkreślić, że zgoda, o której mowa 
w art. 172 Pt musi być nie tylko uprzednia, ale jako oświadczenie woli, powinna speł-
niać również wymogi z art. 174 Pt. Zgodnie z przywołanym przepisem zgoda nie może 
być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści, co oznacza, że 
musi być wyraźna i świadoma, tak by nie było wątpliwości czy zgoda została rzeczy-
wiście udzielona i czego dotyczyła. Zgoda może być wyrażona na piśmie lub drogą 
elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika. Po-
nadto, abonent lub użytkownik końcowy powinien mieć możliwość wycofania zgody 
w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

Odnosząc się do kwestii promowania prowadzonej działalności, w tym oferowanych 
towarów lub usług, za pomocą poczty elektronicznej należy wskazać, że przedmiotowa 
kwestia uregulowana jest w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1422). Zgodnie z art. 10 przywołanej ustawy zakazane jest przesyłanie 
niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego 

1 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2013, s. 1007.
2 Ibidem, s. 1007–1008.
3 A. Krasuski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, s. 643, cyt. za: K. Kawałek, M. Rogalski, 

Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2010 r. s. 891.
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osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocz-
ty elektronicznej. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wy-
raził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu 
identyfikujący go adres elektroniczny. Jak wynika z powyższego, zgoda odbiorcy może 
zostać wyrażona w ten sposób, że udostępnia on „identyfikujący go adres elektro-
niczny”. Dopuszczalne jest zatem przesyłanie ofert marketingowych na udostępniony 
przez przedsiębiorcę na stronie internetowej adres elektroniczny, z zastrzeżeniem, że 
jest to adres udostępniony w celu otrzymywania informacji handlowych, a nie np. 
w celu składania reklamacji przez konsumentów. Nie każde zatem upublicznienie 
adresu mailowego np. na stronie internetowej może zostać uznane za udostępnie-
nie go w celu otrzymywania informacji handlowych. Jednocześnie w celu uniknięcia 
narażenia się na ewentualny zarzut naruszenia obowiązujących przepisów również 
w stosunkach dwustronnie profesjonalnych przedsiębiorca powinien wystąpić przed 
przesłaniem informacji handlowej o zgodę adresata przekazu. Wydaje się, iż nie ma 
przeszkód aby zapytanie o zgodę zostało przesłane np. na adres e-mail przedsiębiorcy 
udostępniony w celu otrzymywania informacji handlowych na stronie internetowej.

Odnosząc się do kwestii samego formułowania zapytania o zgodę należy wskazać, 
że obowiązujące przepisy nie precyzują jak takie zapytanie powinno wyglądać, mając 
jednak na uwadze dyspozycję z art. 172 i 174 Pt, zapytania dotyczące wyrażenia zgody 
na marketing bezpośredni powinny być formułowane w sposób oględny, tak by nie 
promowały, choćby ubocznie, towarów czy usług oferowanych przez przedsiębiorcę. 
Przekazywanie obszernych informacji o szczegółach prowadzonej działalności, jeszcze 
przed uzyskaniem zgody adresata, może narażać przedsiębiorcę na zarzut naruszenia 
zakazu z art. 172 Pt. W związku z tym najbardziej rekomendowanym sposobem po-
zyskiwania zgody jest umożliwienie odbiorcy wyrażenia zgody podczas korzystania ze 
strony internetowej przedsiębiorcy np. poprzez wpisanie adresu e-mail w elektroniczny 
formularz, a następnie potwierdzenie zgody poprzez link aktywacyjny lub uzyskanie 
stosownej zgody przy okazji zawierania umowy sprzedaży lub o świadczenie usług.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
Bogdan Dombrowski 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
PREZESA URZĘDU OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Warszawa, 16.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Rafała Muchackiego złożone pod-

czas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r. w sprawie podejmowanych 
przez przedsiębiorców działań marketingowych, przekazane pismem Pani Wicemar-
szałek z dnia 26 marca 2015 r., sygn. BPS/043-72-3105-UOKK/15, uprzejmie przed-
stawiam następujące stanowisko.
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Odnosząc się do nowelizacji art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.) przeprowadzonej ustawą z dnia 
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), uprzejmie wyjaś-
niam, że nowelizacja ta rozszerzyła zawarty uprzednio w ust. 1 tego artykułu zakaz 
używania automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośred-
niego, bez uprzedniej zgody abonenta lub użytkownika końcowego, również na teleko-
munikacyjne urządzenia końcowe. Ponadto, do art. 172 ustawy Prawo telekomunika-
cyjne dodany został ust. 3, zakazujący używania środków, o których mowa w ust. 1, 
na koszt konsumenta. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, ww. zmiany miały 
na celu zapewnienie transpozycji art. 10 dyrektywy 2002/65/WE z dnia 23 września 
2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość (uprzed-
nio transponowanego w art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochro-
nie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebezpieczny, która została uchylona ustawą o prawach konsumenta), 
a przy okazji uzupełnienie transpozycji art. 13 dyrektywy 2002/58/WE z dnia 12 lipca 
2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i prywatności w sektorze łączno-
ści elektronicznej.

Pojęcie „automatycznych systemów wybierających”, którym art. 172 ustawy Pra-
wo telekomunikacyjne posługiwał się już przed nowelizacją, zgodnie z brzmieniem 
art. 13 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, określa te systemy jako 
działające „bez ingerencji ludzkiej”. Pojęcie „marketingu bezpośredniego” określa się 
natomiast jako działania polegające na bezpośrednich komunikatach kierowanych do 
starannie wybranych pojedynczych osób, często w indywidualnym kontakcie, w celu 
uzyskania bezpośredniej reakcji1.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 25 ustawy Prawo telekomunikacyjne, kto nie wypeł-
nia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których 
mowa w art. 172-174 podlega karze pieniężnej, którą nałożyć może w drodze decyzji 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Odnosząc się do problemu prowadzenia wobec konsumentów działań marketin-
gowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyjaśniam, że oprócz ww. przepisu 
problem ten reguluje również art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Na gruncie ww. ustawy 
przesyłanie skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną niezamó-
wionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest za-
kazane, o ile odbiorca nie wyraził zgody na otrzymywanie takiej informacji, w szczegól-
ności poprzez udostępnienie w tym celu identyfikującego go adresu elektronicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, należy uznać, że warunkiem koniecznym 
do prowadzenia przez przedsiębiorcę działań marketingowych wobec konsumentów 
drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu telefonicznych urządzeń końcowych jest 
uzyskanie ich uprzedniej zgody na prowadzenie tego rodzaju działań. Żadna z ww. 
ustaw nie definiuje pojęcia „uprzedniej zgody”. Nie ulega wątpliwości, że zgoda kon-
sumenta, na gruncie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może 
polegać na udostępnieniu przedsiębiorcy swojego adresu elektronicznego w celach 
marketingowych. Mając na uwadze powyższe, podkreślenia wymaga, że stosownie do 
art. 2 pkt h dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 paź-
dziernika 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania da-
nych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. U. UE. L z 1995 r., Nr 281, 
poz. 31) zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza konkretne i świadome, dobrowolne 
przyzwolenie na przetwarzanie danych do niej się odnoszących. Zgoda konsumenta 
na kontakt w celach marketingowych musi być wyrażona jeszcze przed wysłaniem 
wiadomości drogą elektroniczną. Uzyskanie zgody odbiorcy jest obowiązkowe w każ-
dym przypadku, niezależnie od tego, czy pomiędzy nadawcą a odbiorcą dochodziło 
wcześniej do transakcji połączonych z udostępnieniem adresu elektronicznego.

1 Krzysztof Kawałek: Komentarz do art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, (w:) Rogal-
ski M. (red.): Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, LEX, 2010.
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Powyższe wyjaśnienia dotyczące wyrażenia przez konsumenta zgody na kontakt 
w celach marketingowych odnoszą się również do telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych (np. telefonu). Zgoda konsumenta na kontakt za ich pośrednictwem rów-
nież powinna zostać wyrażona uprzednio, np. podczas zawierania umowy jako dodat-
kowe oświadczenie konsumenta czy też poprzez dobrowolne podanie numeru telefonu 
do wykorzystania w celach marketingowych. Przedsiębiorca w momencie korzystania 
z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (np. wykonywania połączenia telefo-
nicznego) powinien dysponować zgodą konsumenta, z którym się kontaktuje, na kon-
takt w celach marketingowych. Zgoda konsumenta powinna zaś być tak utrwalona, 
by przedsiębiorca mógł wykazać, że jest w jej posiadaniu. Zgodnie z art. 174 ustawy 
Prawo telekomunikacyjne, jeżeli przepisy ustawy wymagają wyrażenia zgody przez 
abonenta lub użytkownika końcowego, zgoda ta nie może być domniemana lub doro-
zumiana z oświadczenia woli o innej treści; może ona być wyrażona drogą elektronicz-
ną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika, a także może 
być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

Odnosząc się natomiast do możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego 
w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami na podstawie art. 172 ustawy Prawo te-
lekomunikacyjne, rozszerzającego zakres regulacji przeniesionych z art. 6 ust. 3 i 4 
ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów również na inne kategorie abo-
nentów (a więc również przedsiębiorców), należy wskazać, że Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów nie jest organem właściwym do stosowania ww. przepisu 
w stosunku do innej kategorii abonentów niż konsumenci. Organem właściwym do 
oceny działań podejmowanych na tej podstawie przez przedsiębiorców w stosunku do 
innych przedsiębiorców jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

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 prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Z uwagi na długotrwały i eskalowany konflikt zbrojny trwający za na-
szą wschodnią granicą w charakterze priorytetowym powraca do debaty 
publicznej temat bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jak powszechnie 
wiadomo, jednym z podstawowych zadań wspomnianej części polityki 
państwa pozostaje świnoujski gazoport. Niestety, realizacja wspomniane-
go celu przebiega opornie, czego potwierdzeniem okazał się najnowszy ra-
port Najwyższej Izby Kontroli, w którym szczegółowo opisuje się wszystkie 
powody, przez które po raz kolejny odsunięto planowaną datę oddania 
terminalu do użytku.

Szacuje się, że wspomniana kilkumiliardowa inwestycja zaspokoi aż 
1/3 (docelowo – ponad połowę) gazowego zapotrzebowania. Dlatego dziwi 
liczba oraz charakter uchybień i niedopatrzeń, jakich dopuszczono się w pro-
cesie przygotowywania i realizowania całego przedsięwzięcia. Początkowo 
termin całościowego zakończenia datowano na połowę ubiegłego roku. Na-
stępnie prolongowano wykonawstwo do końca 2014 r. Tego terminu również 
nie udało się dotrzymać.

Jako głównych winowajców NIK przedstawia zarówno odpowiedzialne 
spółki Skarbu Państwa, tj. Polskie LNG oraz Gaz-System, jak i stronę rządo-
wą, której zarzucić można nieodpowiedni nadzór nad podległymi podmiota-
mi i wiążącymi obie strony umowami. Dziwić może również szereg błędów 
w samej strukturze organizacyjnej i zakresie obowiązków oraz związane 
z tym niejasności w zakresie podziału zadań i ich egzekwowania pomiędzy 
Państwowym Dozorem Technicznym a głównym wykonawcą. Nie bez zna-
czenia pozostaje również fakt częściowego finansowego uzależnienia PDT od 
głównego realizatora robót.

Sprawa jest bardzo poważna, a niedopatrzenia, których się dopuszczo-
no, przynoszą ogromne straty finansowe. W trosce o spokojny dalszy prze-
bieg inwestycji chciałbym zadać następujące pytania.

1. Jakie wnioski wyciągnął rząd z opublikowanego przez Najwyższą 
Izbę Kontroli raportu?

2. Czy poszczególne etapy prac – jak podaje NIK – w dalszym ciągu pod-
legają oddzielnym ministerstwom?

3. Jakich konsekwencji wyciągniętych wobec odpowiedzialnych za in-
westycję spółek możemy się spodziewać?

4. Czy najnowsze doniesienia o pęknięciu jednego z dwóch zbiorników 
mogą sygnalizować dalsze opóźnienia w rozpoczęciu odbioru gazu?

5. Czy kolejne upadki firm podwykonawczych i wykonawczych – także te 
z ostatnich dni, vide: Hydrobudowa Gdańsk (odpowiedzialna m.in. za prze-
budowę i remont dwóch wielkich zapór wodnych oraz bulwar warszawski) – 
mogą stanowić bodziec do rozpoczęcia oczekiwanych przez dużą część przed-
siębiorców i obywateli zmian w ustawie – Prawo zamówień publicznych?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Odpowiedź 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 24 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pytania Pana Senatora Jarosława Obremskiego zawarte w oświad-

czeniu złożonym na 72. posiedzeniu Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r. przedsta-
wiam poniższe informacje.

W pierwszej kolejności pragnę podkreślić, że stan realizacji projektu budowy ter-
minalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i jego spodziewane 
oddanie do użytkowania w 2015 r. nie ma wpływu na stabilność oraz ciągłość do-
staw gazu do krajowych odbiorców gazu ziemnego. Umowy na dostawy tego surowca 
do Polski, które są realizowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, 
a także krajowe wydobycie gazu ziemnego zabezpieczają potrzeby konsumentów.

Działania podjęte przez PGNiG SA pod nadzorem Ministerstwa Skarbu Państwa 
w związku ze stopniem zaawansowania inwestycji terminalu doprowadziły do podpi-
sania w listopadzie 2014 r. porozumienia z dostawcą LNG, katarską spółką Qatargas, 
które znacznie ogranicza ryzyko ponoszenia przez polską spółkę kosztów związanych 
z brakiem możliwości odbioru LNG w Świnoujściu od 1 stycznia 2015 r. Strony uzgod-
niły, iż Qatargas sprzeda przeznaczone dla PGNiG SA w 2015 r. LNG na innych ryn-
kach, a polska spółka pokryje ewentualną różnicę pomiędzy ceną uzyskaną ze sprze-
daży a ceną określoną w tzw. kontrakcie katarskim. W wyniku zawarcia porozumienia 
spodziewana jest także poprawa wyniku Finansowego PGNiG SA w odniesieniu do 
odbioru LNG w Świnoujściu, jego regazyfikacji i sprzedaży na krajowym rynku. Skut-
kiem podpisanego porozumienia jest jednocześnie ograniczenie ryzyka finansowego 
dla Polskiego LNG SA i OGP Gaz-System SA wynikającego z zawartych z PGNiG SA 
umów związanych z realizacją inwestycji i funkcjonowania terminalu. Należy również 
dodać, iż mimo że porozumienie dotyczy 2015 r., PGNiG SA zachowało możliwość 
skierowania jeszcze w 2015 r. dostaw z kontraktu katarskiego do terminalu LNG 
w Świnoujściu po jego uruchomieniu.

Odnosząc się do ocen Najwyższej Izby Kontroli w sprawie nadzoru Ministra Skarbu 
Państwa nad realizacją inwestycji w Świnoujściu należy stwierdzić, że podejmowane 
działania były adekwatne do sytuacji w projekcie i odbywały się w ramach kompeten-
cji Ministra Skarbu Państwa jako organu administracji oraz były prowadzone z nale-
żytą starannością. Działania te uwzględniały znaczenie terminalu dla bezpieczeństwa 
energetycznego państwa i z tego względu konieczność zapewnienia ciągłości realiza-
cji inwestycji. Ministerstwo Skarbu Państwa od początku realizacji projektu budowy 
terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu podejmuje wszelkie 
niezbędne kroki w celu realizacji tej inwestycji w ramach posiadanych od sierpnia 
2008 r. kompetencji w tym zakresie (uchwała Rady Ministrów nr 167/2008).

Zgodnie z art. 3 Ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu z dnia 24 kwietnia 2009 r. nadzór nad 
zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 
ustawy, przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie terminalu sprawuje mini-
ster właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy, inwestycjami w zakresie terminalu są następujące 
zadania inwestycyjne realizowane przez:

1) Urząd Morski w Szczecinie:
a) budowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego, w tym 

falochronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego zwią-
zanego z wymienioną infrastrukturą,
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b) poszerzenie istniejącego toru wodnego do Świnoujścia,
c) przebudowa istniejącego falochronu w Świnoujściu;

2) Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA: budowa infrastruktury por-
towej, w tym stanowiska statkowego wyposażonego w urządzenia cumownicze, 
odbojowe i nawigacyjne, a także infrastruktury umożliwiającej zamontowanie 
instalacji do przesyłu gazu i poboru wody z morza;

3) OGP GAZ-SYSTEM SA: budowa gazociągu Świnoujście – Szczecin, łączącego 
terminal z systemem przesyłowym, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 
obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego;

4) Polskie LNG SA: budowa, w tym rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa ter-
minalu.

Inwestycje wymienione w pkt 1–3 zostały zakończone, wybudowane obiekty są 
gotowe do obsługi terminalu.

Jednocześnie pragnę poinformować, że działania spółek i podmiotów zaangażowa-
nych w realizację inwestycji podlegają bieżącej ocenie organów właścicielskich oraz 
nadzorujących, które podejmują autonomiczne decyzje w zakresie swojej właściwości.

Odnosząc się do medialnych informacji z początku marca br. o rzekomych pęk-
nięciach jednego z dwóch zbiorników LNG należy stwierdzić, iż są one powieleniem 
informacji nieprawdziwych i wielokrotnie dementowanych przez spółkę Polskie LNG 
SA jako inwestora, nadzór inwestorski oraz konsorcjum odpowiadające za realizację 
inwestycji. Z informacji podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji wynika, 
że zbiornik nigdy nie był i nie jest pęknięty, a szczelina, o której mowa w doniesieniach 
medialnych, nie była uszkodzeniem ściany żelbetowej. Jej powstanie było przewidzia-
ne w celu zamontowania wewnętrznego stalowego elementu w obwodzie zbiornika. 
Wszystkie czynności zostały wykonane zgodnie z uzgodnioną technologią i pod właś- 
ciwym nadzorem.

Jeśli chodzi o kwestie zmian w Ustawie – Prawo zamówień publicznych, uprzejmie 
informuję, że ustawa ta podlega stałej analizie wielu resortów i instytucji, także w za-
kresie oczekiwań przedsiębiorców i obywateli. Rezultatem są liczne w ostatnich mie-
siącach zmiany jej przepisów, a zwłaszcza nowelizacja przyjęta przez Sejm RP w dniu 
29 sierpnia 2014 r.

Przedstawiając powyższe informacje wyrażam przekonanie, iż stanowią one wy-
starczającą odpowiedź na pytania zawarte w oświadczeniu Pana Senatora.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Sekretarz Stanu 
Zdzisław Gawlik
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

W ostatnim tygodniu opinii publicznej przedstawione zostały kierunkowe 
założenia nowej ordynacji podatkowej, będące efektem kilkumiesięcznej pra-
cy Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, obradującej pod 
przewodnictwem profesora Leonarda Etela.

Obowiązująca ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. weszła w życie 1 stycz-
nia 1998 r. W ciągu tych kilkunastu lat obowiązywania była wielokrotnie 
nowelizowana. Stan niektórych rozwiązań, w wyniku licznych nowelizacji, 
istotnie od tamtej pory się zmienił. Sama ordynacja, w wyniku nagroma-
dzenia nowelizacji, również stawała się niefunkcjonalna. Dwudziestokrotnie 
w sprawie owych nowelizacji wypowiadał się też Trybunał Konstytucyjny.

Podstawowe cele nowej ordynacji – która ma powstać na podstawie 
przedstawionych założeń – a więc podejmowanie działań mających w więk-
szym stopniu chronić prawa podatnika w jego relacjach z organami podat-
kowymi oraz podniesienie efektywności poboru podatków, wydają się trafne 
i zgodne z postulatami sygnalizowanymi przez wiele ekonomicznych i na-
ukowych środowisk eksperckich (mam tu na myśli chociażby rozwiązania 
przedstawione przed kilkoma dniami przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, 
które sygnalizuje konieczność usunięcia niespójnych przepisów, utrudniają-
cych funkcjonowanie zarówno podatników, jak i urzędów, oraz umożliwia-
jących oszustwa podatkowe, a także sensowność zmian zmierzających do 
efektywniejszego i bardziej pragmatycznego postępowania urzędników).

Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zaprezentowa-
nych założeń, które mają być podstawą nowej ustawy. W związku z tym 
chciałbym spytać o dwie sprawy:

1. Czy istnieje, a jeśli tak, to jaki jest, dokładny harmonogram prac nad 
projektem nowej ustawy uwzględniającej przyjęte w ostatnim tygodniu za-
łożenia?

2. Ile potrwają konsultacje społeczne dotyczące przedstawionych zało-
żeń i jakie są zasady partycypacji w nich?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski

Odpowiedź

Warszawa, 22 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Jarosława Obremskiego 
podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r., otrzymanym przy pi-
śmie z dnia 26 marca 2015 r. znak: BPS/043-72-3107/15, uprzejmie wyjaśniam, co 
następuje.

Ad 1. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. 
w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego 
Prawa Podatkowego (Dz. U. 2014, poz. 1471), została powołana z dniem 19 listopada 
2014 r. Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego.
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Zgodnie z §8 powołanego rozporządzenia, do zadań Komisji należy opracowanie, 
nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia pierwszego posiedzenia Komisji, kierun-
kowych założeń kompleksowej regulacji rangi ustawowej dotyczącej ogólnego prawa 
podatkowego (nowej ordynacji podatkowej) oraz opracowanie, nie później niż w ter-
minie 2 lat od dnia przyjęcia kierunkowych założeń, projektu ustawy zawierającego 
kompleksowe regulacje dotyczące ogólnego prawa podatkowego wraz z przepisami 
wykonawczymi o podstawowym znaczeniu dla proponowanej regulacji.

Na podstawie §12 ust. 1 tego rozporządzenia, Pan Profesor Leonard Etel Przewod-
niczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego przekazał Panu Mate-
uszowi Szczurkowi Ministrowi Finansów w dniu 16 marca 2015 r., opracowane przez 
Komisję kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej. Kierunkowe założenia no-
wej ordynacji podatkowej stanowią realizację zadania wyznaczonego dla Komisji w §8 
pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia.

Ad 2. Opracowane przez Komisję kierunkowe założenia nowej ordynacji podat-
kowej, były przedmiotem uzgodnień z dyrektorami izb skarbowych, dyrektorami izb 
celnych, dyrektorami urzędów kontroli skarbowej oraz departamentami Ministerstwa 
Finansów. Obecnie Komisja analizuje zgłoszone uwagi.

Następnie, kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej zostaną przesłane 
do uzgodnień międzyresortowych i formalnych konsultacji społecznych. Tryb i zakres 
konsultacji społecznych normuje Regulamin Pracy Rady Ministrów (Uchwała Nr 190 
z dnia 29 października 2013 r., M.P. poz. 979 ze zm.). Minister Finansów dołoży sta-
rań, aby zakres konsultacji i czas na zgłaszanie uwag przez partnerów społecznych 
był możliwie najszerszy.

Niezależnie pod powyższego otwarte i nieograniczone konsultacje kierunkowych 
założeń rozpoczęły się już od momentu ich prezentacji. Wnioski i uwagi do Komisji Ko-
dyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego mogą być przekazywane za pośrednictwem 
usługi „Pismo ogólne” ePUAP Ministerstwa Finansów, tytułując „Wniosek do komisji 
Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego".

Wyrażam nadzieję, że powyższe informacje zostaną uznane za wyczerpujące.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Przed kilkoma tygodniami zakończyły się publiczne konsultacje dotyczą-
ce „Programu budowy dróg krajowych na lata 2014–2023”. Przebywający 
w ostatnim tygodniu we Wrocławiu sekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz poinformował, że droga krajowa 
nr 8 z Wrocławia do Kłodzka zostanie w najbliższych latach jedynie zmo-
dernizowana, gdyż nie ma uzasadnienia co do poprowadzenia tam drogi 
klasy S.

W ostatnich kilku miesiącach mieszkańcy Dolnego Śląska podjęli szero-
ko zakrojone starania zmierzające do tego, aby obecny stan zmienić i aby na 
trasie Wrocław – Kłodzko – Boboszów powstała właśnie ekspresówka. Dro-
ga, o której mowa, jest jedną z najbardziej niebezpiecznych w kraju – w ciągu 
ostatniej dekady zginęło na niej ponad trzysta osób. W czasie trwania kon-
sultacji do ministerstwa wpłynęło pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 
jeden wniosków postulujących budowę w jej miejscu drogi klasy S. Ich auto-
rami byli mieszkańcy, firmy, organizacje, stowarzyszenia, parlamentarzyści 
i jednostki samorządu terytorialnego. Niedawno stanowisko to jednogłośnie 
poparli również radni Rady Miejskiej Wrocławia oraz Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego, a sami mieszkańcy Dolnego Śląska już kilkukrotnie zorgani-
zowali blokadę tej drogi. Planują oni kolejne tego typu przedsięwzięcia.

W związku z decyzją ministerstwa chciałbym zapytać o następujące 
kwestie.

1. Jakie są dokładne przyczyny rezygnacji z budowy drogi klasy S?
2. Jakie warianty przebudowy obecnej drogi krajowej wchodzą w grę?
3. Czy istnieje szacunkowa kwota, jaką ministerstwo planuje przezna-

czyć na przebudowę drogi krajowej nr 8?
4. Jakie dokładnie usprawnienia tej drogi są planowane w ramach jej 

przebudowy?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski

Odpowiedź

Warszawa, 23 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego złożone na 

72. posiedzeniu Senatu w dniu 19 marca br., przekazane przy piśmie z dnia 26 marca 
br., znak: BPS/043-72-3108/15, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Uprzejmie informuję, że projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014–2023 poddany został konsultacjom publicznym. W ich trakcie wszystkie za-
interesowane osoby, jak również organizacje i instytucje, miały możliwość wyrażenia 
swojego stanowiska, przedstawienia opinii oraz wniosków. W ramach tego procesu do 
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Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wpłynęło ponad 42 tys. uwag do dokumentu. 
Na ich podstawie sporządzony został raport podsumowujący proces konsultacji pu-
blicznych; jest on dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju.

Poddany konsultacjom publicznym projekt Programu objął przedsięwzięcia, któ-
rych realizacja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju transportu drogowego w Polsce 
i które w możliwie największym stopniu przyczynią się do usprawnienia połączeń 
pomiędzy regionami kraju. Dokument określił również planowane do wybudowania 
obwodnice znajdujące się w ciągach dróg krajowych. Przy wyborze inwestycji prze-
widzianych do realizacji w ramach Programu stosowane były obiektywne kryteria, 
zapewniające uzyskanie możliwie najlepszych efektów gospodarczych, społecznych 
i środowiskowych. Kryteria te zawarte są w Dokumencie Implementacyjnym do Stra-
tegii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), przyjętym przez Radę 
Ministrów 24 września 2014 r.

Podczas prac nad projektem Programu założono, że wszystkie zapisane w nim 
przedsięwzięcia będą dofinansowane ze środków unijnych. W związku z tym konieczne 
było uwzględnienie ustaleń poczynionych w ww. Dokumencie Implementacyjnym. Odci-
nek Wrocław – Kłodzko – Boboszów nie został w nim uwzględniony, ponieważ priorytet 
został nadany ciągom dróg krajowych o najwyższej klasie technicznej – tj. autostradom 
i drogom ekspresowym – tworzącym sieć TEN-T (zwłaszcza sieć bazową, którą Polska 
jest zobowiązana do wybudowania do 2030 r.). Przebieg tej sieci określony został roz-
porządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 
transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE. Zgodnie z nim przedmiotowy 
odcinek nie jest częścią sieci TEN-T. W konsekwencji inwestycja tego rodzaju nie zosta-
ła umieszczona na liście przedsięwzięć inwestycyjnych zarówno Dokumentu Implemen-
tacyjnego, jak i projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023.

Ewentualna budowa połączenia transgranicznego z Republiką Czeską wykorzy-
stującego proponowaną drogę ekspresową S8 Wrocław – Kłodzko – Boboszów wy-
maga kontynuacji ciągu po drugiej stronie granicy. Czeskie dokumenty planistyczne 
nie przewidują jednak połączenia z Polską drogami szybkiego ruchu poprzez Kotlinę 
Kłodzką. Sytuacja ta wpływa na racjonalność budowy po polskiej stronie drogi o wy-
sokim standardzie prowadzącej do przejścia granicznego. W perspektywie do roku 
2050 strona czeska jest natomiast zainteresowana nowym wysokoprzepustowym gra-
nicznym połączeniem drogowym na odcinku Ołomuniec – Prudnik – Opole.

Kolejnym istotnym czynnikiem, który należy mieć na uwadze jest kryterium natę-
żenia ruchu. Budowa szlaków w standardzie drogi ekspresowej dla uzasadnienia eko-
nomicznego wymaga średniodobowego ruchu na poziomie powyżej 15 tys. pojazdów 
na całym przebiegu. Tymczasem, Generalny Pomiar Ruchu 2010 na przedmiotowym 
odcinku wskazuje, iż wartości takie osiągane były jedynie w bezpośredniej bliskości 
Wrocławia, malejąc znacznie w kierunku granicy z Czechami do wyników nieprzekra-
czających 2 tys. pojazdów na dobę w okolicach przejścia granicznego.

Konsekwencją wyżej omówionych przesłanek było niewłączenie budowy drogi S8 
Wrocław – Kłodzko – Boboszów do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014–2023. Dokument ten, jak to już było wzmiankowane na wstępie, poddany został 
konsultacjom publicznym. W ich ramach do Ministerstwa wpłynęło ponad 42 tysiące 
uwag i wniosków. Wśród nich zgłaszane były również popierające włączenie do Progra-
mu zadania, na które Pan Senator wskazuje w swoim oświadczeniu. W związku z tym, 
z uwagi na liczne głosy społeczeństwa, władz samorządowych oraz poparcie przedsta-
wicieli Parlamentu RP, możliwość wpisania połączenia Wrocław – Kłodzko – Boboszów 
na listę zadań inwestycyjnych będzie przedmiotem dalszych analiz. Dotyczyć one będą 
różnych technicznych możliwości realizacji poprawy stanu obecnej dk 8 na południe 
od Wrocławia, szczególnie na odcinku do Kłodzka.

Ponadto, chcę uprzejmie poinformować Pana Senatora, że w projekcie Programu 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 zaplanowana została budowa obwodni-
cy Kłodzka w ciągu dróg dk 33 i 46, o łącznej długości 11,5 km. Inwestycja ta m.in. 
umożliwi przekierowanie tranzytu samochodów ciężarowych, a także pozwoli lepiej 
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skomunikować miasto z siecią dróg krajowych. 20 grudnia 2013 r. został ogłoszony 
przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka. Oddanie jej do użyt-
ku zaplanowane jest na przełom 2018 i 2019 r.

Dodatkowo, w 2014 r. zostały ogłoszone dwa przetargi na realizację inwestycji: 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 8 w województwie dolnośląskim 
w miejscowości Szczytna oraz Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z dro-
gą powiatową nr 2075D wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Jordanów Ślą-
ski. Planowany termin zakończenia ich realizacji to 2015 r., zaś szacunkowy koszt 
to ok. 18,5 mln zł. Zamawiającym jest GDDKiA Oddział we Wrocławiu.

W zakresie remontów i przebudów, które mają zostać podjęte w kolejnych latach, 
GDDKiA opracowała Plan Działań na Sieci Drogowej. Zadania z Planu będą realizowa-
ne na podstawie kolejności w jakiej zostały uszeregowane, w miarę dostępnych środ-
ków finansowych. Na połączeniu drogowym Wrocław (Magnice) – Kłodzko – Boboszów 
(granica państwa) przewidywane są remonty odcinków: obejście Ząbkowic Śląskich, 
obwodnica Kłodzka, Radzików – Jordanów Śląski, Kudowa Słone – Lewin Kłodzki, 
Nowa Wieś Niemczańska – Radzików oraz przebudowa odcinków: Szczytna – Duszniki 
Zdrój i Bardo – Bardo Przyłęk.

Chcę również uprzejmie poinformować Pana Senatora, że w latach 2001–2014 
na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 8 (na długości 77 km) wykonanych 
zostało ok. 40 zadań poprawiających stan nawierzchni i bezpieczeństwo ruchu, ma-
jących charakter m.in. odnowy lub remontu nawierzchni, przebudowy skrzyżowań, 
budowy pasa ruchu, budowy lewoskrętu, budowy lub remontu chodnika, konstruk-
cji nakładek (SMA).

Pragnę zapewnić, że poruszone w oświadczeniu Pana Senatora problemy trakto-
wane są z najwyższą uwagą. Ich satysfakcjonujące rozwiązanie jest elementem szer-
szych działań podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju mających 
na celu budowę w Polsce spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych zapewnia-
jącego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego.

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

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
W ciągu ostatnich siedmiu lat, dzięki reformom strukturalnym, Polska 

odnotowała nie tylko duży wzrost gospodarczy, ale i stworzyła dogodne wa-
runki dla biznesu i inwestycji, zwiększając tym samym naszą konkurencyj-
ność. Jedną z najważniejszych reform była reforma transportowa. Budując 
nowoczesną sieć autostrad i dróg ekspresowych, stworzyliśmy dostęp do 
europejskich i światowych rynków zbytu, co bezpośrednio przekłada się na 
tworzenie nowych miejsc pracy, lepszy dostęp do rynku pracy oraz usług 
publicznych.

Według statystyk GUS w 2015 r. stopa bezrobocia w województwie 
kujawsko-pomorskim wyniosła 16%, w powiecie włocławskim – 26,5%, 
a we Włocławku – 19,3%, podczas gdy średnia krajowa wynosi 12%. Jed-
nym z istotnych elementów, które mogą wpłynąć na poprawę wyżej wymie-
nionej sytuacji, jest dokończenie inwestycji transportowych, w tym rozbu-
dowa drogi krajowej nr 62 i obwodnicy Brześcia Kujawskiego. W związku 
z tym proszę o udzielenie informacji o planach dotyczących rozbudowy drogi 
nr 62 oraz obwodnicy Brześcia Kujawskiego.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Odpowiedź

Warszawa, 14 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana senatora Andrzeja Persona złożone podczas 

72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r., przesłane za pismem z dnia 
26 marca 2015 r. (znak: BPS/043-72-3109/15) w sprawie udzielenia informacji o pla-
nach rozbudowy drogi krajowej nr 62 oraz obwodnicy Brześcia Kujawskiego, uprzej-
mie wyjaśniam, co następuje.

Rządowe plany inwestycyjne dotyczące rozbudowy infrastruktury dróg krajowych 
zostały ujęte w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (Pro-
gram). Przedmiotowy projekt objął przedsięwzięcia, których realizacja będzie miała 
istotne znaczenie dla rozwoju transportu drogowego w Polsce i które w możliwie naj-
większym stopniu przyczyniłyby się do usprawnienia połączeń pomiędzy regionami 
kraju. Dokument określił również planowane do wybudowania obwodnice znajdujące 
się w ciągach dróg krajowych.

Jedną z podstawowych przesłanek stosowanych przy formułowaniu listy inwe-
stycji w projekcie Programu było dokończenie budowy w Polsce spójnej sieci auto-
strad i dróg ekspresowych. Z tego względu – poza obwodnicami miast – na listę zadań 
inwestycyjnych (zarówno podstawową, jak i rezerwową) wpisane zostały wyłącznie 
przedsięwzięcia polegające na budowie nowych odcinków dróg klasy technicznej A i S. 
Dodatkowo, podczas prac nad dokumentem założono, że wszystkie zapisane w nim 
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przedsięwzięcia będą dofinansowane ze środków unijnych. W związku z tym, projekt 
Programu respektować musiał ustalenia poczynione w Dokumencie Implementacyjnym 
do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), w którym nie 
zostały uwzględnione zadania polegające na rozbudowie dróg krajowych, ponieważ 
priorytet został nadany budowie ciągów dróg krajowych o najwyższej klasie technicz-
nej – tj. autostradom i drogom ekspresowym – tworzącym sieć TEN-T (zwłaszcza sieć 
bazową, którą Polska jest zobowiązana do wybudowania do 2030 r.). Przebieg tej sieci 
określony został rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju trans-
europejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE. Zgodnie z nim 
droga krajowa nr 62 nie jest częścią sieci TEN-T. Z powyższych względów, rozbudowa 
przedmiotowej drogi nie została umieszczona na liście przedsięwzięć inwestycyjnych 
zarówno Dokumentu Implementacyjnego, jak i projektu Programu Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2014–2023.

W kwestii budowy obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62, 
uprzejmie wyjaśniam, że zadanie to nie było wcześniej ujęte w rządowym programie 
budowy dróg i jest na wczesnym etapie prac przygotowawczych. Proces inwestycyjny 
dla tego zadania został rozpoczęty przez władze samorządowe. Obecnie w przygoto-
waniu, na zlecenie gminy Brześć Kujawski, jest Studium Techniczno-Ekonomiczno- 
-Środowiskowe.

Również wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu z 2010 r. nie wskazują na natężenie 
ruchu świadczące o pilnej potrzebie budowy przedmiotowej obwodnicy (średnia kra-
jowa 9 888 poj./dobę):

∙ Samoszyce – Brześć Kujawski 3 622 poj./dobę;
∙ Brześć Kujawski – Włocławek 7 103 poj./dobę.
Równocześnie pragnę Pana senatora uprzejmie poinformować, że na przełomie 

2014 i 2015 r. odbyły się konsultacje publiczne projektu Programu, podczas których 
wpłynęło do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ponad 42 tysiące wniosków i uwag. 
W wyniku konsultacji, resort zdecydował o skierowaniu do dalszych analiz wybranych 
zadań drogowych, na podstawie obiektywnych przesłanek, takich jak zapisy Kontrak-
tów Terytorialnych. Wśród nich, z uwagi na ujęcie w Kontrakcie Terytorialnym dla 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znalazło się zadanie pn. Przebudowa drogi kra-
jowej nr 62 na odcinkach Włocławek – Brześć Kujawski wraz z obwodnicą Brześcia 
Kujawskiego i Kruszwicy.

Należy podkreślić, że strona samorządowa oraz podmioty gospodarcze i społeczne 
zgłaszają na moje ręce bardzo wiele postulatów związanych z budową obejść miejsco-
wości. Należy jednak pamiętać, że środki na ten cel są ograniczone i niewspółmiernie 
niskie w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
z uwagą przygląda się każdej postulowanej inwestycji i analizuje możliwość jej wybu-
dowania, biorąc pod uwagę przede wszystkim efekt synergicznego oddziaływania na 
całą sieć dróg krajowych, gotowość inwestycji do realizacji, przyjęte wcześniej zobo-
wiązania oraz dostępne środki finansowe.

Zapewniam, że poruszane w oświadczeniu Pana senatora problemy traktowane 
są z najwyższą uwagą. Ich satysfakcjonujące rozwiązanie jest elementem szerszych 
działań podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, mających na 
celu budowę w Polsce nowoczesnego systemu dróg krajowych.

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

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w czołówce regionów 

o najwyższym wskaźniku zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe. 
Realizowany program rozbudowy Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we 
Włocławku pozwoli rozszerzyć działalność medyczną w zakresie leczenia 
chorych na nowotwory mieszkańców Włocławka oraz okolicznych powiatów 
i gmin. Rozbudowa centrum wyeliminuje także problem uciążliwych dojaz-
dów chorych do większych miast.

W związku z tym w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku 
planowana jest instalacja dwóch nowoczesnych linii do radioterapii, które 
będą kompatybilne z urządzeniami zainstalowanymi w Centrum Onkologii 
w Bydgoszczy. Centrum Onkologii w Bydgoszczy ubiega się o środki na 
zakup aparatów do napromieniowania z Narodowego Programu Zwalcza-
nia Chorób Nowotworowych. Uzyskanie tych środków pozwoliłoby na roz-
poczęcie działalności Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku 
w roku 2015.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o analizę przedstawionego pro-
blemu oraz podjęcie działań umożliwiających leczenie chorych na nowotwory 
nowoczesnym sprzętem we Włocławku.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Odpowiedź

Warszawa, 9 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przekazane przy piśmie Pani Marii 
Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałka Senatu z dnia 26 marca 2015 r. (znak: BPS/043- 
-72-3110/15), w sprawie umożliwienia leczenia chorych na nowotwory nowoczesnym 
sprzętem do radioterapii we Włocławku, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących 
informacji.

W ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych realizowane-
go na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 
„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200, 
z późn. zm.) realizowane jest zadanie pn. „Poprawa działania systemu radioterapii on-
kologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”, w ramach 
którego dofinansowywany jest zakup specjalistycznego sprzętu do radioterapii. Należy 
zaznaczyć, że w zakresie programu nie są dofinansowywane inwestycje budowlane. 
Należy również zaznaczyć, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami ustawowymi 
program realizowany jest do 31 grudnia 2015 r.
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Jednocześnie informuję, że w dniu 31 marca 2015 r. zostały ogłoszone procedury 
konkursowe na wybór realizatora/realizatorów zadania „Poprawa działania systemu ra-
dioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”.

Warunkiem otrzymania dofinansowania na zakup sprzętu w ramach przedmioto-
wego zadania jest udział w procedurze konkursowej ogłaszanej przez ministra właści-
wego do spraw zdrowia i spełnienie kryteriów oraz wymagań określonych dla apliku-
jących jednostek.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Anna Łukasik
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji w związ-

ku z odpowiedzią Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. na moje 
oświadczenie złożone na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

W wyżej wspomnianej odpowiedzi na oświadczenie ministerstwo in-
formuje, że Główny Inspektorat Sanitarny prowadził prace nad projektem 
ustawy o produktach kosmetycznych. Prace te miały na celu dostosowa-
nie polskiego prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów 
kosmetycznych.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, na jakim etapie 
znajdują się prace nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Odpowiedź

Warszawa, 2015.04.17

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2015 r., znak: BPS/043-72-3111/15, 

przy którym przekazane zostało oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Persona, złożo-
ne podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r. w sprawie etapu prac 
na jakim znajduje się projekt ustawy o produktach kosmetycznych, uprzejmie proszę 
o przyjęcie poniższego.

W Głównym Inspektoracie Sanitarnym trwają prace nad projektem ustawy o pro-
duktach biobójczych, której celem jest określenie obowiązków podmiotów i właści-
wości organów w zakresie wykonywania obowiązków i zadań administracyjnych wy-
nikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 
z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 
z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.), co wiąże się z zapewnieniem właściwego poziomu 
bezpieczeństwa produktów kosmetycznych dla zdrowia konsumentów.

Projekt ustawy został opracowany pod względem merytorycznym, a w chwili obec-
nej trwają prace nad przygotowaniem Oceny Skutków Regulacji zgodnie z aktualnymi 
wymaganiami.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatorów Bogdana Pęka, 
Marka Martynowskiego oraz Andrzeja Pająka

skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, 
do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz 

oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie 
Prezesie!

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na problem prawnej formy funk-
cjonowania lombardów. Z informacji, jakie posiadamy, wynika, iż istnieją 
przypadki, w których niczego nieświadomy konsument zakupuje w nich 
zajętą przez komornika rzecz/ruchomość, przy czym do owego zajęcia 
dochodzi często w chwili, kiedy owa rzecz jest już przedmiotem zastawu 
w lombardzie.

W takich przypadkach zazwyczaj umarza się postępowanie karne, gdyż 
w chwili oddania rzeczy pod zastaw jest ona wolna od obciążeń, a przedsię-
biorca prowadzący lombard również nie popełnia czynu zabronionego, ponie-
waż w dokumentach, jakie posiada, nie ma żadnej wzmianki dotyczącej za-
jęcia. Kwestią problematyczną jest także ustalenie strony pozwanej w ewen-
tualnym postępowaniu cywilnym, bowiem standardem jest to, iż konsument 
nabywający daną rzecz w lombardzie otrzymuje umowę kupna-sprzedaży, 
w której stroną jest osoba oddająca rzecz pod zastaw, zaś na rachunku po-
twierdzającym zakup widnieją dane przedsiębiorstwa.

Prosimy uprzejmie o wskazanie prawnych form, które pozwolą w przy-
szłości chronić konsumentów, oraz ewentualnych działań, jakie należy pod-
jąć w tego rodzaju przypadkach. Prosimy również o rozważenie, czy nie na-
leżałoby zastanowić się nad wprowadzeniem w ustawodawstwie pewnych 
zmian, które miałyby na celu szczegółowe określenie zakresu obowiązków 
i odpowiedzialności przedsiębiorców prowadzących swą działalność w for-
mie lombardów.

Z poważaniem 
Bogdan Pęk 
Marek Martynowski 
Andrzej Pająk

Odpowiedź 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 29 kwietnia 2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez państwa senatorów: Bogdana Pęka, 

Marka Martynowskiego i Andrzeja Pająka na 72. posiedzeniu Senatu RP w dniu 
19 marca 2015 r., w sprawie prawnej formy funkcjonowania lombardów, uprzejmie 
przedstawiam, co następuje.

Na wstępie zauważyć należy, że, ujmując rzecz najogólniej, lombard to pewna for-
ma prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na udzielaniu pożyczek „pod 
zastaw” rzeczy ruchomych. Jeżeli pożyczkobiorca nie zwróci w ustalonym terminie 
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sumy dłużnej wraz z odsetkami, właściciel lombardu sprzedaje pozostawioną rzecz 
i z uzyskanej sumy zaspokaja swoje roszczenie. Umowa łącząca właściciela lombardu 
i pożyczkobiorcę określana jest jako umowa lombardowa.

Przy określeniu właściwego stosunku łączącego pożyczkobiorcę i przedsiębiorcę 
lombardowego niezbędne jest ustalenie treści tzw. umowy lombardowej oraz treści 
umowy sprzedaży zawartej pomiędzy właścicielem lombardu a osobą nabywającą 
rzecz pozostawioną przez pożyczkobiorcę „w zastaw”. Umowa lombardowa jest bo-
wiem umową nienazwaną, nieuregulowaną wprost w przepisach, zawierającą zazwy-
czaj elementy różnych stosunków prawnych. W związku z tym zabezpieczenie roszcze-
nia pożyczkodawcy (właściciela lombardu) może zostać dokonane w różny sposób. Na 
gruncie obowiązującego prawa można wskazać przynajmniej trzy takie sposoby.

Po pierwsze, na rzecz właściciela lombardu może zostać ustanowiony zastaw zgod-
nie z art. 306 i nast. Kodeksu cywilnego (dalej jako: „k.c.”). Wierzyciel nabywa w ten 
sposób ograniczone prawo rzeczowe, pozwalające mu zaspokoić swoje roszczenie nie-
zależnie od tego, czyją własnością jest przedmiot zastawu (art. 306 §1 k.c.). Zaspoko-
jenie zastawnika z rzeczy obciążonej następuje zgodnie z przepisami o sądowym postę-
powaniu egzekucyjnym (art. 312 k.c.). Ustanowienie takiego zabezpieczenia w umowie 
lombardowej zmuszałoby jednak właściciela lombardu do wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego, co wiązałoby się z koniecznością uprzedniego uzyskania tytułu wyko-
nawczego. Z tego też względu ten sposób zabezpieczenia roszczeń właściciela lombardu 
nie występuje w praktyce zbyt często. Istotnym elementem działalności właściciela 
lombardu jest bowiem szybkie odzyskanie udzielonej pożyczki wraz z odsetkami.

Po drugie, strony tzw. umowy lombardowej mogą dokonać przewłaszczenia na 
zabezpieczenie.

Po trzecie wreszcie, zabezpieczenie roszczenia pożyczkodawcy może zostać doko-
nane w ten sposób, że pożyczkobiorca upoważnia właściciela lombardu do dokonania 
sprzedaży pozostawionej rzeczy i zaspokojenia się z uzyskanej ceny. Upoważnienie to 
może przy tym w swej treści umocowywać właściciela lombardu do sprzedaży rzeczy 
w imieniu i na rzecz pożyczkobiorcy (z zastrzeżeniem zaspokojenia się wierzyciela 
z uzyskanej sumy), albo też do sprzedaży w imieniu własnym, ale na rachunek po-
życzkobiorcy (z tym samym zastrzeżeniem).

W obecnym stanie prawnym, w każdym z wymienionych wyżej przypadków, ewen-
tualną odpowiedzialność karną przedsiębiorców prowadzących lombardy, związaną 
z ich udziałem w obrocie ruchomościami objętymi zajęciem komorniczym, należy roz-
patrywać na gruncie art. 300 Kodeksu karnego (dalej jako: „k.k.”), przy czym możliwe 
są tu dwie formy przestępstwa: współsprawstwo i pomocnictwo.

Przepis art. 300 §1 k.k. penalizuje zachowanie polegające na usuwaniu, ukrywa-
niu, zbywaniu, darowaniu, niszczeniu, rzeczywistym lub pozornym obciążaniu albo 
uszkadzaniu składników swojego majątku celem udaremnienia lub uszczuplenia za-
spokojenia swojego wierzyciela w razie grożącej niewypłacalności lub upadłości. W pa-
ragrafie 2 tego artykułu penalizowane jest tożsame zachowanie, ukierunkowane jed-
nak na udaremnienie wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego.

W tym stanie rzeczy, w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzący lombard, przyj-
mując ruchomość do lombardu, dysponował wiedzą o tym, że dana rzecz jest (lub 
może być) zajęta przez komornika, może odpowiadać dwojako, w zależności od jego 
roli w tym procederze. Może być to więc współsprawstwo przestępstwa z art. 300 k.k. 
– w sytuacji, gdy wspólnie i w porozumieniu współdziałał z dłużnikiem, który chce 
uszczuplić swój majątek lub udaremnić zaspokojenie swego wierzyciela, np. poprzez 
zbycie czy obciążenie rzeczy. Po drugie, właściciel lombardu może odpowiadać jako 
pomocnik z art. 18 §3 k.k. w związku z art. 300 k.k. – w sytuacji, gdy wiedząc, że 
dłużnik zamierza uszczuplić lub udaremnić zaspokojenie swego wierzyciela, jedynie 
pomaga mu w popełnieniu przestępstwa z art. 300 k.k. (np. zawierając z nim umowę 
„lombardową” dotyczącą ruchomości objętych lub mogących być objętymi zajęciem 
komorniczym).

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że poszczególne ustawy nakładają na 
podmioty prowadzące działalność lombardową lub komis określone obowiązki mają-
ce wpływ na dokumentowanie zawieranych transakcji związanych z przyjmowaniem 
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rzeczy ruchomych w zastaw lub celem sprzedaży. Tak więc działalność w zakresie 
udzielania pożyczek pod zastaw wiąże się z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji 
związanej z zawieraniem poszczególnych transakcji i przyjmowaniem w tym celu rze-
czy ruchomych (art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi-
zyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.). Dokumentacja ta podlega kontroli przez 
organy skarbowe oraz może stanowić dowód np. w postępowaniu karnym. Istotnym 
czynnikiem pozwalającym na takie ustalenia jest oczywiście prawidłowość prowadzo-
nej przez przedsiębiorców dokumentacji. Jej niezachowanie rodzi jednak odpowie-
dzialność karno-skarbową.

Istniejące wymogi w zakresie dokumentowania umów wydają się w dostateczny 
sposób zabezpieczać możliwość dokonania na tej podstawie ustaleń odnośnie do iden-
tyfikacji i pochodzenia przedmiotów przyjętych przez osoby prowadzące lombardy.

Mając na względzie powyższe, wydaje się, że obowiązujące regulacje prawne w na-
leżyty sposób zapewniają prawidłowe prowadzenie działalności lombardowej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
dr hab. Monika Zbrojewska 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 16.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pismo z dnia 26 marca 2015 r. (nr BPS/043-72-3112-RPO/15), 

które wpłynęło do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 31 marca 2015 r. 
w przedmiocie prawnej formy funkcjonowania lombardów, pragnę poinformować, iż 
Rzecznik z uwagą zapoznał się z oświadczeniem senatorów Pana Bogdana Pęka, Pana 
Marka Martynowskiego oraz Pana Andrzeja Pająka złożonym na 72. posiedzeniu Se-
natu z dnia 19 marca 2015 r.

W podnoszonej kwestii, pragnę uprzejmie wskazać, że mamy do czynienia ze 
stosunkami pomiędzy podmiotami prywatnymi, których działalność pozostaje poza 
zakresem kontroli sprawowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie 
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1648).

Umowa lombardowa należy do kategorii tzw. umów nienazwanych, w ramach któ-
rych uprawnienia i obowiązki stron regulowane są zgodnie i zasadą swobody umów 
wynikającą z art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 121 ze zm.). W konsekwencji wszelkie spory z udziałem przedsiębior-
ców prowadzących działalność w formie lombardów mogą być poddane kontroli sądów 
powszechnych.



72. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2015 r.120

Natomiast w przedmiocie zajęcia komorniczego ruchomości wyjaśnić należy, iż 
w świetle ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 101 ze zm.) zasadniczo jest ono możliwe w stosunku do rzeczy będą-
cych we władaniu dłużnika, bądź we władaniu samego wierzyciela. Natomiast rucho-
mości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy 
osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, 
oraz w wypadkach wskazanych w ustawie.

Ponadto, zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zaję-
ciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej 
ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy. Regulacja ta nie na-
rusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze. Z powyższego wynika, iż sytu-
acja osoby, która nabyła zajętą ruchomość, jest ostatecznie uzależniona od tego, czy 
nabycie nastąpiło w dobrej wierze. W tym wypadku może ona wykorzystać takie same 
środki, jakie służą osobie trzeciej w razie skierowania egzekucji do składnika jej ma-
jątku. O dobrej wierze nabywcy decyduje brak wiedzy o dokonanym zajęciu. Nabywca 
może wówczas doprowadzić do zwolnienia jego ruchomości od egzekucji, wytaczając 
powództwo ekscydencyjne – por. Dolecki H. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. 
Komentarz, Lex 2014.

Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, iż Rzecznik nie odnotował skarg 
obywateli w przedmiocie funkcjonowania działalności lombardowej. Niemniej jednak, 
gdyby Państwo dysponowali informacjami o sytuacji indywidualnych osób, w przy-
padku których mogło dojść do naruszenia konstytucyjnych praw i wolności, istnieje 
możliwość zwrócenia się do Rzecznika celem ich zbadania.

W odniesieniu zaś do postulatu wprowadzenia zmian legislacyjnych, które mia-
łyby na celu szczegółowe określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności przed-
siębiorców prowadzących działalność lombardową, pragnę poinformować, iż zakres 
konstytucyjnych i ustawowych kompetencji przysługujących Rzecznikowi nie przewi-
duje bezpośredniego inicjowania zmian obowiązującego porządku prawnego, ani tym 
bardziej uczestniczenia w procesie legislacyjnym.

W świetle całokształtu przywołanych okoliczności, przekazuję niniejsze stanowi-
sko, wyrażając nadzieję, iż zostanie przyjęte ze zrozumieniem.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk

Odpowiedź 
PREZESA URZĘDU OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Warszawa, 24.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 26 marca 2015 r. (znak: BPS/043-72-3112- 

-UOKK/15) dotyczące oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Bogdana Pęka 
wspólnie z innymi senatorami podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 
2015 r. w sprawie prowadzenia działalności lombardowej, uprzejmie przedstawiam 
poniższe stanowisko.
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Działalność lombardowa to działalność gospodarcza polegająca na zawieraniu tzw. 
umów lombardowych. Umowy te należą do kategorii umów nienazwanych, czyli ta-
kich, których elementy przedmiotowo istotne nie są ustalone przez przepisy prawa, 
lecz przez same strony kontraktu – stosownie do ich potrzeb. Możliwość swobodnego 
kształtowania brzmienia zobowiązań umownych wynika z wyrażonej w art. 3531 usta-
wy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 
ze zm., dalej: k.c.) zasady swobody umów, zgodnie z którą strony zawierające umo-
wę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel 
nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 
społecznego. W praktyce obrotu umowa lombardowa zwykle przewiduje, że przedsię-
biorca prowadzący lombard przenosi na własność swojego klienta (pożyczkobiorcy) 
określoną sumę pieniędzy z obowiązkiem jej zwrotu wraz z odsetkami w określonym 
terminie. Jednocześnie roszczenie właściciela lombardu o zwrot sumy dłużnej z odset-
kami zostaje zabezpieczone przez klienta rzeczowo.

Jak wynika z przekazanego oświadczenia senatorskiego, głównym dostrzeżonym 
w nim problemem związanym z prowadzeniem działalności lombardowej jest pokrzyw-
dzenie osoby trzeciej wobec stron umowy lombardowej – konsumenta nabywającego 
od właściciela lombardu rzecz, z której ten ostatni zaspokoił swoje roszczenie o zwrot 
przeniesionej na pożyczkobiorcę sumy pieniężnej wraz z odsetkami. Podniesiona kwe-
stia dotyczy sytuacji, w której nabywana przez konsumenta rzecz stanowi przedmiot 
zajęcia komorniczego. Zatem rozważenia wymaga kwestia odpowiedzialności za wady 
prawne tej rzeczy. Zgodnie bowiem z art. 5563 k.c. rzecz obciążona jest wadą prawną, 
jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, 
a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji 
lub orzeczenia właściwego organu.

Wymaga zaznaczenia, że zasady odpowiedzialności za wady prawne rzeczy wsta-
wionej do lombardu mogą kształtować się różnie, w zależności od tego, jaka forma 
prawna zabezpieczenia została ustanowiona na tej rzeczy przez strony umowy lom-
bardowej. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 czerwca 1999 r. (sygn. akt 
III CZP 17/99, LEX el nr 36450), na gruncie obowiązującego prawa można wskazać 
przynajmniej trzy rodzaje takiego zabezpieczenia, tj. ustanowienie zastawu, zgodnie 
z art. 306 i n. k.c. dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz upoważnienie 
właściciela lombardu przez pożyczkobiorcę do dokonania sprzedaży oznaczonej rze-
czy i zaspokojenia się z uzyskanej ceny, przy czym w tej sytuacji właściciel lombardu 
może występować jako pełnomocnik pożyczkobiorcy albo jako komisant.

W przypadku ustanowienia zastawu, stosownie do art. 312 k.c., zaspokojenie za-
stawnika (przedsiębiorcy lombardowego) z rzeczy obciążonej następuje według przepi-
sów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, czyli z reguły w drodze licytacji publicz-
nej (art. 867 §1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 
tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm., dalej: k.p.c.). Wówczas, stosownie do 
art. 879 k.p.c., nabywca rzeczy staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i, mimo 
że nie przysługują mu roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy, to nie można prze-
ciwko niemu podnosić zarzutów co do ważności nabycia, W toku tego postępowania 
egzekucyjnego mógłby także znaleźć zastosowanie art. 867 §4 k.p.c., który w stosun-
ku do pewnych ruchomości przewiduje możliwość przekazania ich do sprzedaży ko-
misowej. W takiej sytuacji odpowiedzialność sprzedawcy wobec konsumenta za wady 
rzeczy kształtowałyby przepisy art. 556–576 k.c. w zw. z art. 770 §2 k.c.

Jak jednak zauważył Sąd Najwyższy w ww. uchwale, zabezpieczenie roszczeń 
właściciela lombardu w drodze ustanowienia zastawu nie występuje (lub występuje 
zupełnie wyjątkowo) w praktyce. Istotnym elementem działalności właściciela lom-
bardu jest szybkie odzyskanie udzielonej pożyczki wraz z odsetkami. Konieczność 
realizowania roszczenia w drodze długotrwałego i kosztownego sądowego postępo-
wania egzekucyjnego pozostaje w oczywistej sprzeczności z interesami właściciela 
lombardu.

W związku z powyższym, dla zabezpieczenia roszczenia właściciela lombardu stro-
ny umowy lombardowej mogą również dokonać tzw. przewłaszczenia na zabezpiecze-
nie. W takiej sytuacji przedsiębiorca lombardowy będzie sprzedawał konsumentowi 
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rzecz własną. Do jego odpowiedzialności za wady prawne rzeczy sprzedanej będą za-
tem miały zastosowanie przepisy o sprzedaży, tj. art. 556–576 k.c.

Wreszcie zabezpieczenie roszczenia przedsiębiorcy lombardowego może zostać do-
konane w ten sposób, że pożyczkobiorca upoważni właściciela lombardu do dokona-
nia sprzedaży pozostawionej rzeczy i zaspokojenia się z uzyskanej ceny. Upoważnienie 
to może przy tym w swej treści umocowywać właściciela lombardu do sprzedaży rze-
czy w imieniu i na rzecz pożyczkobiorcy (z zastrzeżeniem zaspokojenia się wierzyciela 
z uzyskanej sumy), albo też do sprzedaży w imieniu własnym, ale na rachunek po-
życzkobiorcy (z zastrzeżeniem jak wyżej). W pierwszej ze wskazanych sytuacji mamy 
do czynienia z pełnomocnictwem. Stroną zawieranej umowy sprzedaży nie jest za-
tem właściciel lombardu, lecz pożyczkobiorca. On zatem ponosi odpowiedzialność za 
wady rzeczy zgodnie z przepisami dotyczącymi umowy sprzedaży (art. 556–576 k.c.). 
Należy jednak mieć na uwadze, że w takiej sytuacji z treści umowy sprzedaży musi 
wynikać, kto jest sprzedawcą oraz kto występuje jako pełnomocnik. Druga sytuacja 
zbliżona jest do sytuacji istniejącej przy umowie komisu i sprzedaży. Komisant bo-
wiem występuje w imieniu własnym i kupujący zwykłe nie zna osoby, na rachunek 
której komisant działa (pożyczkobiorcy z umowy lombardowej). W takim przypadku 
do odpowiedzialności właściciela komisu wobec konsumenta również znajdą zastoso-
wanie przepisy o rękojmi za wady rzeczy dotyczące umowy sprzedaży (art. 556–576 
k.c. w zw. z 770 §2 k.c.).

Jak wynika z powyższego, ochrona konsumenta z tytułu rękojmi za wady prawne 
nabytej przezeń rzeczy, która stanowiła zabezpieczenie roszczenia właściciela lombar-
du wobec pożyczkobiorcy, będzie z reguły realizowana na podstawie przepisów o od-
powiedzialności za wady prawne rzeczy przy umowie sprzedaży, tj. art. 556–576 k.c. 
I tak, stosownie do art. 560 k.c. jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może 
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprze-
dawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz 
wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, 
jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca 
nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedaw-
cę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany 
rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową 
w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych 
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie 
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znacze-
nie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby 
kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej 
proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do 
wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest 
nieistotna. Z kolei zgodnie z art. 561 k.c., jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący 
może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest 
obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym 
czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić 
zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową 
rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porówna-
niu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby 
nadmiernych kosztów.

Warto zauważyć, że w myśl art. 5615 k.c., jeżeli kupujący będący konsumentem 
zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu 
ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunko-
wał się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za 
uzasadnione.

Należy pamiętać, że w przypadku wad prawnych kupujący, przeciwko któremu 
osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest nie-
zwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. 
Jeżeli by tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskałaby orzeczenie dla siebie korzystne, 
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sprzedawca zostanie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę praw-
ną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia 
osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne (art. 573 k.c.).

Dodatkowo wymaga wyjaśnienia, że jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzeda-
nej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może 
on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc 
o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca 
nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia 
umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu 
dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie 
otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to 
przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych (art. 574 k.c.). Je-
żeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący jest zmuszony wydać rzecz 
osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia 
sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że kupujący wiedział, iż 
prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo 
(art. 575 k.c.). Jeżeli kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, 
albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej 
lub spełnienie innego świadczenia, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialno-
ści z tytułu rękojmi, zwracając kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego 
świadczenia wraz z odsetkami i kosztami (art. 5751 k.c.).

Roszczenie kupującego z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy przedawnia się 
z upływem roku, licząc od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, 
a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa oso-
by trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się 
prawomocne. W tych terminach kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący 
żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą 
bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. Upływ ter-
minu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli 
sprzedawca wadę podstępnie zataił (art. 568 §1, 3 i 6 k.c. w zw. art. 576 k.c.).

Podsumowując, w ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przytoczone wyżej regulacje 
Kodeksu cywilnego, dostarczają konsumentom wystarczających narzędzi ochrony ich 
praw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy 
nabywanych w drodze sprzedaży. Należy zauważyć, że przepisy te zostały niedawno 
znowelizowane i usystematyzowane w drodze ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o pra-
wach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), która weszła w życie z dniem 25 grud-
nia 2014 r. Zawierają obecnie jednolitą, co do zasady, regulację odpowiedzialności 
sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej, opartą na koncepcji wady (rękojmia). Wyma-
ga również zaznaczenia, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie 
odnotował znaczącej liczby skarg konsumenckich, których treść wskazywałaby na 
istnienie znaczącego problemu związanego z nabywaniem przez konsumentów rzeczy 
od właścicieli lombardów.

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

skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W obecnym stanie prawnym parlamentarzysta, na którym ciąży obo-

wiązek dbania o interesy swoich wyborców, nie posiada wystarczających 
narzędzi, które umożliwiałyby mu realizowanie tych obowiązków.

Przykładem może być sprawa, kiedy to urzędującemu prezydentowi mia-
sta zarzuca się niegospodarność, która doprowadziła do dużych strat w bud- 
żecie miasta. Mieszkańcy miasta dostarczyli parlamentarzyście licznych do-
wodów, które uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa w stopniu 
wystarczającym do tego, aby złożyć zawiadomienie w prokuraturze.

W odpowiedzi na swoje zawiadomienie parlamentarzysta otrzymał po-
stanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, na które złożył zażalenie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami proceduralnymi. Zażalenie to nie zo-
stało jednak przyjęte, a w uzasadnieniu odmowy jego przyjęcia prokura-
tor wskazał, że zostało ono złożone przez osobę nieuprawnioną. W efekcie 
prokuratura nie przeanalizowała przedstawionego materiału dowodowego, 
pomimo wysokości strat, jakie mogła ponieść gmina, o ile zarzuty zawarte 
w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa są prawdziwe.

W sprawie tej parlamentarzysta złożył do właściwego sądu okręgowego 
zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia, uzasadniając je 
tym, że będąc przedstawicielem mieszkańców swojego okręgu wyborczego, 
ma obowiązek dbać o interesy swoich wyborców. W ramach realizowania 
tego obowiązku poczuwa się między innymi do podejmowania wszelkich 
niezbędnych działań w sprawach zgłaszanych podczas dyżurów pełnio-
nych w biurze senatorskim. Zażalenie to nie zostało jednak przyjęte, utrzy-
mana w mocy została decyzja prokuratora. W uzasadnieniu sąd stwierdził, 
że w tej sprawie jedynym podmiotem, który jest uprawniony do występo-
wania w charakterze pokrzywdzonego, jest prezydent miasta. Prowadzi to 
jednak do irracjonalnej sytuacji, w której jedyną osobą mającą możliwość 
żądania ścigania przestępstwa jest prezydent miasta, który tego przestęp-
stwa być może się dopuścił.

Jedynym powodem, dla którego w tej sprawie prokuratura nie podjęła 
żadnych działań, jest to, że parlamentarzysta nie jest osobą bezpośrednio 
poszkodowaną, a co za tym idzie, zdaniem prokuratury nie ma legitymacji 
procesowej. Bez znaczenia w tym przypadku jest to, że parlamentarzysta 
działa w interesie publicznym, realizując swoje obowiązki, tj. dbając o inte-
resy mieszkańców swojego okręgu wyborczego.

Dlatego też należy podjąć pracę nad zmianami w obowiązującym obec-
nie statusie parlamentarzysty, dzięki którym wyraźnie zostanie wskazane, 
jakie działania w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców swojego okręgu 
wyborczego może on podejmować. Zmiany te powinny także zagwarantować 
parlamentarzystom prawo do występowania na prawach pokrzywdzonego 
w sprawach, które dotyczą wykorzystania środków publicznych na terenie 
gmin składających się na okręg wyborczy parlamentarzysty. Zapewni to 
mieszkańcom możliwość uzyskania pomocy w sytuacji, gdy są świadkami 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji. Należy bowiem pamię-
tać, że niejednokrotnie nasi wyborcy obawiają się samodzielnie składać za-
wiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa (często jest to spowo-
dowane obawą przed ewentualnymi konsekwencjami w życiu zawodowym 
lub towarzyskim). Duża część mieszkańców nie może sobie w takiej sytuacji 
pozwolić na pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko zagwaran-
tuje ochronę prywatności osoby składającej zawiadomienie, ale też zwery-
fikuje jego podstawy i zasadność oraz zagwarantuje, że postępowanie nie 
zostanie umorzone z przyczyn proceduralnych.

Nie można wykluczyć przypadków, w których organy uprawnione do 
występowania w charakterze bezpośrednio pokrzywdzonego nie mają 
w tym interesu, ponieważ naraża to na odpowiedzialność karną osoby 
sprawujące funkcje kierownicze w tych organach. O takim przypadku 
można mówić w sytuacji, gdy uzasadnione jest podejrzenie, że wójt gminy 
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doprowadził do poważnych szkód w budżecie gminy z uwagi na swoją 
niegospodarność. Osobą, która mogłaby domagać się wyjaśnienia spra-
wy, w obecnym stanie prawnym jest wójt gminy, w którego interesie leży, 
aby sprawa ta nie była wyjaśniana, a osoby faktycznie pokrzywdzone 
(tj. mieszkańcy gminy), ale już pośrednio, de facto nie mają żadnej możli-
wości podjęcia efektywnych działań.

Zmiany legislacyjne powinny zmierzać w takim kierunku, aby parlamen-
tarzyści, którzy w ramach pełnionego mandatu posiądą informację o możli-
wości popełnienia przestępstwa ze szkodą dla dobra publicznego, mogli po-
dejmować wszelką aktywność procesową na prawach poszkodowanego.

Wskazane byłoby, żeby parlamentarzystom – oprócz zagwarantowa-
nia możliwości zaskarżania decyzji prokuratury – przyznać prawo do zło-
żenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia o odmowie 
wszczęcia dochodzenia oraz o umorzeniu dochodzenia, jak to ma miejsce 
w przypadku Najwyższej Izby Kontroli oraz inspektora pracy. Umożliwi to 
senatorom zapoznanie się z przesłankami, którymi kierował się prokurator 
podejmujący decyzję.

W związku z tym, że w obecnym stanie prawnym brak możliwości podję-
cia skutecznych działań w sprawach zgłaszanych przez naszych wyborców, 
postuluję rozpoczęcie prac nad zmianami, które umożliwią parlamentarzy-
stom skuteczne zadbanie o interesy mieszkańców swoich okręgów wybor-
czych. Przyczyni się to do zwiększenia zaufania obywateli do państwa oraz 
do zwalczania patologii przy wydatkowaniu środków publicznych.

Leszek Piechota

Odpowiedź

Warszawa, 30 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Pana Leszka Piechotę na 

72. posiedzeniu Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r., skierowane do Ministra Spra-
wiedliwości w sprawie uprawnień posła i senatora w postępowaniu karnym, uprzej-
mie przedstawiam, co następuje.

W pierwszej kolejności pragnę się odnieść do proponowanych w oświadczeniu 
zmian legislacyjnych w zakresie przyznania uprawnienia do występowania przez par-
lamentarzystów na prawach pokrzywdzonego w sprawach dotyczących wykorzystania 
środków publicznych na terenie gmin składających się na ich okręgi wyborcze. Defi-
nicję pokrzywdzonego w procesie karnym statuuje wprost przepis art. 49 §1 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555); 
dalej k.p.k. Znaczenie tego pojęcia, pomijając jego zakres podmiotowy, zakreślają 
kryteria naruszonego lub zagrożonego dobra prawnego oraz kryteria bezpośrednio-
ści jego naruszenia lub zagrożenia. Pierwszy z wymienionych elementów przesądza 
o materialnoprawnym charakterze definicji pokrzywdzonego, co nakazuje oceniać jego 
pozycję w relacji do przedmiotu ochrony konkretnego przepisu materialnego prawa 
karnego, obejmującego zakresem okoliczności czynu, którego dotyczy postępowanie. 
Za istotne przy tym uznaje się, że dla przyznania statusu pokrzywdzonego konieczne 
jest prawidłowe rozpoznanie nie tylko ogólnego lub rodzajowego, ale także indywidu-
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alnego przedmiotu ochrony analizowanej normy karnej, przy jednoczesnym uwzględ-
nieniu, iż dany czyn może wypełniać znamiona więcej niż jednego przepisu ustawy lub 
obejmować przestępstwo współukarane. Z kolei kryterium bezpośredniości narusze-
nia lub zagrożenia dobra prawnego danej osoby oznacza, że w relacji między czynem 
o konkretnych znamionach przestępstwa, a naruszeniem lub zagrożeniem dobra tej 
osoby nie ma ogniw pośrednich, z czego wynika, że do kręgu pokrzywdzonych można 
zaliczyć tylko ten podmiot, którego dobro prawne zostało działaniem przestępnym na-
ruszone wprost, a nie za pośrednictwem godzenia w inne dobro.

W orzecznictwie i doktrynie zgodnie przyjmuje się, że przepis art. 49 §1 k.p.k. powi-
nien być interpretowany wąsko. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 września 1999 r., 
sygn. akt I KZP 26/99, opubl. baza LEX nr 37 466, stwierdził, że przyjęcie wąskiej, ma-
terialnej definicji pokrzywdzonego pozwala na racjonalne ograniczenie kręgu pokrzyw-
dzonych do osób, których dobra prawne zostały zagrożone w wyniku przestępstw, któ-
re skonstruowane zostały jako przestępstwa z narażenia oraz do przestępstw popeł-
nionych w innych formach stadialnych i zjawiskowych niż dokonanie. Dzięki takiemu 
ograniczeniu usunięta zostaje sfera uznaniowości organów procesowych, które mo-
głyby niemal dowolnie kształtować krąg podmiotów, którym – zdaniem tych organów 
– przysługują uprawnienia pokrzywdzonych w rozumieniu art. 49 §1 k.p.k.

Wprowadzenie postulowanych w oświadczeniu zmian, zwłaszcza w zakresie jeszcze 
dalej idącego wniosku „aby parlamentarzyści, którzy w ramach pełnionego manda-
tu posiadają informację o możliwości popełnienia przestępstwa ze szkodą dla dobra 
publicznego mogli podejmować wszelką aktywność procesową na prawach poszkodo-
wanego” skutkowałoby nie tylko rozszerzeniem kręgu podmiotów uprawnionych, ale 
przede wszystkim utrudniłoby sprawne procedowanie prokuratury i sądów. Na tych 
bowiem organach spoczywałby dodatkowo obowiązek ustalania wszystkich parlamen-
tarzystów, którzy mogliby wstąpić w konkretnej sprawie w prawa pokrzywdzonego, co 
z jednej strony wydłużyłoby toczące się postępowanie, z drugiej zaś mogłoby się spoty-
kać z zarzutem „dowolności kształtowania kręgu uprawnionych podmiotów”. Definicja 
pokrzywdzonego ma wprawdzie przede wszystkim charakter materialnoprawny, ale jest 
również pojęciem procesowym, gdyż wynika z niego zespół uprawnień procesowych. 
Tym samym nadanie parlamentarzystom uprawnień pokrzywdzonego nie ograniczyło-
by się tylko do możliwości składania zażaleń na postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania czy umorzeniu postępowania, ale rozciągałoby się na całe postępowanie 
i to zarówno przygotowawcze jak i sądowe ze wszystkimi następstwami procesowymi.

Oczywiście zgodzić się należy z tezą stawianą w oświadczeniu, iż parlamentarzy-
sta działa w interesie publicznym, realizując swoje obowiązki, tj. dbając o interesy 
mieszkańców swojego okręgu wyborczego, niemniej jednak nie powinno to oznaczać 
zastępowania powołanych do tego organów państwa w realizacji celów postępowania 
karnego (art. 2 k.p.k.), czy wstępowania w prawa pokrzywdzonych, a więc podmiotów, 
których przestępstwo dotyka bezpośrednio. To właśnie bowiem ten warunek ogranicza 
zakres pojęcia pokrzywdzonego, eliminując z kręgu pokrzywdzonych przestępstwem 
te wszystkie podmioty, które wprawdzie mogą być dotknięte czynem przestępnym, 
lecz tylko w sposób pośredni, tak jak np. parlamentarzyści reprezentujący interesy 
mieszkańców okręgu wyborczego. W tym miejscu podnieść należy, że w niektórych 
przypadkach (np. śledztw przeciwko urzędnikom administracji centralnej) wszyscy 
parlamentarzyści jako reprezentanci narodu posiadaliby uprawnienia pokrzywdzone-
go w sprawie. Zgodnie bowiem z przepisem art. 104 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP posło-
wie i senatorowie są przedstawicielami Narodu, a zatem nie tylko swoich wyborców 
z danego okręgu wyborczego).

Uwzględniając powyższe, w pełni akceptując koncepcje i przedsięwzięcia parla-
mentarzystów w dążeniu do realizacji obowiązku dbałości o interesy swoich wybor-
ców, nie wydaje się jednak zasadne wprowadzenie do procedury karnej zmian w za-
kresie rozszerzenia kręgu osób, którym przysługują prawa pokrzywdzonych.

Propozycją znacznie węższą od postulatu zagwarantowania parlamentarzystom 
prawa do występowania na prawach pokrzywdzonego jest propozycja przyznania par-
lamentarzystom prawa do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia 
oraz o umorzeniu postępowania.
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Zawężając zatem rozważania do ewentualnej nowelizacji art. 306 k.p.k. zauważyć 
należy, że przepis art. 305 §4 k.p.k. wprowadza wymóg powiadomienia o wszczęciu 
i o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego te podmioty, który złożyły 
zawiadomienie o przestępstwie oraz ujawnionego pokrzywdzonego, bez względu na to, 
czy służy im zażalenie na tę decyzję. W przypadku późniejszego umorzenia wszczętego 
postępowania przygotowawczego także zawiadamia się te podmioty oraz podejrzane-
go. W przypadku decyzji zaskarżalnych (odmowa wszczęcia, umorzenie) zawiadamia-
ni powinni być pouczeni o przysługujących im uprawnieniach, w tym o możliwości 
wniesienia zażalenia na postanowienia wskazane w art. 306 §1 i 1a k.p.k., o ile im 
one służą. Uprawnienie do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczę-
cia śledztwa przysługuje, zgodnie z dyspozycją z art. 306 k.p.k., pokrzywdzonemu, 
a także osobie lub instytucji publicznej, samorządowej czy społecznej, która złożyła 
zawiadomienie o przestępstwie. W przypadku postanowienia o umorzeniu śledztwa 
krąg ten obejmuje strony, instytucję państwową lub samorządową, która złożyła za-
wiadomienie, oraz osoby, która złożyły zawiadomienie o przestępstwie określonym 
w art. 228–231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270–277, art. 278–294 lub 
w art. 296–306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku ich 
zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia ich praw.

Instytucjom, o których mowa w art. 305 §4 k.p.k., prawo wniesienia zażalenia 
przysługuje również wtedy, gdy nie działały w wykonaniu obowiązku zawiadomienia 
wynikającego z art. 304 §2 k.p.k., jak również mają je wszystkie zawiadamiające in-
stytucje społeczne. Natomiast w odniesieniu do innych podmiotów (tu sytuować na-
leży parlamentarzystów) ustawodawca formułuje wymaganie, aby były one pośrednio 
pokrzywdzonymi (są to osoby, które nie są pokrzywdzonymi w rozumieniu art. 49 §1 
k.p.k., które złożyły zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, jeżeli wskutek prze-
stępstwa doszło do naruszenia ich praw).

Zatem z art. 306 k.p.k. wynika, że krąg podmiotów uprawnionych do składania 
zażalenia nie jest związany jedynie ze statusem danej osoby jako pokrzywdzonego. 
Z uwagi na funkcję, jaką odgrywają zarówno instytucje władzy publicznej, jak i pod-
mioty społeczne, w sferze ochrony obywateli, ustawodawca ustawą nowelizującą Ko-
deks postępowania karnego z dnia 22 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 480) posze-
rzył już katalog podmiotów uprawnionych do składania zażalenia na odmowę wszczę-
cia postępowania. Dokonana tą ustawą zmiana art. 306 k.p.k. poszerzyła krąg osób 
uprawnionych do zaskarżania decyzji prokuratora o odmowie wszczęcia lub umorze-
niu postępowania. W rezultacie polepszyła się sytuacja pośrednio pokrzywdzonych 
przestępstwem poprzez stworzenie możliwości poddania sądowej kontroli realizacji 
przez prokuratora roli obrońcy dóbr ogólnych, w sytuacji gdy prowadzi to jednocześ- 
nie do naruszenia lub zagrożenia interesów indywidualnych, niespełniających kryte-
rium bezpośredniości, określonego w art. 49 k.p.k.

Z art. 306 k.p.k. wynika zatem, że krąg podmiotów uprawnionych do składania 
zażalenia nie jest związany jedynie ze statusem danej osoby jako pokrzywdzonego. 
Z uwagi na funkcję, jaką odgrywają zarówno instytucje władzy publicznej, jak i pod-
mioty społeczne, w sferze ochrony obywateli, ustawodawca rozszerza katalog podmio-
tów uprawnionych do składania zażalenia, czyniąc niejako wyjątek od zasady, w myśl 
której prawo takie przysługuje osobie pokrzywdzonej.

Z tego względu należy stwierdzić, że zakres kompetencji i uprawnień posła i se-
natora wynikający z pełnienia mandatu w myśl ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wy-
konywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29) – dalej „usta-
wy”, w pewnym stopniu koresponduje z funkcją, jaka przyznana jest instytucjom pu-
blicznym czy społecznym w ramach postępowania karnego. Trudno nie dostrzec, że 
składanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, stanowi jedną z form 
reprezentowania wyborców, w szczególności jako reakcji na przekazywane przez nich 
informacje czy materiały.

W tym miejscu wskazać można również art. 21 ust. 2 ustawy, w którym ustawo-
dawca zdecydował się przyznać parlamentarzystom szczególne uprawnienie w postaci 
prawa posła lub senatora do nieudzielania informacji o osobie, która przekazała mu 
określone informacje lub przedstawiła opinię. Uprawnienie to jest bezwzględne, wyłą-
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czając możliwość zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy na zasadach określo-
nych w art. 180 k.p.k. Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy posłowie i senatorowie 
mają prawo uzyskiwać od członków Rady Ministrów oraz przedstawicieli właściwych 
organów i instytucji państwowych i samorządowych informacje i wyjaśnienia w spra-
wach wynikających z wykonywania obowiązków poselskich lub senatorskich.

Ustawodawca dostrzega zatem szczególną rolę parlamentarzysty, jako osoby re-
prezentującej obywateli. Wydaje się także, że w pewnych sytuacjach, np. w sprawach 
mających miejsce w okręgu wyborczym posła lub senatora, może być on nie mniej 
związany z osobami pokrzywdzonymi danym przestępstwem niż instytucje publiczne, 
czy społeczne, składające zawiadomienie w analogicznej sprawie.

Wobec powyższego, z uwagi na dostrzegalną zbieżność instytucji posła lub senato-
ra z podmiotami, o których mowa w art. 305 §4 k.p.k., uznać należy, że nie ma prze-
ciwwskazań do podjęcia prac w celu ewentualnej nowelizacji Kodeksu postępowania 
karnego w przedmiotowym zakresie. Kwestią uprawnień posła i senatora w postępo-
waniu karnym mogłaby się zająć Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego działająca 
przy Ministrze Sprawiedliwości.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
dr hab. Monika Zbrojewska 
Podsekretarz Stanu



72. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2015 r. 129

Oświadczenie senatora Józefa Piniora

skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

W związku z wykonywaniem mandatu senatorskiego otrzymałem od gru-
py obywateli skargę na postępowanie banków względem klientów, którzy za-
ciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. Przedstawiając liczne problemy 
ze skutecznym dochodzeniem swoich praw w konfrontacji z bankami, zainte-
resowani obywatele sygnalizowali poczucie niewystarczającego wsparcia ze 
strony władz i organów nadzorujących sektor finansowy w Polsce.

Rosnąca świadomość konsumencka osób, które są posiadaczami kredy-
tów hipotetycznych we frankach szwajcarskich, sprawia, że obywatele doma-
gają się obecnie między innymi wykreślenia z ich umów z bankami klauzul 
uznanych za abuzywne na mocy wyroków sądowych wydanych w sprawach 
związanych zarówno z pozwami indywidualnymi, jak i zbiorowymi, szcze-
gólnie na mocy wyroku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie z powództwa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko bankowi Millenium. 
UOKiK już w maju 2008 r. opublikował „Raport z kontroli wzorców hipotecz-
nych”, w którym wskazano, że stosowane przez banki wzorce umów kredytu 
indeksowanego/denominowanego w stosunku do kursu waluty obcej zawie-
rają klauzule abuzywne. Działo się to jeszcze przed gwałtownym wzrostem 
kursu CHF, którego bolesne skutki unaoczniły dopiero skalę problemu i kon-
sekwencje stosowania przez banki wspomnianych praktyk. Różne działania 
podejmowane przez organy państwowe w sprawie osób powszechnie zwa-
nych „frankowiczami” według posiadanych przeze mnie informacji nie dopro-
wadziły jak dotąd do poprawy sytuacji prawnej klientów banków.

Niniejszym zwracam się do Ministra Sprawiedliwości z następującymi 
pytaniami.

1. Dlaczego banki w Polsce nie stosują się do prawomocnych wyroków 
polskich sądów w kwestii wykreślenia ze wszystkich stosownych umów 
klauzul sądownie bankom zakazanych (w tym klauzuli indeksacyjnej nie-
spełniającej swojej roli) – nie tylko co do literalnej treści wspomnianych zapi-
sów, lecz także idei, zgodnej z treścią wyroków?

2. Na jakim etapie są prace nad projektem ustawy o zniesieniu, względ-
nie wykreśleniu z polskiego prawa archaicznej formy prawnej wprowadzają-
cej rażącą nierównowagę stron umów między bankami a ich klientami, czyli 
zapisu o „bankowym tytule egzekucyjnym”, który niejednokrotnie bywa źró-
dłem nadużyć?

Z poważaniem 
Józef Pinior
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Odpowiedź

Warszawa, 3 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie pana senatora Józefa Piniora z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie postępowania banków wobec klientów, którzy zaciągnęli kredyty 
we frankach szwajcarskich, przesłane przy piśmie Wicemarszałka Senatu oraz bezpo-
średnio przez pana senatora (w piśmie z dnia 5 marca 2015 r.), uprzejmie przedsta-
wiam, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 47943 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postę-
powania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) dalej: „k.p.c.”, prawomoc-
ny wyrok uznający postanowienie wzorca umowy na niedozwolone ma skutek wobec 
osób trzecich od chwili wpisania tego postanowienia wzorca umowy do rejestru. Wy-
rok taki korzysta z tzw. rozszerzonej prawomocności, co oznacza, że jest on skuteczny 
również wobec tych podmiotów, które nie były stronami postępowania zakończonego 
wydaniem tego orzeczenia.

Trudno jednak wskazać, jakie są przyczyny niestosowania się banków do wskaza-
nych wyżej wyroków. Minister Sprawiedliwości nie posiada bowiem informacji, które 
pozwoliłyby wyjaśnić motywy takiego postępowania banków.

Odnosząc się do zapytania w sprawie stanu prac legislacyjnych zmierzających do 
wyeliminowania instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego, uprzejmie informuję, że 
w Ministerstwie Sprawiedliwości nie są prowadzone takie prace.

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości zasadne jest utrzymanie tej instytucji. 
Przemawia za tym przede wszystkim fakt, że likwidacja bankowych tytułów egzeku-
cyjnych doprowadzi do tego, że banki będą żądały od swoich klientów poddania się 
egzekucji w aktach notarialnych. Według przepisów art. 777 §1 pkt 4–6 k.p.c., takie 
akty notarialne również stanowią tytuły egzekucyjne. Stosowanie takiej praktyki po-
gorszyłoby sytuację dłużników banku z dwóch zasadniczych powodów.

Po pierwsze, w przypadku nadania klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu 
sąd nie bada, czy stwierdzona w tym akcie należność wynika z jakiejkolwiek czynności 
prawnej. Z treści art. 777 §2 k.p.c. oraz wyrażanych na tle tego przepisu wypowiedzi 
doktryny prawa jednoznacznie wynika, że w akcie notarialnym wystarczające jest po-
wołanie się na czynność, z której ma wynikać dług. Sąd w postępowaniu klauzulowym 
nie bada jednak, czy stwierdzona w tytule należność wynika z czynności, którą ów 
akt zabezpieczał. Przepisy nie przewidują takiego zakresu kognicji dla sądu rozpozna-
jącego wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Tymczasem 
w przypadku bankowego tytułu egzekucyjnego ustawodawca wyraźnie nakłada na 
sąd (art. 7862 §1 k.p.c.) obowiązek zweryfikowania, czy stwierdzona w tym tytule na-
leżność wynika z czynności bankowej, co zazwyczaj następuje przez porównanie treści 
tytułu z treścią czynności bankowej.

Po drugie, sporządzenie aktu notarialnego jest czynnością odpłatną. Nie ulega 
wątpliwości, że koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego zostałyby prze-
rzucone na dłużnika, który dokonuje czynności z bankiem. Przyczyniłoby się to do 
zwiększenia kosztów uzyskania kredytu i stanowiłoby dodatkową barierę dla realizacji 
tej czynności. Tymczasem poddanie się egzekucji prowadzonej na podstawie banko-
wego tytułu egzekucyjnego na dotychczasowych zasadach nie wymaga ponoszenia 
żadnych dodatkowych kosztów.

Należy też mieć na uwadze, że regulacje prawne dotyczące bankowych tytułów eg-
zekucyjnych były dwukrotnie przedmiotem kontroli i oceny Trybunału Konstytucyjne-
go (por. wyrok z dnia 16 maja 1995 r., sygn. akt K 12/93 oraz wyrok z dnia 26 stycz-
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nia 2005 r., sygn. akt P 10/04), W obu tych orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny nie 
dopatrzył się niezgodności przepisów dotyczących bankowych tytułów egzekucyjnych 
z Konstytucją.

Ze wskazanych wyżej względów w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (druk sejmowy nr 2678) zaproponowano utrzymanie przepisów dotyczących 
bankowych tytułów egzekucyjnych. W projekcie tym przewidziano informatyzację 
czynności polegających na wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego oraz nada-
niu mu klauzuli wykonalności. Zaproponowano również doprecyzowanie przepisów 
dotyczących treści oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz bankowego tytułu 
egzekucyjnego (np. co do sposobu oznaczania wysokości odsetek zmiennych). Pro-
jektowane rozwiązania wymuszą standaryzację dokumentów sporządzanych przez 
banki i przyczynią się do ujednolicenia praktyki banków i sądów. Wskazany projekt 
ustawy jest aktualnie przedmiotem prac sejmowej Podkomisji stałej do nowelizacji 
prawa cywilnego.

Mając powyższe na uwadze nie znajduję podstaw do podjęcia prac legislacyj-
nych zmierzających do uchylenia przepisów dotyczących bankowych tytułów egze-
kucyjnych.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Jerzy Kozdroń 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika

skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z niepokojącymi sygnałami i protestami mieszkańców mojego 

regionu odnośnie do planowanej budowy kopalni węgla brunatnego na złożu 
„Oczkowice” na terenie gmin Miejska Górka i Krobia chciałbym w niniejszym 
piśmie zwrócić Pana uwagę na ten problem.

Mieszkańcy, którzy obawiają się powstania kopalni węgla brunatnego, 
wskazują na szczególne znaczenie regionu dla bezpieczeństwa żywnościo-
wego państwa. Region ten jest liderem w skali kraju w zakresie produkcji 
żywności wysokiej jakości. Są tutaj wysokie plony roślin uprawnych oraz 
bardzo duża obsada zwierząt hodowlanych, obszar ten jest też zapleczem 
surowcowym dla przetwórstwa spożywczego. Największym bogactwem 
tego terenu są zwarte obszary gruntów rolnych, o których wartości świad-
czą klasy bonitacyjne i kompleksy ich przydatności rolniczej. Dla wielu ludzi 
z tego regionu rolnictwo i przetwórstwo spożywcze to jedyne źródło dochodu 
i utrzymania rodzin.

Poszanowanie zasad ochrony środowiska jest niezbędnym elementem 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa, który wpływa na jakość i bezpieczeń-
stwo żywnościowe. Budowa przedmiotowej kopalni będzie negatywnie od-
działywać na sąsiednie gminy, powodując zachwianie równowagi środowi-
ska naturalnego, zwłaszcza w obszarze stosunków wodnych i zanieczysz-
czeń.

Czy Pan Minister również dostrzega opisany problem? Jeśli tak, to w jaki 
sposób zamierza go Pan rozwiązać?

Marian Poślednik

Odpowiedź

Warszawa, 22 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z dnia 26 marca 2015 r., znak: 

BPS/043-72-3115/15 oświadczenia złożonego przez senatora Mariana Poślednika 
w sprawie protestów mieszkańców przeciwko budowie kopalni węgla brunatnego na 
złożu „Oczkowice”, przedstawiam odpowiedź na to oświadczenie, z uprzejmą prośbą 
o przyjęcie zawartych w niej informacji.

Uprzejmie informuję, że podstawą prowadzenia działalności eksploatacyjnej przez 
przedsiębiorcę stanowi koncesja na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża, a wa-
runkiem jej uzyskania jest złożenie do Ministra Środowiska wniosku o jej udzielenie 
wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Do dnia dzisiejszego do Mini-
stra Środowiska nie wpłynął wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla 
brunatnego ze złoża „Oczkowice”. Minister Środowiska nie posiada zatem konkret-
nych informacji dotyczących planów budowy kopalni odkrywkowej w gminie Krobia 
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i Miejska Górka. Na obecnym etapie nie jest również możliwe przesądzenie o sposobie 
rozwiązania kwestii negatywnego wpływu potencjalnej budowy kopalni odkrywkowej 
na warunki środowiskowe.

Pragnę jednak zauważyć, że Minister Środowiska zdaje sobie sprawę, że wydoby-
wanie węgla brunatnego, jak każda działalność górnicza, może stanowić potencjalne 
zagrożenie dla środowiska oraz że nieodzownym aspektem odkrywkowej działalności 
górniczej, niekorzystnym dla lokalnej społeczności, jest często zmiana ich warunków 
życia. Stanowi to największe zagrożenia dla społeczeństwa i często jest powodem pro-
testów. Dlatego też niezbędnym elementem wniosku o udzielenie koncesji na wydoby-
wanie kopaliny ze złoża jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana 
na wniosek inwestora przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W trakcie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na śro-
dowisko regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje szczegółowej oceny wpły-
wu planowanej inwestycji między innymi na środowisko, warunki życia ludzi, dobra 
materialne oraz możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszenia negatywnego 
oddziaływania inwestycji na środowisko. Ponadto organ ten jest zobowiązany do za-
pewnienia możliwości udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach.

Ponadto uprzejmie informuję, że koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża nie 
jest autonomiczną decyzją Ministra Środowiska – do jej udzielenia wymagane jest 
uzgodnienie planowanej działalności z właściwym miejscowo organem gminy w zakre-
sie zgodności z treścią miejscowego planu przestrzennego gminy lub studium, w przy-
padku braku planu. O losie budowy kopalni odkrywkowej zadecyduje zatem organ 
gminy. Ponadto warunkiem udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża jest 
również uzyskanie uzgodnienia ministra właściwego do spraw gospodarki. Stanowi-
ska tych organów są wiążące dla organu koncesyjnego.

Pragnę również podkreślić, iż Minister Środowiska nie pełni roli inwestora, który 
decyduje o kształcie inwestycji, a jedynie wykonuje zadania organu koncesyjnego. 
To na przedsiębiorcy, ubiegającym się o koncesję wydobywczą, spoczywa obowiązek 
podjęcia starań o uzyskanie społecznej akceptacji dla planowanej działalności eksplo-
atacyjnej oraz wypracowania porozumienia z lokalną społecznością na długo przed jej 
rozpoczęciem.

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

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

W marcu br. burmistrz Recza zwrócił się do mnie osobiście i pisemnie 
z prośbą o interwencję w sprawie wyszczególnionej w piśmie z dnia 10 mar-
ca 2015 r. skierowanym do Pani Minister.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wyko-
nywaniu mandatu posła i senatora, proszę o ustosunkowanie się do treści 
listu skierowanego przez burmistrza i przekazanie odpowiedzi do mojej wia-
domości.

Jednocześnie proszę, aby Pani Minister wzięła pod uwagę wszelkie do-
stępne środki prawne i finansowe dotyczące możliwości pozytywnego roz-
wiązania trudnej sytuacji, a tym samym wyznaczyła priorytet działań dla 
dobra uczniów i polskiej edukacji.

Z poważaniem 
Sławomir Preiss

Odpowiedź 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 28 kwietnia 2015 r.

Sz. P. 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia Pana Sławomira Preissa – Senatora RP (Nr spra-

wy BPS/043-72-3116/15) w sprawie przyznania Miastu i Gminie Recz dodatkowych 
środków finansowych, przekazuję kopię pisma skierowanego do Pana Wiesława Łoń-
skiego – Burmistrza Miasta i Gminy Recz.

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



72. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2015 r. 135

Stanowisko

Warszawa, 13 kwietnia 2015 r.

Szanowny Pan 
Wiesław Łoński 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Recz

W nawiązaniu do pisma z dnia 10 marca br. w sprawie przyznania Miastu i Gminie 
Recz dodatkowych środków finansowych, uprzejmie informuję.

Finansowanie zadań oświatowych związanych z prowadzeniem (dotowaniem) szkół 
i placówek odbywa się poprzez jednolity system części oświatowej subwencji ogólnej. 
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) wielkość części oświatowej subwencji ogólnej 
dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. 
Część oświatową subwencji ogólnej – po odliczeniu rezerwy ustawowej subwencji 0,4% 
(art. 28 ust. 2 ww. ustawy) – dzieli się między jednostki samorządu terytorialnego (art. 28 
ust. 5), biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Minister Finansów informuje jednostki samorządu terytorialnego (JST) o kwotach 
części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok dwukrotnie, tj. w terminie do dnia 
15 października roku poprzedzającego rok budżetowy (kwoty wstępne) oraz w terminie 
14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej (kwoty ostateczne).

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu te-
rytorialnego na rok 2015 skalkulowane zostały na podstawie:

∙ określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 wysokości części oświa-
towej subwencji ogólnej, pomniejszonej o 0,4% rezerwy;

∙ projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu po-
działu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial-
nego w roku 2015;

∙ danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej 
(według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) 
zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły 
i placówki oświatowe;

∙ danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 
wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 wrześ- 
nia 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu 
w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla 
dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych 
I stopnia zwiększono o 3,4%;

∙ danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 
wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 wrześ- 
nia 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych 
przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie 
odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Wykorzystane do naliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej 
na 2015 r. dane o liczbie uczniów (wychowanków), które w znacznej części oparte były 
na danych z poprzedniego roku szkolnego (2013/2014), uległy zmianom.

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego na rok 2014 skalkulowane zostały na podstawie:

∙ określonej w ustawie budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia br. (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 153) wysokości części oświatowej subwencji ogólnej 
(40.376.952 tys. zł) pomniejszonej o 0,4% rezerwy;

∙ rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w spra-
wie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samo-
rządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1977);
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∙ danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (we-
dług stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zwery-
fikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

∙ danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkol-
nym 2014/2015, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu 
na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych 
przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, z uwzględnie-
niem zwiększenia o 3,4% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i mło-
dzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

W związku z powyższym należy wziąć pod uwagę, że wstępnie skalkulowane kwo-
ty subwencji oświatowej dla poszczególnych JST były poddane stosownej weryfikacji 
z początkiem 2015 r. w oparciu o zaktualizowane dane statystyczne o liczbie:

– uczniów (korzystających),
– etatów nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego,
dlatego też ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do 

kwot wstępnych musiały ulec zmianie.
Analiza danych dotyczących Miasta i Gminy Recz wykazała, że na zmniejszenie 

się kwoty subwencji ostatecznej w stosunku do kwoty subwencji wstępnej wpłynęły 
głównie następujące czynniki:

∙ obniżenie standardu A z 5.306,0316 do 5.258,6754,
∙ zmniejszenie się liczby uczniów szkół podstawowych, w których różnica po-

między liczbą uczniów szkoły przyjętą do podziału części oświatowej, a liczbą 
uczniów przeliczoną wagami P11, P12, P13 nie przekracza 70, dla których stosuje 
się dodatkową wagę P3 = 0,18 – o 68 uczniów.

∙ zmniejszenie się liczby niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów dla dzieci i młodzieży, dla których stosuje się dodatkową wagę P7 = 9,5 
– o 2 uczniów.

Szczegółowe dane, na podstawie których skalkulowana została ostatecz-
na kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dla Miasta i Gminy Recz 
przedstawia metryczka załączona do pisma MEN z dnia 12 lutego br. nr DWST.
WSST.356.2812.2015.

Odnosząc się do wagi P3 należy wziąć pod uwagę, że liczebności uczniów stoso-
wane przy kalkulacji subwencji naliczanej tą wagą zwiększa się o 3,4%. Zapis ten 
jest zawarty w ust. 9 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. Zgodnie z danymi wy-
kazanymi w SIO wg stanu na 30 września 2014 r. Szkoła Podstawowa w Lubieniowie 
liczyła 68 uczniów, a po zastosowaniu wskaźnika 3,4% liczba uczniów wynosi 70,312. 
W związku z powyższym uczniowie ww. szkoły nie mogą być uwzględnieni w przypad-
ku naliczania subwencji oświatowej wagą P3.

Ponadto pragnę zauważyć, że kwoty subwencji oświatowej nie można wprost 
odnosić do zadań oświatowych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego. 
W obowiązującym systemie prawnym nie ma przepisu, z którego wynikałoby, iż bud- 
żet państwa gwarantuje w ramach części oświatowej subwencji ogólnej środki na po-
krycie wszystkich wydatków na realizację zadań oświatowych jednostek samorządu 
terytorialnego. Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) środki niezbędne na realiza-
cję zadań oświatowych, o których mowa w ust. 2 tej ustawy, zagwarantowane są w do-
chodach jednostek samorządu terytorialnego. W myśl art. 167 ust. 2 Konstytucji RP 
dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencje ogólne 
(w tym oświatowa) i dotacje celowe z budżetu państwa. Oznacza to, iż część oświatowa 
subwencji ogólnej jest jedynie jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu tery-
torialnego. Kształtowanie wysokości subwencji oświatowej dla poszczególnych jedno-
stek samorządu terytorialnego musi zatem uwzględniać obiektywne wskaźniki, umoż-
liwiające dokonanie podziału środków części oświatowej subwencji według kryteriów 
jednolitych i powszechnych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.
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Zwiększenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej mogą być dokonane je-
dynie ze środków 0,4% rezerwy wyodrębnionej zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podział 0,4% rezerwy ustawowej 
dokonywany jest w oparciu o ustalane corocznie kryteria jej rozdysponowania. 
„Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015”, 
przesłane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego pismem z dnia 24 lu-
tego br. nr DWST.WSST.337.1263.2014 i zamieszczane na stronie internetowej 
www.men.gov.pl.

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Czesława Kunkiewicz-Waligóra
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa

skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W marcu 2015 r. do mojego biura senatorskiego zgłosił się mąż pani 

Joanny W. z następującymi dokumentami (kopie dokumentów w załączeniu) 
dotyczącymi wniosku skierowanego do prezesa NFZ o przeprowadzenie ba-
dań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycia kosztów transpor-
tu do miejsca udzielenia świadczeń: kartą informacyjną oraz onkologiczną 
konsultacją genetyczną prof. dra hab. n. med. Jana Lubińskiego – lekarza 
specjalisty w dziedzinie patomorfologii oraz genetyki klinicznej, konsultan-
ta krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej, członka Prezydium Komitetu 
Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, kierownika Zakładu Ge-
netyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
oraz działającego przy tej uczelni Międzynarodowego Centrum Nowotworów 
Dziedzicznych, przewodniczącego Komisji Odwoławczej Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju. Pan Marek W. złożył te dokumenty wraz z pismem 
z prośbą o interwencję, w którym mąż pani Joanny opisuje sytuację zdrowot-
ną i przebieg leczenia żony, u której rozpoznano raka piersi, czego skutkiem 
była mastektomia piersi. Kolejna operacja wyznaczona jest na dzień 25 mar-
ca 2015 r. – chodzi o usunięcie węzłów chłonnych pachwinowych.

W 2015 r. pani Joanna złożyła wniosek do prezesa NFZ o pokrycie kosz-
tów badań DNA – testu OncoDeep. Test ten jest wykonywany w Belgii. Wnio-
sek został wypełniony i zaopiniowany przez profesora Lubińskiego ze Szcze-
cina. Wniosek ten pozytywnie zaopiniował również pan prof. S. Zajączek, 
konsultant wojewódzki do spraw genetyki. Z załączonej dokumentacji wy-
nika, że prezes NFZ zwrócił się z prośbą o wydanie opinii do pani prof. Marii 
Małgorzaty Sąsiadek, konsultanta krajowego w dziedzinie genetyki klinicz-
nej z UM we Wrocławiu. Podważyła ona opinie wspomnianych wcześniej 
lekarzy i wydała opinię negatywną co do zastosowania tego leczenia.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o interwencję 
i wyjaśnienie takiego postępowania NFZ, który zwrócił się o kolejną konsul-
tację do innego lekarza, podważając autorytet szczecińskich lekarzy i nie 
dając przy tym wiary ich wiedzy, badaniom i dotychczasowym osiągnię-
ciom naukowym. W następstwie tego odrzucił wniosek i proponowane przez 
szczecińskich lekarzy leczenie. W jaki sposób NFZ argumentuje swoją decy-
zję i fakt posłużenia się jedynie opinią pani profesor M. Sąsiadek?

W czasie podejmowania stosownych działań w tej sprawie będących 
w zakresie Pana kompetencji proszę mieć na uwadze zdrowie pacjentki 
i fakt, że sprawa ta jest sprawą niecierpiącą zwłoki. Proszę o odniesienie się 
do powyższego i informację o przebiegu interwencji.

Z poważaniem 
Sławomir Preiss
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Odpowiedź

Warszawa, 2015.04.16

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Sławomira Preissa, Senatora RP, 

podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r., przekazane przy pi-
śmie Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu, z dnia 26 marca 2015 r., 
w sprawie rozpatrywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia wniosku Pani Joanny W. 
o przeprowadzenie w Belgii i pokrycie kosztów badań DNA – testu OncoDeep, uprzej-
mie proszę o przyjęcie poniższych informacji i wyjaśnień w podnoszonej sprawie.

Zgodnie z wnioskiem zawartym w ww. oświadczeniu Pana Senatora, zwrócono się 
do odpowiedniej komórki w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o udziele-
nie wyjaśnień dotyczących trybu rozpatrywania wniosku Pani Joanny W. i poszcze-
gólnych jego etapów.

Z uzyskanych informacji wynika, że działając na podstawie §6 ust. 7 rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na 
uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów 
transportu (Dz.U.2014.1551), Prezes NFZ wystąpił do prof. dr hab. Marii Małgorzaty 
Sąsiadek, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Genetyki Klinicznej, z wnioskiem o wy-
danie jednoznacznej opinii w zakresie możliwości/braku możliwości przeprowadze-
nia wnioskowanego badania na terenie kraju. Wniosek dotyczył bowiem świadczenia 
opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 42j ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), tj. świadczenia gwarantowanego, którego 
aktualnie nie wykonuje się w kraju.

Działanie takie jest standardowym elementem postępowania kwalifikacyjnego 
prowadzonego przez Prezesa NFZ w zakresie stwierdzenia przesłanek, o których mowa 
w art. 42j ust. 1 ww. ustawy. Przepis ten stanowi, że:

„Prezes Funduszu może na wniosek wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowe-
go, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osoby po-
zostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę, w drodze 
decyzji administracyjnej, skierować wnioskodawcę do przeprowadzenia poza granicami 
kraju leczenia lub badań diagnostycznych, należących do świadczeń gwarantowanych, 
których aktualnie nie wykonuje się w kraju, kierując się niezbędnością udzielenia ta-
kiego świadczenia w celu ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy”.

Do podjęcia takiego działania upoważniają Prezesa NFZ również przepisy art. 10 
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia 
(Dz.U.2015.126), wedle których do zadań konsultanta krajowego należy „opiniowanie 
wniosków o skierowanie pacjenta do przeprowadzenia leczenia lub badań diagno-
stycznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w przepisach 
odrębnych”.

Z wyjaśnień udzielonych przez Centralę NFZ wynika ponadto, że Fundusz, kie-
rując się sugestią prof. dr. hab. M.M. Sąsiadek (z dnia 12 marca 2015 r.), dotyczącą 
konieczności zweryfikowania jej opinii przez prof. dr. hab. Macieja Krzakowskiego, 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej, wystąpił do ww. konsultan-
ta krajowego w dniu 12 marca 2015 r. i przekazał jego opinię Pani prof. dr hab. M.M. 
Sąsiadek w dniu 17 marca br., która ostatecznie, w świetle opinii ww. specjalisty on-
kologa, poparła wniosek Pani Joanny W.

Po przeprowadzeniu korespondencji z zagranicznym świadczeniodawcą, na pod-
stawie której ustalono szacunkowe koszty badania genetycznego oraz sposób ich roz-
liczenia (prowadzonej w okresie 27.02.2015–27.03.2015), w dniu 1 kwietnia 2015 r. 
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Prezes NFZ wyraził zgodę na pokrycie kosztów transportu i przeprowadzenie bada-
nia genetycznego w ośrodku zagranicznym wskazanym we wniosku Pani Joanny W., 
o czym poinformował Zainteresowaną pismem wysłanym w dniu 2 kwietnia br.

Stwierdzić zatem należy, biorąc pod uwagę wskazane powyżej przepisy ustawowe 
i wykonawcze oraz wyjaśnienia przekazane przez Centralę NFZ, że Prezes NFZ nie do-
puścił się żadnych uchybień proceduralnych w sposobie rozpatrywania wniosku Pani 
Joanny W. ani nie przekroczył swoich uprawnień.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Jana Rulewskiego

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Przed paroma dniami rząd przyjął projekt ustawy nowelizującej ustawę 
o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego miesz-
kania – tak zwany program MdM. Niewątpliwie projekt ten jest efektem nie-
powodzenia, małej skuteczności dotychczasowej ustawy.

Program MdM jest istotnym programem wsparcia ze względu na potrzebę 
mieszkaniową trudną do zrealizowania przez wchodzących w życie zawodo-
we młodych ludzi, nadto obciążonych koniecznością zaciągania i spłacania 
wielusettysięcznych kredytów. Wsparcie państwa, liczone w tym roku na 
715 milionów zł, przeznaczone na start mieszkaniowy rodzin, w tym posia-
dających dzieci, stanowi istotną pomoc we wspieraniu rodzin w ogóle.

Realizacja zamierzeń ustawowych okazała się wysoce nieskuteczna. 
Z danych Banku Gospodarstwa Krajowego za rok 2014 wynika, że z do-
tychczasowego programu skorzystało zaledwie szesnaście tysięcy kredy-
tobiorców, a limit środków wykorzystano zaledwie w 1/3. Nie spełnił się 
prorodzinny kierunek ustawy, gdyż wśród korzystających z preferencji za-
ledwie 16% to małżeństwa dzietne, podczas gdy 52% stanowili single. Jak-
by na przekór temu, w znowelizowanej ustawie jeszcze bardziej preferuje 
się rodziny wielodzietne, zwiększając limit kredytowy – zapewnia się o 5% 
większe wsparcie kredytowe na dziecko. Trudno jednak wyobrazić sobie 
rodzinę z trojgiem dzieci inwestującą 260 tysięcy zł, w tym połowa kredytu 
wpłacona, w tym miesięczna opłata kredytowa plus czynsz w granicach 
2 tysięcy zł.

W dniu 24 lipca 2014 r. zaniepokojony tą sytuacją złożyłem stosowne 
oświadczenie. W odpowiedzi minister Orłowski uspokajał faktem debiutu 
programu, forsowaniem proinwestycyjnego charakteru w kontekście rozwoju 
budownictwa i koniecznością dokonania precyzyjnych wyliczeń wskaźnika 
progowego przez wojewodów.

Postulowałem potrzebę zwrócenia się w stronę rynku wtórnego, dostęp-
nego dla niezamożnych małżeństw, a takimi są zazwyczaj młode małżeń-
stwa, poprzez przywrócenie choćby w połowie możliwości pobierania kre-
dytów na używane mieszkania, zwłaszcza tam, gdzie nie występuje rynek 
deweloperski, czyli na wsiach i w małych miasteczkach. Nowelizacja pomija 
fakt, że w dużych miastach używane mieszkania cechuje lokalizacja redu-
kująca koszty dotarcia do szkół, przedszkoli i pracy. Wskazywałem, że cena 
nowego mieszkania wiąże się z dodatkowymi inwestycjami wynoszącymi 
średnio 1/3 kosztów stanu deweloperskiego. Te mieszkania budowane są 
na peryferiach, gdzie nie ma dostatecznej infrastruktury i jest słaba komu-
nikacja. Wprawdzie rząd przestał dogmatycznie zwalczać spółdzielnie jako 
potencjalnego inwestora, lecz one na ogół też nie inwestują w małych mia-
stach lub na wsiach. Wreszcie wskazywałem na istotną anomalię ustawy, 
czyli obowiązek wykazania dochodów osiąganych w Polsce, co wyklucza 
tych obywateli polskich, którzy zarobkują za granicą właśnie w celu pozy-
skania środków na potrzeby mieszkaniowe. Niestety resort infrastruktury 
pominął te uwagi. Przypuszczam, że konsultacja miała charakter jedno-
stronny i obejmowała deweloperów, a pomijała rzeczywiste podmioty, czyli 
młode małżeństwa. Zresztą w tym celu nie prowadzi sią żadnych badań 
konsumenckich.

Na dziś udział kredytów udzielanych w ramach tak zwanego progra-
mu MdM wynosi zaledwie od 5 do 7%. Paradoksem jest, że wspomagane 
w ten sposób uzyskanie nowego mieszkania jest droższe niż uzyskanie go-
towego mieszkania na rynku wtórnym. W chwili obecnej stoimy w obliczu 
zagrożenia niewykonaniem założeń ustawy, zatem przed skierowaniem jej 
do parlamentu niezbędna jest głębsza analiza potrzeb i możliwości, taka, 
by ten oczekiwany produkt programowy w zakresie wspierania rodziny 
uzyskał skuteczność choćby w części nawiązującą do programu „Rodzina 
na swoim”.

Jan Rulewski
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Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 29 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Jana Rulewskiego w sprawie programu 

„Mieszkanie dla młodych” złożone podczas 72. posiedzenia Senatu w dniu 19 mar-
ca br., przekazane w dniu 3 kwietnia br. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, 
uprzejmie przekazuję wyjaśnienia.

Chciałbym podziękować za zajęcie stanowiska wobec realizacji rządowego progra-
mu „Mieszkanie dla młodych” funkcjonującego na podstawie ustawy z dnia 27 wrześ- 
nia 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 
(Dz. U. poz. 1304, z późn. zm.). Chciałbym podtrzymać tezy wyrażone w odpowie-
dzi przekazanej panu senatorowi w dniu 19 sierpnia 2014 r. (znak: DM-II-0701-13- 
-MTM/14). Chciałbym ponownie podkreślić, że przeprowadzenie całościowej oceny 
programu w początkowym okresie jego funkcjonowania – nawet na bazie kilkunasto-
miesięcznych doświadczeń – jest obecnie przedwczesne. Biorąc pod uwagę funkcjo-
nowanie rynku nieruchomości i proces inwestycyjno-budowlany, termin opracowania 
kompleksowej oceny programu został określony w ustawie o pomocy państwa w na-
byciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi na I kwartał 2017 r.

Aktualne dane dotyczące programu ”Mieszkanie dla młodych” wskazują, że cieszy 
się on rosnącym zainteresowaniem. Według statystyk na dzień 20 kwietnia 2015 r. 
złożono 21 350 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę 493,2 mln zł. 
W tej liczbie 10 132 wniosków na kwotę 235,4 mln zł dotyczyło inwestycji zakończo-
nych lub planowanych do realizacji w 2015 r. (ustawa umożliwia również składanie 
wniosków o dofinansowanie, którego wypłata będzie dokonywana w kolejnych latach). 
W tym okresie udzielono 19 285 kredytów na kwotę 3 590,1 mln zł, z dofinansowa-
niem wkładu własnego w kwocie 443,9 mln zł. Wartość inwestycji wynikająca z tych 
kredytów wyniosła 4 512,2 mln zł.

Wśród beneficjentów programu jest 8 461 (44%) małżeństw i 10 824 (56%) osób 
niepozostających w związkach małżeńskich. Wśród małżeństw 3 781 (45%) posiadało 
przynajmniej jedno dziecko, a 4 680 (55%) nie posiadało potomstwa. Natomiast wśród 
osób samotnych 10 135 (94%) to osoby bezdzietne, a 689 (6%) stanowią osoby wycho-
wujące samotnie przynajmniej jedno dziecko. W opinii Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju, nie należy oceniać negatywnie dużego udziału osób bezdzietnych w progra-
mie. Zakup mieszkania i poprawa warunków mieszkaniowych mogą bowiem stanowić 
impuls do założenia i rozwoju rodziny. Tendencje te będzie można jednak ocenić do-
piero w dłuższej perspektywie czasowej.

Powyższe dane warto zestawić z informacjami dotyczącymi funkcjonowania pro-
gramu „Rodzina na swoim” w porównywalnym okresie wdrożeniowym programu. 
W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r. w ramach programu „Rodzi-
na na swoim” udzielono 5 855 kredytów na łączną kwotę 657,3 mln zł. Jak wspo-
mniano powyżej, w ramach programu MdM (pomimo niewyczerpania limitów usta-
wowych) w 2014 r. trafiło do beneficjentów 207 mln zł. W 2015 r. środki, które zosta-
ną przekazane beneficjentom wynoszą już 235 mln zł (według stanu na 20 kwietnia 
2015 r.). Tymczasem w programie RnS – pamiętając, że wsparcie w przypadku bene-
ficjenta jest rozłożone na 8 lat – w 2007 r. wypłacono tylko 2,6 mln zł, zaś w 2008 r. 
18,4 mln zł. Pomimo tego, że w RnS nie było limitów ograniczających ustawowo 
kwoty wydatków, warto zauważyć, że w uzasadnieniu do ustawy rząd planował wy-
datkowanie 65 mln zł w pierwszym roku funkcjonowania programu i 215 mln zł 
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w drugim roku. Wysokość dopłat w stosunku do planowanej stanowiła więc 4% 
w 2007 r. i 8,6% w 2008 r.

Warto ponadto zauważyć, że w programie RnS nie przewidziano preferencji pro-
demograficznych. Wsparcie było obliczane na identycznych zasadach dla wszystkich 
beneficjentów, bez względu np. na liczbę posiadanych dzieci. Ponadto, program RnS 
nie zwiększał dostępności kredytów. Banki badały zdolność kredytową beneficjentów 
podobnie jak innych kredytobiorców. W programie MdM dzięki instrumentowi w po-
staci dofinansowania wkładu własnego zwiększa się dostępność mieszkań i kredytów 
mieszkaniowych. Zgodnie z analizami MIiR, potwierdzonymi ostatnio przez OECD, 
dzięki programowi MdM ok. 10% młodych ludzi więcej ma szansę na uzyskanie zdol-
ności kredytowej na zakup własnego mieszkania. W programie RnS dopłaty są udzie-
lane przez 8 lat, następnie kredyt staje się czysto komercyjny. W 2015 r. pierwsi 
beneficjenci programu tracą prawo do otrzymywania dopłat i będą płacili wyższą ratę. 
W kolejnych latach problem ten będzie się nasilał. Tymczasem w programie MdM 
dzięki dofinansowaniu wkładu własnego zmniejsza się kwota niezbędnego kredytu, co 
wpływa na zmniejszenie rat spłaty w całym okresie spłaty kredytu.

Konstruując program „Mieszkanie dla młodych” od początku zakładano, że środki 
publiczne przeznaczone na jego realizację będą łączyły w sobie cele społeczne (zwięk-
szenie dostępności mieszkań i oddziaływanie prodemograficzne) i cele gospodarcze 
(stymulowanie inwestycji mieszkaniowych, podtrzymanie zatrudnienia w sektorze 
budowlanym). Statystyki i badania rynkowe, w tym dane publikowane przez Głów-
ny Urząd Statystyczny, potwierdzają, że okres czasu od wprowadzenia programu 
„Mieszkanie dla młodych” cechuje wyraźny wzrost liczby przedsięwzięć mieszkanio-
wych. Zgodnie z danymi GUS, w 2014 r. podmioty oferujące mieszkania na rynku 
rozpoczęły budowę 69,7 tys. mieszkań (o 18,4 tys. = 35,8% więcej niż w 2013 r.). 
Liczba wydanych pozwoleń na budowę wyniosła w tej grupie podmiotów 77,5 tys. 
(o 21,4 tys. = 38,3% więcej niż w 2013 r.). Ożywienie na rynku jest kontynuowane 
również w 2015 r. W I kwartale 2015 r. w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. 
(ostatni rok przed wprowadzeniem programu MdM) wzrost liczby mieszkań, których 
budowę rozpoczęto z przeznaczeniem na rynek, wynosił 74,5%. Jeżeli chodzi o pozwo-
lenia na budowę, to wzrost ten sięgnął 68,3%.

Powyższe dane pozwalają z optymizmem spojrzeć na dostępność mieszkań w ciągu 
najbliższych kilku lat. Warto jednak zaznaczyć, że program MdM jest tylko jednym 
z czynników wpływających pozytywnie na rynek. Do wzrostu inwestycji przyczyniają 
się również niskie stopy procentowe, malejące bezrobocie i przyspieszający wzrost 
gospodarczy. W tym kontekście drugim z ważnych efektów wprowadzenia programu 
MdM jest obserwowana stopniowa zmiana struktury cenowej oferty mieszkań sprze-
dawanych na rynku pierwotnym. Z obecnej perspektywy okresu realizacji programu 
niezależne badania rynków największych miast potwierdzają zwiększającą się ofertę 
mieszkań budowanych i sprzedawanych w bardziej dostępnym cenowo tzw. segmen-
cie popularnym. Co ważne, efekt ten jest wyraźnie widoczny również w lokalizacjach, 
w przypadku których w ostatnich latach oferta nowych mieszkań w większości do-
tyczyła przede wszystkim lokali sprzedawanych w wyższych przedziałach cenowych. 
Według badania prowadzonego cyklicznie przez firmę REAS, w Warszawie na koniec 
marca 2014 r. w ofercie było 65 faz projektów deweloperskich, w których przynajmniej 
jedno mieszkanie spełniało warunki programu MdM (12% oferty). Na koniec marca 
2015 r. oferta zwiększyła się do 117 faz projektów deweloperskich, które stanowiły 
19% oferty. W Krakowie na koniec marca 2014 r. w ofercie było 13 faz projektów de-
weloperskich, w których przynajmniej jedno mieszkanie spełniało warunki programu 
MdM (3% oferty). Na koniec marca 2015 r. oferta zwiększyła się do 33 faz projektów 
deweloperskich, które stanowiły 10% oferty. We Wrocławiu na koniec marca 2014 r. 
w ofercie było 45 faz projektów deweloperskich, w których przynajmniej jedno miesz-
kanie spełniało warunki programu MdM (16% oferty). Na koniec marca 2015 r. oferta 
zwiększyła się do 69 faz projektów deweloperskich, które stanowiły 25% oferty. REAS 
bada również rynki w Poznaniu, Łodzi i Trójmieście, jednak w tych lokalizacjach od 
początku funkcjonowania programu nabywcy mają duży wybór ofert spełniających 
warunki programu MdM. Warto zauważyć, że REAS bada ceny ofertowe. Tymczasem 
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ceny transakcyjne, jak wynika z badań Narodowego Banku Polskiego, są przeciętnie 
niższe od cen ofertowych o 5–10%.

Odnosząc się do zarzutu, że program pomija mieszkańców małych miast i wsi, na-
leży podkreślić, że dotychczasowa statystyka programu MdM nie potwierdza tej tezy. 
Według stanu na dzień 20 kwietnia 2015 r., w miastach będących siedzibą wojewody 
lub sejmiku województwa (18 miast) udzielono 10 583 kredytów (55%), w pozostałych 
miejscowościach – 8 702 kredyty (45%). Zakłada się, że jednym z efektów progra-
mu będzie stymulowanie nowego budownictwa także w miejscowościach, w których 
w ostatnich latach nie budowano nowych mieszkań. Obserwacja programu dowodzi, 
że często z inicjatywą wychodzą lokalni przedsiębiorcy, funkcjonujący zazwyczaj jako 
małe lub jednoosobowe firmy budowlane. Trzeba jednak pamiętać, że proces plano-
wania i realizacji inwestycji budowlanych jest pracochłonny i długotrwały, dlatego 
pełne efekty podażowe w mniejszych miejscowościach będzie można ocenić dopiero 
za kilka lat.

Ponadto, warto przypomnieć, że ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwsze-
go mieszkania przez młodych ludzi wspiera również osoby, które budują dom jedno-
rodzinny systemem gospodarczym. W związku z wydatkami poniesionymi na zakup 
materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę domu jednorodzinnego albo 
nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przysto-
sowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego 
na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, można ubiegać się 
o zwrot części podatku VAT. Wysokość zwrotu wydatków zależy przede wszystkim 
od wysokości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, 
ogłaszanego kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dla obli-
czenia wysokości zwrotu obowiązuje wskaźnik ostatnio ogłoszony przed kwarta-
łem złożenia wniosku o zwrot wydatków. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący 
wskaźnik, maksymalna wysokość zwrotu wydatków o jaką można by się ubiegać, 
wynosi 34 009 zł.

Ze względu na konstrukcję systemu wsparcia w tym zakresie, wypłata jest do-
konywana w roku, w którym nastąpi oddanie do użytkowania wybudowanego domu 
jednorodzinnego. Biorąc pod uwagę pracochłonność procesu budowlanego, efekty 
tego instrumentu zaczną być widoczne od 2016 roku. Można założyć, że wsparcie 
trafi głównie do beneficjentów z małych miejscowości i obszarów wiejskich, gdzie 
budowa domu jednorodzinnego jest podstawową formą zaspokajania potrzeb miesz-
kaniowych.

Bieżący monitoring programu „Mieszkanie dla młodych” wskazał na potrzebę przy-
gotowania nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 
przez młodych ludzi, której celem ma być wzmocnienie rozwiązań już w niej zawar-
tych. Przede wszystkim ma wzmocnić prorodzinne oddziaływanie programu poprzez 
zwiększenie wysokości finansowego wsparcia dla gospodarstw domowych z większą 
liczbą dzieci oraz rezygnację z warunku „pierwszego mieszkania” oraz ograniczenia 
wieku w przypadku nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci. Poprzez do-
puszczenie możliwości udziału w programie osób realizujących swoje potrzeby miesz-
kaniowe za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych ma zwiększyć oferty mieszkań 
w tzw. segmencie popularnym. Ponadto w wyniku likwidacji warunku ograniczającego 
krąg osób, które mogą przystąpić do kredytu wraz z beneficjentem wsparcia w przy-
padku nieposiadania przez niego zdolności kredytowej, ma spowodować zwiększenie 
możliwości udziału w programie osób nieposiadających zdolności kredytowej. Rząd 
w wersji projektu ustawy przyjętej w dniu 3 marca br. zdecydował o pozostawieniu 
wyłącznie rynku pierwotnego, tym samym wskazując na kontynuację proinwestycyj-
nej roli programu „Mieszkanie dla młodych”. Aktualnie projekt ustawy jest przedmio-
tem prac Sejmu RP.

Należy również wskazać, że projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa 
w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w wersji przekazanej przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do konsultacji publicznych zawierał rozwiąza-
nie umożliwiające zaciągnięcie w ramach programu kredytu w walucie obcej. Sprze-
ciw wobec tej propozycji zgłosiły Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank 
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Polski. Zwrócono uwagę, że zgodnie z rekomendacją S, waluta kredytu musi być ta 
sama co waluta w jakiej osiąga się długotrwały dochód. W związku z tym, w projek-
cie ustawy przyjętej przez Radę Ministrów zrezygnowano z takiej możliwości. Mając 
na uwadze ostatnie wydarzenia na rynku walutowym, które dotknęły kredytobiorców 
spłacających zobowiązania we franku szwajcarskim, decyzja, że państwo nie powin-
no promować zaciągania kredytów denominowanych lub indeksowanych w walutach 
obcych, jest słuszna.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Paweł Orłowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 
oraz do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Panowie Ministrowie!
Napływają do mnie informacje, że z powodu zmiany w TK ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy i miasta zmuszone są 
podejmować uchwały o uchyleniu ulg w opłatach za odpady zebrane i ode-
brane w sposób selektywny na każde dziecko, wprowadzonych w ramach 
tzw. lokalnych Kart Dużych Rodzin. Zmiana wskazanej ustawy obowiązuje 
od dnia 1 lutego 2015 r. (zmienił się m.in. art. 6k ust. 4, który stanowił pod-
stawę prawną wprowadzenia tych ulg).

Przypomnę, że rząd wprowadził przepisy, które warunkują możliwość 
zastosowania ulg w opłatach dla rodzin spełniających kryterium dochodowe 
z ustawy o pomocy społecznej. W związku z tym te gminy, które wprowa-
dziły ulgi dla wszystkich rodzin wielodzietnych, bez względu na ich sytuację 
materialną, zostały pozbawione możliwości ich udzielania.

Zmiana, która uderzyła nie tylko w rodziny wielodzietne i rodziny zastęp-
cze, jest dla samorządowców niezrozumiała, szczególnie w kontekście przyję-
cia przez parlament ustawy o Karcie Dużych Rodzin. Równocześnie dowodzi 
to faktu, że tak zwana rewolucja śmieciowa była źle przygotowana, a działa-
nia zmierzające do poprawy sytuacji często również są nieprzemyślane.

Prosiłbym o precyzyjną wykładnię ustawy, ponieważ niektórzy prawnicy 
twierdzą – wbrew Ministerstwu Środowiska – że nie ma potrzeby podejmowa-
nia nowych uchwał w sprawie stawek za śmieci, jeśli obecne akty spełniają 
kryteria wskazane w noweli (nowelizacja nie dokonała bezpośredniej zmiany 
przepisów stanowiących podstawę podjęcia tych aktów, art. 6k ust. 1 nie zo-
stał bowiem uchylony ani zmieniony). Jednym słowem, gminy nie wiedzą, jak 
postąpić, a samorządowcy krytykują zamieszanie spowodowane przez resort.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka

Odpowiedź 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 23.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2015 r., znak: BPS/043-72-3119-MPPS/15 

dotyczące oświadczenia senatora Czesława Ryszki w sprawie działań o uchyleniu ulg 
w opłatach za odpady zebrane i odebrane w sposób selektywny na każde dziecko, 
wprowadzonych w ramach tzw. lokalnych Kart Dużej Rodziny, uprzejmie wyjaśniam.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 28 listopada 2013 r. sygn. akt K 17/12 
orzekł niezgodność z Konstytucją art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dotyczącym umożliwienia ra-
dzie gminy wprowadzenia dopłat oraz zwolnień przedmiotowych na opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, W celu realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
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Parlament RP zmienił treść art. 6k ust. 4 zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych in-
nych ustaw. Jako kryterium zwolnienia z całości lub części opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wprowadzono kryterium dochodowe określane na podstawie 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W związku z wprowadzonymi 
zmianami, samorządy, które ustanowiły zwolnienia przedmiotowe lub dopłaty powinny 
dostosować akty prawa miejscowego do obowiązujących przepisów prawa.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do właściwego ze względu na 
kompetencje Ministerstwa Środowiska o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzania 
przez samorządy uchwał pozwalających na obniżenie stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w przypadku rodzin wielodzietnych. Zdaniem Ministerstwa 
Środowiska samorząd może określić na podstawie art. 6j ust. 2a ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach niższe stawki opłat dla gospodarstw domowych powyżej 
określonej liczby mieszkańców. Ministerstwo Środowiska wskazuje także, że istnieje 
możliwość przyznawania dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na podstawie samorządowych programów dla rodzin wielodzietnych w oparciu o przepi-
sy z zakresu pomocy społecznej, a nie na podstawie uchwały w oparciu o art. 6k usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto Ministerstwo Środowiska 
podkreśla, że na dopłaty tego rodzaju nie można wykorzystywać środków pochodzących 
z wpływów z opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi ze względu na przepisy art. 6r ust. 1aa–2c ww. ustawy.

Jednocześnie informuję, iż Ministerstwo Środowiska przystąpiło do wykonania 
analizy ex-post przepisów ww. ustawy, której rezultaty mogą potencjalnie przyczynić 
się do podjęcia działań dotyczących zmian prawa.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 10 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 31 marca 2015 r., znak: BPS/043-72-3119-MŚ/15 

przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę podczas 72. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r., uprzejmie przedstawiam poniższe 
wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) przed nowelizacją 
ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. rada gminy określając warunki opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi mogła różnicować stawki opłat, wprowadzać zwol-
nienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, spełniają-
cych ustalone przez gminę kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych 
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opłat. Wobec tego należy przede wszystkim zaznaczyć, że brzmienie tego przepisu nie 
dopuszczało wprowadzania zwolnień podmiotowych jakimi są zwolnienia dla rodzin 
wielodzietnych.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 28 listopada 2013 r. orzekł niezgod-
ność z Konstytucją przepisu art. 6k ust. 4, w zakresie jakim upoważnia radę gminy 
do wprowadzenia zwolnień przedmiotowych oraz dopłat. Zgodnie z tymże wyrokiem 
warunki przyznawania dopłat i zwolnień powinny zostać określone w akcie prawnym 
o randze ustawowej. Aby zrealizować wyrok Trybunału Parlament RP w ustawie z dnia 
28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw zmienił brzmienie art. 6k ust. 4 wprowadzając jako kry-
terium zwolnienia z całości lub części opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi kryterium dochodowe, określane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.).

Jednakże należy zauważyć, że gmina, która prowadzi politykę prorodzinną może 
skorzystać z zapisu art. 6j ust. 2a ustawy, zgodnie z którym rada gminy może zróż-
nicować stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od 
m.in. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Oznacza to w prak-
tyce, że gmina może ustalić niższe stawki opłat dla gospodarstw domowych powyżej 
określonej liczby mieszkańców. Wiele gmin korzystało z tej możliwości przed noweli-
zacją ustawy. Obecnie oprócz tej możliwości gminy mogą również udzielać wsparcia 
rodzinom szczególnie potrzebującym i ubogim, na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy.

Oprócz powyższego na gruncie przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz art. 27 
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863) 
można rozważyć możliwość przyznawania dopłat do opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na podstawie odpowiednich zapisów aktów prawa miejscowego, 
w tym uchwały dotyczącej gminnej karty dużej rodziny, a nie na podstawie uchwały 
wynikającej z art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jed-
nakże należy zaznaczyć, że środki na tego typu dopłaty nie mogą pochodzić z wpły-
wów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli 
nieruchomości ze względu na przepisy art. 6r ust. 1aa–2c ustawy. Przyjęcie takiego 
rozwiązania będzie wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian do samorządowych 
programów przyznających uprawnienia rodzinom wielodzietnym.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w resorcie środowiska rozpoczęto prace nad 
analizą ex-post przepisów ustawy, której wyniki mogą posłużyć do podjęcia decyzji 
o ewentualnych zmianach prawa.

W związku z publikacją ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 87) pojawiły się liczne rozbieżne interpretacje na temat dalszego obowiązywania 
uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik 
o określonej pojemności wydanych na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 wrześ-
nia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 
z późn. zm.). Sam art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach nie uległ zmianie. Jeżeli więc treść dotychczasowej uchwały 
podjętej na tej podstawie nie jest sprzeczna ze znowelizowaną ustawą, można w opinii 
Ministerstwa Środowiska w przedstawionej sytuacji przychylić się do poglądu, iż uchwa-
ła taka nadal pozostaje w mocy do czasu uchwalenia i wejścia w życie nowej uchwały.

W przypadku, gdy uchwała nie jest zgodna ze znowelizowanymi przepisami ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ministerstwo Środowiska rekomenduje 
gminom podjęcie uchwał w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w najkrótszym możliwym terminie.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Janusz Ostapiuk
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki

skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny

Panie Ministrze!
Otrzymałem od Polonii monachijskiej list w sprawie działalności Konsula-

tu Generalnego RP w Monachium. Mianowicie od czasu objęcia urzędu przez 
konsul generalną Justynę Lewańską kontakty Polonii z konsulatem się pogor-
szyły, co zdaje się działać na rzecz dezintegracji jej członków. Głównie chodzi 
o utrudnianie spotkań, a także ograniczenie promocji polskiej kultury.

Konsulat otrzymał od władz bawarskich, jeszcze za czasów drugiej 
konsul Jolanty Kozłowskiej, pomieszczenia przy reprezentacyjnej ulicy Prin-
zregentenstrasse. Miejsce nazwano Centrum Kultury Polskiej i służyło ono, 
lepiej lub gorzej, promocji polskiej kultury (spotkania literackie, wernisaże, 
wystawy fotografii, koncerty kameralnych zespołów, spotkania opłatkowe, 
promocyjne spotkania z przedstawicielami poszczególnych regionów z Pol-
ski, prezentującymi ich wyroby kulinarne, kulturę ludową artystów wyższej 
rangi) oraz integracji środowisk polonijnych i Polonii z Niemcami. Dodam, że 
w drugiej części budynku podobne pomieszczenie otrzymali Czesi, którzy 
wykorzystują je zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, organizując spotka-
nia, odczyty itp. W każdym razie Czesi nie są tam persona non grata.

Od czasu pojawienia się nowych władz konsularnych w Monachium 
życie w Centrum Kultury Polskiej zaczęło coraz bardziej zamierać. Jeszcze 
niejako z rozpędu po czasach działalności poprzedniej konsul odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami województwa tarnowskiego, odbył się recital 
polonijnej piosenkarki z Niemiec, a także odbył się pokaz filmu w reżyserii 
Marii Dłużewskiej pt. „Polacy”. Organizator tego pokazu (spoza konsulatu) 
został skarcony przez któregoś z konsuli, jego prośbę zaś o możliwość sko-
rzystania z pomieszczeń centrum do zorganizowania kolejnego pokazu filmu 
zbyto argumentem, że jest to niemożliwe, gdyż pomieszczenia będą remon-
towane, co nie miało miejsca. Wszystkie późniejsze próby zorganizowania 
spotkań w centrum zbywano różnymi wymówkami podobnymi do tych, które 
wymieniłem wyżej. Ostatnio to miejsce nazwano Centrum Konferencyjnym 
(Konferenzräume des Polnischen Konsulats in München) i zamknięto go na 
cztery spusty.

Prawdopodobnie owe działania antyintegracyjne (wobec Polonii) i an-
typromocyjne (dla polskiej kultury) przeszłyby bez echa, gdyby nie to, że 
w ubiegłym roku w Monachium powstała Grupa Inicjatywna Polskich Orga-
nizacji w Monachium, która stara się połączyć rozproszone stowarzyszenia 
polonijne w celu:

— zintegrowania członków starszej Polonii z nowymi przyjezdnymi z Pol-
ski, których jest coraz więcej,

— niesienia im pomocy w razie potrzeby,
— zintegrowania się ich w niemieckim środowisku,
— pomocy i wspierania w organizacji w miarę normalnego życia na ob-

czyźnie,
— zaznaczenia swej obecności poprzez udział w niemieckich władzach 

i prezentację polskiej kultury i obyczajów w mieście.
Grupa skupia kilkanaście stowarzyszeń i organizacji polonijnych oraz 

polskich z Monachium i okolicy, niestety, jej potrzeby bywają lekceważone, 
zaś inicjatywy wykorzystania centrum do wspólnych spotkań zbywane są 
„biurokratycznie” sformułowanymi wymówkami.

Panie Ministrze, proszę o zapoznanie się z sytuacją i odpowiedź w tej 
sprawie.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Odpowiedź

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Cz. Ryszki, złożone podczas 72. po-

siedzenia Senatu w dniu 19 marca br., uprzejmie informuję.
Działania z zakresu upowszechniania polskiej kultury poza granicami kraju oraz 

współpracy ze środowiskami polonijnymi/polskimi należą do głównych zadań przed-
stawicielstw dyplomatyczno-konsularnych RP w państwach urzędowania. Obie sfery 
trudno też wyraźnie rozgraniczyć. Taka idea leżała też u podstaw inicjatywy nazywa-
nej Centrum Kultury Polskiej (CKP) w Monachium. Zgodnie z zawartą umową najmu 
z Krajem Związkowym Bawaria, użytkownikiem obiektu przy Prinzregentenstrasse 
7 został Konsulat Generalny RP w Monachium. Umowa jest prolongowana co roku. 
Przyjęta w Pańskim oświadczeniu analogia do mieszczącego się w tym samym budyn-
ku Instytutu Czeskiego wydaje się nietrafna, gdyż CKP nie nadano statusu instytucji 
kultury – zagranicznego przedstawicielstwa Polski, jak jest to w przypadku Instytutów 
w Berlinie, Lipsku czy Düsseldorfie. Tworzenie nowych instytutów związane jest z za-
sadą wzajemności przyjętą w stosunkach międzynarodowych i wymaga dwustronnych 
formalnych uzgodnień.

Konsulat Generalny RP w Monachium, działając na rzecz upowszechniania pozy-
tywnego wizerunku Polski i Polaków za granicą, wykorzystuje w swojej pracy wszelkie 
możliwe instrumenty i możliwości, w tym lokalowe. Stosownie do priorytetów KG RP 
oraz posiadanych przez placówkę możliwości, wspierana jest także różnorodna aktyw-
ność Polonii, np. udostępniane są pomieszczenia na spotkania polskiej drużyny har-
cerskiej reaktywowanej w 2014 r., która aktualnie nie dysponuje lokalem na zbiórki. 
Trudno też zgodzić się z zarzutem mało dynamicznej działalności Konsulatu w obsza-
rze kultury, jeśli uwzględnić realizowane w ostatnich miesiącach projekty, takie jak 
koncert światowej sławy polskiego trębacza jazzowego Piotra Wojtasika i jego zespołu 
(w ramach tygodnia jazzu europejskiego), zorganizowany w sali koncertowej Freiheit-
shalle w Monachium dla ok. 300 osób, czy koncert fortepianowy Pawła Wakarecego 
w Rezydencji Królów Bawarskich w Zamku Nymphenburg, połączony z promocją regio-
nu kujawsko-pomorskiego (w ramach projektu europejskiej promocji kultury narodowej), 
również z udziałem ponad 300 osób. Przedsięwzięcia organizowane na tym poziomie 
przez KG zostały uznane za ważne wydarzenia kulturalne i były relacjonowane m.in. 
w regionalnych i ogólnoniemieckich mediach. KG w Monachium bierze również udział 
w najbardziej uznanym letnim festiwalu muzycznym w Monachium (Nymphenburger 
Sommer), organizowanym tradycyjnie na przełomie lipca i sierpnia na Zamku Królów 
Bawarskich. W tym roku, podobne jak w roku 2013, KG będzie gospodarzem polskiego 
weekendu (lipiec 2015 r.) z udziałem wybitnych polskich artystów muzyki klasycznej, 
którzy zaprezentują szerokiej publiczności m.in. utwory polskich kompozytorów. Kon-
certy te połączone będą z promocją regionalną i kulturalną Polski. KG w Monachium 
przywiązuje szczególną wagę do szerokiej promocji kultury polskiej i prezentacji Pol-
ski w prestiżowych miejscach w Bawarii i Badenii-Wirtembergii z udziałem polskiej, 
niemieckiej oraz międzynarodowej publiczności. Warto nadmienić, że z inicjatywy KG 
w Monachium, przy wsparciu finansowym MSZ oraz starostwa monachijskiego w grud-
niu 2014 r. opublikowano zbiór polskich kolęd Wśród nocnej ciszy (przełożony również 
na język niemiecki). Publikację przekazano m.in. organizacjom polonijnym i Polskiej 
Misji Katolickiej, jak również członkom rządów Bawarii i Badenii Wirtembergii, akre-
dytowanemu korpusowi dyplomatyczno-konsularnemu oraz mediom.

Odnosząc się do zarzutów o „lekceważenie” potrzeb organizacji polonijnych ze 
strony Konsulatu, pragnę poinformować, że przedstawiciel placówki – w randze kon-
sula – brał udział w zorganizowanym w sierpniu ub.r. spotkaniu Grupy Inicjatywnej 
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Polskich Organizacji w Monachium. Podobnie jest w wielu innych przypadkach, kiedy 
konsulowie uczestniczą w inicjatywach realizowanych przez Polonię lub je wspierają. 
Współpraca ta nie musi jednak oznaczać pełnej zgodności poglądów, każda bowiem ze 
stron określa swoje priorytety i kierunki działania samodzielnie, z pełnym poszanowa-
niem dla autonomii partnera. Taki właśnie model współpracy z Polonią i Polakami za 
granicą, zdaniem MSZ, najlepiej służy interesom ogółu Polonii oraz RP.

Wyrażam przekonanie, że przedstawione powyżej okoliczności pozwolą w pełniejszy 
sposób ocenić zaangażowanie Konsulatu Generalnego RP we wskazanych w oświad-
czeniu Pana Senatora Cz. Ryszki obszarach.

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

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Droga krajowa nr 12 jest połączeniem zachodu kraju ze wschodem, al-
ternatywnym połączeniem dla układu autostradowego autostrady nr 4 i au-
tostrady nr 2. W związku z tym pytam o plany rządu co do modernizacji 
drogi krajowej nr 12 na odcinku Piotrków Trybunalski – Radom – Lublin. 
Jest to droga, która jest szczególnie ważna, szczególnie istotna dla układu 
komunikacyjnego południowego Mazowsza i ziemi radomskiej. 

Czy w rządowych planach rozwoju infrastruktury drogowej ujęta jest dro-
ga krajowa nr 12, a na najbliższe lata jest przewidziana jej modernizacja?

Czy są plany przebudowy drogi krajowej nr 12 według standardów dro-
gi ekspresowej? 

Czy są planowane budowy obwodnic takich ośrodków miejskich jak 
Przysucha, Wolanów, Gózd i Zwoleń? 

Czy planowana jest przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku miej-
skim w Radomiu? 

Czy znany jest termin rozpoczęcia modernizacji drogi krajowej nr 12 na 
odcinku Radom – Lublin?

Szanowna Pani Premier! Mam nadzieję, że sprawy mieszkańców Rado-
mia i ziemi radomskiej leżą Pani na sercu i że pochyla się Pani nad problema-
mi mieszkańców tego regionu. Mam nadzieję, że pochyli się Pani również nad 
kwestią rozwoju infrastruktury drogowej południowego Mazowsza.

Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 29 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza złożone na 

72. posiedzeniu Senatu w dniu 19 marca br., przekazane przy piśmie z dnia 26 marca 
br., znak: BPS/043-72-3121/15, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Uprzejmie informuję, że średniookresowe plany związane z rozwojem sieci dróg 
krajowych sformułowane zostały w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2014–2023. Dokument objął przedsięwzięcia, których realizacja ma kluczowe 
znaczenie dla rozwoju transportu drogowego w Polsce i które w możliwie największym 
stopniu przyczynią się do usprawnienia połączeń pomiędzy regionami kraju. Projekt 
określił również planowane do wybudowania obwodnice znajdujące się w ciągach dróg 
krajowych. Przy wyborze inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Programu 
stosowane były obiektywne kryteria, zapewniające uzyskanie możliwie najlepszych 
efektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Kryteria te zawarte są w Do-
kumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspekty-
wą do 2030 r.), przyjętym przez Radę Ministrów 24 września 2014 r.
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W okresie od 22 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. projekt Programu podda-
ny został konsultacjom publicznym. W ich trakcie wszystkie zainteresowane osoby, 
jak również organizacje i instytucje, miały możliwość wyrażenia swojego stanowiska, 
przedstawienia opinii oraz wniosków. W ramach tego procesu do Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju wpłynęło ponad 42 tys. uwag do dokumentu. Na ich podstawie 
sporządzony został raport podsumowujący proces konsultacji publicznych; jest on 
dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponie-
waż trwają obecnie prace związane z uwzględnieniem w możliwie największym stop-
niu zgłoszonych uwag, nie można jeszcze przesądzić o ostatecznej liście przedsięwzięć 
inwestycyjnych zawartych w Programie. Jednakże, jak to zostało wskazane w raporcie 
podsumowującym konsultacje publiczne, z uwagi na zapisy Kontraktów Terytorial-
nych dla poszczególnych województw i ujęcie w Dokumencie Implementacyjnym, cały 
ciąg S12 będzie przedmiotem dalszych analiz Ministerstwa, pod kątem możliwości jej 
wprowadzenia na listę zadań inwestycyjnych w Programie.

Obecnie, na obszarze województwa lubelskiego realizowane są prace związane 
z budową obwodnicy Puław, która docelowo ma uzyskać klasę S, czyli standard dro-
gi ekspresowej. W 2013 r. został oddany do użytku odcinek Kurów – Jastków, zaś 
w 2014 r. Jastków – Lublin – obydwa o klasie S.

W odniesieniu do obejść miejscowości wymienionych w oświadczeniu Pana Sena-
tora, tj. Przysuchy, Wolanowa, Gózda i Zwolenia, należy zauważyć, że nie zostały one 
ujęte w Kontraktach Terytorialnych, jako osobne tytuły inwestycyjne, negocjowanych 
i podpisanych przez władze samorządowe. Postulaty takie nie zostały również zgło-
szone w trybie konsultacji publicznych projektu Programu. Priorytetem jest spójna 
sieć dróg ekspresowych i autostrad, stąd też realizacja wybranych obwodnic na ciągu 
dk 12 nie była przedmiotem rozważań Ministerstwa.

Pragnę zapewnić, że poruszone w oświadczeniu Pana Senatora problemy trakto-
wane są z najwyższą uwagą. Ich satysfakcjonujące rozwiązanie jest elementem szer-
szych działań podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju mających 
na celu budowę w Polsce spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych zapewnia-
jącego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza 
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, 
do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, 

do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka 
oraz do pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Małgorzaty Fuszary

Szanowni Państwo Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanow-
ny Panie Rzeczniku!

Zwracamy się do adresatów niniejszego oświadczenia o zbadanie spra-
wy rozwodowej połączonej z ustaleniem opieki nad dzieckiem, toczącej się 
przed Sądem Okręgowym w Łodzi.

Wyrokiem z dnia 28 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Łodzi rozwiązał 
przez rozwód z winy obu stron związek małżeński państwa Andrzeja i Mał-
gorzaty B., a władzę rodzicielską nad synem rozwiedzionych małżonków po-
wierzył ojcu, mimo że dziecko dotychczas wychowywane było przez matkę. 
Kiedy analizuje się uzasadnienie wyroku, zdumiewa w jego treści lekcewa-
żący stosunek sądu do faktów przemocy, której doświadczyła pani Małgo-
rzata B. ze strony swojego byłego męża.

Zwracamy uwagę na fragment uzasadnienia ze strony 7, gdzie sąd 
stwierdził: „(…) obie strony są winne tego, że nastąpił rozkład ich pożycia 
małżeńskiego. (…) dochodziło pomiędzy nimi do awantur i przepychanek, 
pozwanemu zdarzyło się używać wobec żony siły fizycznej. Powódka z kolei 
nie chciała się wyprowadzić od swoich rodziców i zamieszkać z pozwanym 
i dzieckiem (…)”. Zdumiewające jest zestawienie i zrównoważenie win – 
wina pozwanego polegała na tym, że bił żonę, a równoważna wina żony po-
legała na tym, że nie chciała zamieszkać z mężem, który używał wobec niej 
przemocy. Przerażające, że taki pogląd mógł być wyrażony przez sędziego 
sprawującego wymiar sprawiedliwości w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jest to pogląd sprzeczny z wszelkimi standardami przeciwdziałania prze-
mocy domowej, a oczekiwanie, żeby kobieta z dzieckiem przeprowadziła się 
do używającego wobec niej przemocy partnera, czy wręcz zmuszanie jej do 
tego, jest po prostu niehumanitarne i nieludzkie.

Przedmiotowy wyrok zdumiewa też sformułowaniami odnoszącymi się 
do dziecka, o którego losach sąd zdecydował. Na stronie 5 uzasadnienia 
wyroku kwestia odebrania dziecka matce, z którą jest ono związane, i prze-
kazanie pod władzę ojca (używającego przemocy) została przez sąd skwito-
wana stwierdzeniem, że sytuacja ta „(…) stanowiłaby chwilową destabiliza-
cję w przeżyciach dziecka, ale w kontekście długofalowym byłaby to strata 
nieduża, możliwa do poniesienia”. Bardzo lekko sąd godzi się na poniesienie 
przez dziecko straty i w zdumiewający sposób bagatelizuje jego cierpienia 
psychiczne, związane z oderwaniem go od matki i przekazaniem pod władzę 
używającego przemocy ojca.

Uważamy, że w tej sprawie niezbędne są interwencje Państwa: rzeczni-
ka praw dziecka, prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, a tak-
że pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, mamy bowiem do 
czynienia z wyjątkowym aktem akceptacji przemocy przez sąd i krzywdzą-
cym rozstrzygnięciem w stosunku do kobiety będącej jej ofiarą.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski
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Odpowiedź 
RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Warszawa, 4 maja 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza i Grzegorza 

Wojciechowskiego, złożone 19 marca 2015 roku podczas 72. posiedzenia Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Sprawę małoletniego Wiktora B. podjąłem 31 października 2014 roku. W piśmie 
z 5 listopada 2014 roku udzielono matce dziecka szczegółowych informacji dotyczą-
cych konieczności podjęcia działań zmierzających do zmiany orzeczenia sadu w przed-
miocie władzy rodzicielskiej,

W tym miejscu zaznaczyć należy, że sprawa o rozwód była przedmiotem kontroli 
Sądu II instancji. W grudniu 2014 roku apelacja od ww. orzeczenia została oddalona.

Obecnie na skutek przekazania przez Rzecznika Praw Dziecka informacji matce co 
do prawnych możliwości dalszego postępowania, w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie 
Mazowieckim zainicjowała ona postępowanie. Zwróciłem się do Sądu o niezwłoczne 
przesłanie akt ww. sprawy, które po udostępnieniu zostaną poddane szczegółowej 
analizie.

W przypadku stwierdzenia naruszenia praw lub dobra dziecka podejmę działania 
zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzecz-
niku Praw Dziecka.

Z wyrazami szacunku 
 
Marek Michalak

Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 28.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma Pani Marszałek z dnia 26 marca 2015 r. dotyczącego 

oświadczenia złożonego przez Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej – Panów Wojcie-
cha Skurkiewicza i Grzegorza Wojciechowskiego podczas 72. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 19 marca 2015 r., odnoszącego się do wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi 
w sprawie o rozwód małżonków Małgorzaty i Andrzeja B., zawierającego orzeczenie 
o powierzenie ojcu władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, uprzejmie infor-
muję, że prokurator zapoznał się z aktami tej sprawy.
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Z poczynionych ustaleń wynika, że wyrokiem z dnia 28 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy 
w Łodzi w wymienionej sprawie rozwiązał przez rozwód z winy obu stron związek mał-
żeński Małgorzaty i Andrzeja B. Wykonanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dziec-
kiem stron powierzył Andrzejowi B. ustalając, że każdorazowym miejscem zamieszka-
nia dziecka będzie miejsce zamieszkania jego ojca. Jednocześnie sąd ograniczył władzę 
rodzicielską Małgorzaty B. nad małoletnim synem do współdecydowania w istotnych 
sprawach dziecka, w szczególności związanych z jego edukacją i leczeniem.

Kluczowym dla rozstrzygnięcia kwestii władzy rodzicielskiej stron nad ich dziec-
kiem był dowód z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego. Wnio-
ski opinii stanowiły podstawę do wydania orzeczenia w tym zakresie oraz w przedmio-
cie miejsca zamieszkania dziecka i kontaktów z małoletnim.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi zaskarżyła Małgorzata B.
Sąd Apelacyjny w Łodzi po rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 24 październi-

ka 2014 r. oddalił wniesioną apelację – jako bezzasadną. Sąd odwoławczy podzielił 
argumenty sądu pierwszej instancji wskazując, że sąd ten właściwie ocenił zebrany 
w sprawie materiał dowodowy.

W ocenie Prokuratora Okręgowego w Łodzi, który badał akta przedmiotowej spra-
wy, rozstrzygnięcia sądów obu instancji w analizowanej sprawie są słuszne i w pełni 
uwzględniały zebrane dowody. Oboje małżonkowie byli reprezentowani przed sądami 
przez profesjonalnych pełnomocników.

Niezależnie od tego należy nadmienić, że w dniu 28 stycznia 2015 r. Małgorzata B. 
wystąpiła do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim – III Wydziału Rodzin-
nego i Nieletnich z wnioskiem o zmianę orzeczenia zawartego w wyroku rozwodowym 
z dnia 28 lutego 2014 r. w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej. Sprawa ta 
jest zarejestrowana pod sygn. [...], a termin kolejnej rozprawy wyznaczono na dzień 
19 maja 2015 r.

W związku z powyższym Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Ge-
neralnej zwrócił się do właściwej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim 
o rozważenie zgłoszenia udziału w tym postępowaniu na podstawie art. 7 k.p.c. i 60 §1 
k.p.c. a nadto zbadanie, czy wskazane w oświadczeniu Panów Senatorów fakty prze-
mocy stosowanej przez byłego małżonka wobec Małgorzaty B. wyczerpują znamiona 
przestępstwa.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Hernand

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 20.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panów senatorów Wojciecha Skurkie-

wicza i Grzegorza Wojciechowskiego podczas 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 19 marca 2015 r., w przedmiocie zbadania sprawy rozwodowej pro-
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wadzonej przez Sąd Okręgowy w Łodzi, uprzejmie informuję, że w aktualnym stanie 
prawnym podjęcie działań przez Ministra Sprawiedliwości w indywidualnej sprawie 
nie jest możliwe.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 133) – zwanej dalej u.s.p. funkcjonują dwa rodzaje nadzoru 
administracyjnego, a mianowicie wewnętrzny nadzór administracyjny, sprawowany 
przez prezesów sądów oraz zewnętrzny nadzór administracyjny, pozostający w kom-
petencji Ministra Sprawiedliwości (art. 9a §1 i 2 u.s.p.), który obejmuje analizę i ocenę 
prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego 
nadzoru administracyjnego (art. 37f u.s.p.).

Zadania z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego, powierzone wyłącz-
nie prezesom sądów i podległej im służbie nadzoru obejmują między innymi takie 
czynności, jak badanie toku i sprawności postępowania w poszczególnych sprawach.

Czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkraczać w dziedzinę, 
w której sędziowie są niezawiśli (art. 9b u.s.p.), zatem przedmiotem żadnego z wyżej 
wymienionych rodzajów nadzoru nie może być działalność orzecznicza.

Nadzór nad działalnością sądów w zakresie orzekania sprawuje Sąd Najwyższy 
w trybie określonym ustawami (art. 7 u.s.p.).

W zakresie posiadanych kompetencji Minister Sprawiedliwości nie jest także 
uprawniony z uwagi na treść przepisu art. 9b u.s.p. do analizy prowadzonego przez 
sąd postępowania dowodowego, bowiem oceny wiarygodności i mocy dowodów doko-
nuje sąd, przed którym toczy się sprawa według własnego przekonania, na podstawie 
wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Prawidłowość realizacji przez sąd 
tej zasady podlega kontroli w toku instancji, której zainicjowanie należy do stron 
postępowania.

Zgodnie z przepisem art. 58 §1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 778 z późn. zm.) – zwanej dalej k.r.o. obliga-
toryjną częścią wyroku rozwodowego jest orzeczenie przez sąd o władzy rodzicielskiej 
oraz o kontaktach z dzieckiem. Orzekając o sposobie wykonywania władzy rodziciel-
skiej oraz określając kontakty z dzieckiem, sąd ma obowiązek kierowania się przede 
wszystkim dobrem dziecka. Wskazana przesłanka winna determinować wszelkie dzia-
łania i decyzje sądu.

W wyroku rozwiązującym małżeństwo sąd orzeka także, czy i który z małżonków 
ponosi winę rozkładu pożycia (art. 57 §1 k.r.o.). Orzeczenie o winie następuje w sen-
tencji wyroku, przy czym sąd nie określa tu stopnia zawinienia. Jednak w uzasad-
nieniu wyroku sąd może dokonać ustaleń, w jakim zakresie małżonek lub współ-
małżonkowie są winni rozkładu pożycia (orzeczenie SN z dnia 17 września 1957 r., 
I CR 913/56, RPEiS 1959, z. 1, s. 335–336).

W oświadczeniu Panów Senatorów zawarty został wniosek o zbadanie nieprawidło-
wości w toku prowadzonego przez sąd postępowania w sprawie rozwodowej w zakresie 
ustalenia winy rozkładu pożycia małżeńskiego i powierzenia władzy rodzicielskiej nad 
dzieckiem. Ta dziedzina działalności sądu dotycząca sfery orzekania nie może być 
przedmiotem oceny w ramach przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości upraw-
nień nadzorczych.

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk



72. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2015 r.158

Odpowiedź 
PEŁNOMOCNIKA RZĄDU 
DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Warszawa, 26 maja 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w związku ze wspólnym oświadczeniem złożonym przez senatorów Wojciecha 

Skurkiewicza i Grzegorza Wojciechowskiego na 72. posiedzeniu Senatu w sprawie 
zbadania sprawy rozwodowej, sygn. akt [...] Sądu Okręgowego w Łodzi uprzejmie pro-
szę o przyjęcie mojego stanowiska.

Przytoczone w oświadczeniu fragmenty wyroku sądu okręgowego w sprawie roz-
wodu państwa B. wskazują na rozstrzygnięcie lekceważące problem przemocy w ro-
dzinie, ale bez wglądu w całość akt sądowych nie jestem w stanie odnieść się do za-
rzutów formułowanych przez Panów Senatorów w oświadczeniu.

Jednak nawet gdyby takie informacje były dostępne, to prośba Panów Senatorów 
o interwencję w sprawie wyroku rozwodowego w konkretnej sprawie wykracza poza 
moje kompetencje. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania działając na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych prze-
pisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254, 
poz. 1700, z późn. zm.) nie posiada uprawnień do oddziaływania na toczące się postę-
powanie sądowe, ani do interwencji w sprawie, która została już zbadana przez sąd. 
Takie działanie byłoby niezgodne z zasadą niezawisłości sędziów.

Z poważaniem 
 
prof. Małgorzata Fuszara
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, 
Marka Martynowskiego, Bohdana Paszkowskiego 

oraz Jarosława Rusieckiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
W ostatnich tygodniach w polskich mediach pojawiają się coraz to nowe 

informacje dotyczące popełnianych przez komorników rażących błędów, po-
legających na bezprawnym zajmowaniu składników majątku osób, które de 
facto nie są dłużnikami.

Korzystając z ustawowych uprawnień przysługujących senatorowi, 
wielokrotnie występowałem w imieniu poszkodowanych do właściwych 
prokuratur (w tym także do Prokuratury Generalnej) z zawiadomieniami 
o przekroczeniu uprawnień przez tychże komorników. Niemalże w każdym 
z takich przypadków odmawiano wszczęcia postępowania, skutkiem cze-
go krzywda wyrządzona poszkodowanym nie zostanie nigdy naprawiona, 
a przecież wielu z nich na skutek zajęcia na przykład świadczeń emerytal-
nych czy narzędzi pracy (słynna sprawa zajęcia traktora) pozostaje wręcz 
bez środków do życia.

Uprzejmie zatem prosimy o wskazanie, czy posiada Pan jakiekolwiek 
statystyki dotyczące tych spraw. Mianowicie, jaki jest odsetek postanowień 
o odmowie wszczęcia dochodzenia lub umorzeniu w stosunku do zawiado-
mień o popełnieniu czynu zabronionego oraz czy w przypadkach stwierdze-
nia winy konkretnego komornika szkoda przezeń wyrządzona zostaje na-
prawiona w pełnym zakresie?

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Marek Martynowski 
Bohdan Paszkowski 
Jarosław Rusiecki

Odpowiedź

Warszawa, 9.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 26 marca 2015 r. BPS/043-72- 

-3123/15, przy którym przedstawiono tekst oświadczenia złożonego przez senatora 
Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z innymi senatorami podczas 72. posiedzenia Se-
natu RP w dniu 19 marca 2015 r., w sprawie dotyczącej popełnienia przez komorni-
ków rażących błędów, polegających na bezprawnym zajmowaniu składników majątku 
osób oraz prowadzonych w tym zakresie postępowań karnych, uprzejmie informuję, iż 
Prokuratura Generalna nie dysponuje takimi danymi, z uwagi na fakt, że dotychczas 
w prokuraturze nie jest prowadzona statystyka przedmiotowa.
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Sprawozdania statystyczne z działalności powszechnych jednostek organizacyj-
nych prokuratury opracowywane w Prokuraturze Generalnej dotyczą tylko liczby 
spraw i sposobu ich załatwienia, nie obejmują natomiast danych odnoszących się do 
rodzaju przestępstw.

Sprawozdawczość powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury prowa-
dzona jest na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. Nr 88, poz. 439) i wydawanych na jej podstawie rozporządzeń Rady Ministrów 
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

W związku ze złą i wciąż pogarszającą się sytuacją pielęgniarek i położ-
nych proszę o informację na temat już podjętych i planowanych przez rząd 
RP działań zmierzających do: 

— poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych; 
— zwiększenia liczby osób kształcących się w zawodach pielęgniarki 

i położnej;
— stworzenia mechanizmów powodujących zwiększenie atrakcyjności 

wykonywania zawodu w kraju, co spowoduje zmniejszenie liczby pielęgnia-
rek i położnych wyjeżdżających do pracy poza Polską; 

— stworzenia warunków zachęcających do powrotu do kraju pielęgniar-
ki i położne, które w ostatnich latach wyjechały i podjęły wykonywanie za-
wodu poza granicami kraju; 

— opłacenia przez urzędy pracy szkoleń po przerwie w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarkom i położnym chcącym powrócić do wykonywania 
zawodu.

Krzysztof Słoń

Odpowiedź 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2015.04.14

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Krzysztofa Słonia na 

72. posiedzeniu Senatu RP w dniu 19 marca br. w sprawie sytuacji pielęgniarek i po-
łożnych, przekazane przy piśmie znak: SPRM-4813-173-(1)/15 z dnia 3 kwietnia br., 
uprzejmie proszę, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, o przyjęcie następującej 
informacji.

W związku z problemami zgłaszanymi przez środowisko pielęgniarek i położnych 
w dniu 6 marca br. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło cykl spotkań z Naczelną Radą 
Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek 
i Położnych, na którym uzgodniono harmonogram działań resortu, zaakceptowany 
przez stronę społeczną, dotyczący rozwiązania zgłaszanych problemów i postulatów.

Działania te będą dotyczyły zabezpieczenia kształcenia przeddyplomowego i po-
dyplomowego pielęgniarek i położnych. Ministerstwo Zdrowia zaplanowało w nowej 
perspektywie finansowej 2014–2020 w Ramach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 
realizację działań, których celem jest zapewnienie opieki zdrowotnej dostosowanej do 
potrzeb społecznych oraz wyzwań demograficznych. W jej ramach zaplanowano re-
alizację programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia 
pielęgniarek i położnych, ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów w celu 
zapewnienia właściwej liczby pielęgniarek i położnych w polskim systemie opieki zdro-
wotnej. Ten typ programów rozwojowych będzie służył m.in. poprawie programów 
praktyk i staży oraz wzmocnieniu współpracy pomiędzy uczelniami kształcącymi na 
kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo a podmiotami leczniczymi. Dodatkowo, pro-
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gramy rozwojowe służyć będą wzmocnieniu atrakcyjności kierunków pielęgniarstwo 
i położnictwo, m.in. poprzez rozwój systemu stypendialnego. Ponadto przewidziano 
realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w proce-
sie praktycznego kształcenia pielęgniarek i położnych, obejmujących tworzenie odręb-
nych centrów symulacji medycznej oraz rozwój systemu praktycznego nauczania kli-
nicznego i egzaminowania studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Powyż-
sze działania będą wspierane finansowo ze środków unijnych i realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. W ramach PO WER zaplanowano, 
że docelowa wartość wskaźnika w 2023 roku – dodatkowa liczba osób, które dzięki 
wsparciu programu uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
położnej wyniesie 10 625 osób, natomiast liczba wdrożonych programów rozwojowych 
na uczelniach prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo 
do roku 2023 została określona na poziomie 42 programów.

Niezależnie od powyższych działań, Ministerstwo Zdrowia dostrzegając problem 
dotyczący możliwości wystąpienia niedoborów personelu pielęgniarskiego w dłuższej 
perspektywie czasu, podjęło już działania mające na celu wprowadzenie nowego za-
wodu – opiekuna medycznego, którego zadaniem jest pomoc osobie chorej i niesamo-
dzielnej. Wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej osoby profesjonalnie przygoto-
wanej do wykonywania czynności higieniczno-opiekuńczych powinno przyczynić się 
do efektywniejszego wykorzystania czasu pracy pielęgniarki.

Ponadto PO WER przewiduje wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych (w tym na kursach specjalistycznych dot. wystawiania recept przez pie-
lęgniarki i położne). Docelowa liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem 
podyplomowym w perspektywie 2014–2020 została ustalona na poziomie 20 tys. pie-
lęgniarek i położnych, z czego 10 tys. – zgodnie z założeniami – będzie mogło skorzy-
stać ze szkoleń do 2018 roku.

Uzgodniono również ze stroną społeczną stworzenie polityki zatrudnienia pie-
lęgniarek i położnych oraz mechanizmów zapewniających wynagrodzenie zgodnie 
z przygotowaniem zawodowym i uzyskanymi kwalifikacjami podyplomowymi poprzez 
systemowe rozwiązania dot. określenia minimalnej liczby i poziomu kwalifikacji ka-
dry pielęgniarskiej dla wszystkich zakresów świadczeń i rodzajów komórek organi-
zacyjnych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 
poz. 1520, z późn. zm.) oraz w pozostałych rozporządzeniach, określonych dla po-
szczególnych zakresów gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Zaplanowano 
także przygotowanie rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny ofert dla poszczegól-
nych rodzajów świadczeń, które będzie miało na uwadze interes świadczeniobiorców 
oraz konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu porównania ofert w toku po-
stępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
Powyższe ustalenia są realizacją postulatów środowiska, a termin ich realizacji został 
określony na koniec 2015 roku.

Jednocześnie zaznaczam, że sprawy dotyczące wynagrodzeń w zależności od kwa-
lifikacji są przedmiotem rozmów w trakcie wspólnych spotkań z samorządem zawodo-
wym pielęgniarek i położnych oraz związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych. 
Z omawianych propozycji działań do zwiększenia finansowania świadczeń realizo-
wanych przez pielęgniarki i położne powinny przyczynić się w szczególności: zmiany 
w tzw. rozporządzeniach koszykowych, wprowadzenie nowych kompetencji dla ww. 
kadry, zwiększenie stawek kawitacyjnych oraz stawek za osobodzień, jak również 
wprowadzenie dodatkowych produktów odrębnie finansowanych, na które będą się 
składały świadczenia realizowane przez pielęgniarki. Jednocześnie w trakcie rozmów 
z przedstawicielami środowiska zawodowego uzgodniono, że docelowo monitoring 
specjalistów na potrzeby określenia minimalnej liczby pielęgniarek i położnych w po-
szczególnych dziedzinach pielęgniarstwa dla każdego województwa będzie prowadzo-
ny w oparciu o ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia, która przewiduje 
gromadzenie i przetwarzanie danych w ramach Systemu Monitorowania Kształcenia 
Pracowników Medycznych, który będzie również narzędziem służącym ustalaniu prio-
rytetów w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
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Odnosząc się do kwestii opłacania przez urzędy pracy szkoleń po przerwie w wy-
konywaniu zawodu pielęgniarkom i położnym chcącym powrócić do wykonywania za-
wodu wyjaśniam, ze zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) pielęgniarka i położna, 
które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 
6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właś- 
ciwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy 
przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania zawodu od-
powiednio pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświad-
czeniem zawodowym, zwanej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, 
w którym odbywa się przeszkolenie, natomiast miejsce, czas trwania i program prze-
szkolenia określa okręgowa rada pielęgniarek i położnych. Należy podkreślić, że zgod-
nie z ww. ustawą przeszkolenie może odbyć się również na podstawie umowy o pracę 
u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić pielęgniarkę lub położną. 
Powyższe rozwiązanie zapewnia przeszkolenie osób, które są już zatrudnione, lub któ-
rych zatrudnienie przewiduje konkretny pracodawca – podmiot leczniczy,

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Cezary Cieślukowski
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia, 
Marii Koc, Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego 

oraz Janiny Sagatowskiej

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Zwracamy się z wnioskiem o pilną zmianę rozporządzenia MPiPS z dnia 
25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart 
parkingowych.

Zmiana ma umożliwić powiatowym zespołom do spraw orzekania o nie-
pełnosprawności przyjmowanie wniosków i wydawanie kart parkingowych 
osobom niepełnosprawnym przebywającym na przykład czasowo na terenie 
powiatu, a nieposiadającym na terenie tego powiatu miejsca stałego pobytu 
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Aktu-
alnie przepisy pozwalają wydać takiej osobie orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności, lecz nie przewidują wydania w uzasadnionych przypadkach 
kart parkingowych.

Krzysztof Słoń 
Maria Koc 
Mieczysław Gil 
Wiesław Dobkowski 
Janina Sagatowska

Odpowiedź

Warszawa, 2015.04.27

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 26 marca br., znak: BPS/043-72-3125/15, 

przy którym przekazano oświadczenie złożone przez senatorów Krzysztofa Słonia, Ma-
rię Koc, Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego i Janinę Sagatowską w sprawie 
trybu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, proszę o przyjęcie 
poniższych wyjaśnień.

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

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

Niniejszy projekt został przekazany do podpisu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Ministra infrastruktury i Rozwoju.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z szacunkiem 
 
MINISTER 
z up. Jarosław Duda 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia, 
Mieczysława Gila oraz Wiesława Dobkowskiego

skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy

Prosimy Pana Ministra o wsparcie inicjatywy „Wykonanie projektu i bu-
dowy budynku na potrzeby siedziby Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Kielcach wraz z pierwszym wyposażeniem”.

Dzięki wspólnemu działaniu i aktywnemu zaangażowaniu się samo-
rządu Kielc oraz województwa świętokrzyskiego budowa tego niezwykle 
potrzebnego obiektu stała się realna. Aktualnie zespół funkcjonuje w sta-
rym niefunkcjonalnym budynku, a wzrastająca liczba spraw coraz bardziej 
utrudnia właściwą obsługę ON (dorosłych i dzieci), uniemożliwiając zacho-
wanie podstawowych standardów pracy zespołów orzekających. Niezwłocz-
ne rozpoczęcie budowy i zakończenie jej w optymalnym czasie byłyby moż-
liwe dzięki uruchomieniu z rezerwy ogólnej budżetu państwa dotacji celowej 
w kwocie 600 tys. zł z przeznaczeniem dla województwa świętokrzyskiego 
(dział 853, rozdział 85321 §6410).

Prosimy Pana Ministra o osobiste zaangażowanie się w tę niezwykle 
istotną ze względów społecznych sprawę.

Krzysztof Słoń 
Mieczysław Gil 
Wiesław Dobkowski

Odpowiedź

Warszawa, 2015.04.23

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 26 marca 

2015 roku (znak: BPS/043-72-3126/15) oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia, 
złożone wspólnie z innymi senatorami podczas 72. posiedzenia Senatu RP, w spra-
wie wsparcia inicjatywy „Wykonanie projektu i budowy budynku na potrzeby siedzi-
by Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach wraz 
z pierwszym wyposażeniem”, uprzejmie informuję.

Zasady finansowania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności regulu-
ją przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, ze 
zm.). Zgodnie z art. 6 ust. la przedmiotowej ustawy wydatki związane z tworzeniem 
i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. 
Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samo-
rządu terytorialnego.

Przedmiotowy przepis tworzy swoisty montaż finansowy w zakresie pokrywania 
kosztów funkcjonowania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnospraw-
ności zarówno ze środków budżetu państwa, jak też ze środków samorządu powiato-
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wego, na terenie którego działa zespół orzekający o niepełnosprawności. Tym niemniej 
podstawowy ciężar finansowania działania zespołów orzekających o niepełnosprawno-
ści obciąża budżet państwa, a precyzyjnie budżet każdego województwa.

Mając na uwadze przedmiot oświadczenia, jako Pełnomocnik Rządu do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych popieram działania mające na celu poprawę sytuacji zespo-
łów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Jednocześnie jednak zwracam uwagę, iż przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie 
obligują do powoływania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnospraw-
ności w każdym powiecie. Zgodnie z art. 6a ust. 2 ww. ustawy Wojewoda po zasięg- 
nięciu opinii starostów oraz uzyskaniu opinii Pełnomocnika ustala obszar działania 
powiatowego zespołu, który może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden po-
wiat, oraz siedziby wyjazdowych składów orzekających w powiatach, w których nie 
powołano powiatowego zespołu.

Z kolei przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełno-
sprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328, ze zm.), w §24 i 25 określają warunki 
organizacyjne i techniczne pomieszczeń dla zespołów orzekających zapewniające do-
stęp osobom niepełnosprawnym do tych pomieszczeń.

Mając na uwadze powyższe oraz wyrażoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) zasadę racjonalnego 
wydatkowania środków publicznych pragnę zauważyć, iż szczegółowej analizy wyma-
ga kwestia tego, czy przeznaczenie środków z dotacji celowej na wykonanie projek-
tu i budowy budynku na potrzeby siedziby Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Kielcach jest z punktu widzenia efektywności wydatkowania 
środków publicznych najlepszym rozwiązaniem sygnalizowanego problemu. Z treści 
załączonego oświadczenia nie wynika bowiem, czy samorząd Kielc wspólnie z Woje-
wodą Świętokrzyskim przeanalizowali możliwość poprawy standardów obsługi osób 
niepełnosprawnych przez miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 
poprzez zmianę jego siedziby i czy to rozwiązanie z punktu widzenia finansów publicz-
nych nie jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznie uzasadnionym, jeżeli uwzględnić 
fakt, że wskazana w oświadczeniu kwota nie stanowi całości kosztów przedsięwzięcia, 
a jego pozytywne zakończenie wiązać się przecież będzie z ponoszeniem kosztów eks-
ploatacji budynku oraz związanych z tym opłat publicznoprawnych.

Z szacunkiem 
 
Jarosław Duda
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia, 
Marii Koc, Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego 

oraz Janiny Sagatowskiej

skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy

W związku ze zwiększoną liczbą wniosków i odwołań w sprawach do-
tyczących orzekania o niepełnosprawności, a także wzrostem kosztów funk-
cjonowania zespołów lekarzy orzeczników zwracamy się z prośbą o przeka-
zanie dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie powiatowych 
i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Podnoszona sprawa została rozpoznana na przykładzie sytuacji w wo-
jewództwie świętokrzyskim, lecz przedstawione problemy z pewnością doty-
czą również innych województw, a kwoty brakujących środków są na bieżą-
co wyliczane i aktualizowane.

Krzysztof Słoń 
Maria Koc 
Mieczysław Gil 
Wiesław Dobkowski 
Janina Sagatowska

Odpowiedź

Warszawa, 2015.04.23

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 26 marca 

2015 roku (znak: BPS/043-72-3127/15) oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia, 
złożone wspólnie z innymi senatorami podczas 72. posiedzenia Senatu RP, w sprawie 
dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie powiatowych i wojewódzkich 
zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, uprzejmie informuję.

Zasady finansowania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności regulu-
ją przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, ze 
zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1a przedmiotowej ustawy wydatki związane z tworzeniem 
i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. 
Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samo-
rządu terytorialnego.

Przedmiotowy przepis tworzy swoisty montaż finansowy w zakresie pokrywania 
kosztów funkcjonowania zespołów orzekających o niepełnosprawności zarówno ze 
środków budżetu państwa, jak też ze środków samorządu terytorialnego, na terenie 
którego działa zespół orzekający o niepełnosprawności. Tym niemniej podstawowy 
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ciężar finansowania działania zespołów orzekających o niepełnosprawności obciąża 
budżet państwa, a precyzyjnie budżet każdego województwa.

Ponieważ środki na działanie zespołów orzekających znajdujące się w dziale 853 
(pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (zespoły do spraw 
orzekania o niepełnosprawności), objęte są budżetem właściwego województwa, to 
obowiązek ich zaplanowania w wysokości gwarantującej realizację zadania spoczywa 
w pierwszej kolejności na dysponencie części budżetowej. W przypadku budżetów 
województw dysponentem części budżetowej jest Wojewoda i to do jego kompetencji 
należy planowanie wysokości środków na poszczególne zadania.

W ustawie budżetowej na rok 2015 Wojewodowie (w Części 85, Dział 853, Rozdział 
85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) zaplanowali środki na 
funkcjonowanie zespołów orzekających w wysokości 82,091 tys. zł (w stosunku do 
80.465 tys. zł w roku 2014, co stanowi wzrost o 1,626 tys. zł tj. o 102,02%), w tym na 
powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 72 764 tys. 
zł (w stosunku do 71.165 tys. zł w roku 2014, co stanowi wzrost jedynie o 102.25%).

Ponadto w ustawie budżetowej na rok 2015, na dofinansowanie zadań realizo-
wanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w ramach rezerwy 
celowej zaplanowane zostały środki w wysokości 16.100 tys. zł (Część 83, Dział 758, 
Rozdział 75818, poz. 38 – Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez ze-
społy do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na realizację karty parkingowej. 
Wysokość rezerwy jest wyższa od wysokości rezerwy na rok 2014, która wyniosła 
6.890 tys. zł.

Pragnę poinformować, iż uznając środki na działalność zespołów orzekających za 
niewystarczające w stosunku do potrzeb, Minister Pracy i Polityki Społecznej wnio-
skuje, na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej, do Ministra Finansów 
o ich zwiększenie (w ramach rezerwy celowej). Zapewne ze względu na trudną sytuacje 
finansów publicznych wnioski te nie są przez Ministra Finansów akceptowane i nie 
znajdują właściwego odzwierciedlenia w projekcie ustawy budżetowej. Tym niemniej 
pismem z dnia 8 lipca 2014 r. (znak: BBF-I-0310-11(1)-IJ/14) Minister Pracy i Poli-
tyki Społecznej zwrócił się do Ministra Finansów, o uwzględnienie w toku dalszych 
prac nad projektem budżetu na 2015 rok w ramach części budżetowej 83 – Rezerwy 
celowe, wydatków na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw 
orzekania o niepełnosprawności poprzez zwiększenie rezerwy celowej. Jednocześnie 
w związku z niedoszacowaniem przez wojewodów wysokości środków niezbędnych 
do prawidłowego działania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz 
realizacją nowego zadania w zakresie wydawania kart parkingowych, Minister Pracy 
i Polityki Społecznej zwrócił uwagę w przedmiotowym piśmie na konieczność zmiany 
(podwyższenia) limitu wydatków na zespoły orzekające w roku 2015 uwzględniają-
cego przy tym zarówno problem wydawania kart parkingowych (skutki finansowe 
z tego tytułu zostały oszacowane w ocenie skutków regulacji na kwotę 8,94 mln zł), 
jak też problem ponownego orzekania tylko dla potrzeb ubiegania się o wydanie 
karty parkingowej.

Problematyka niedoszacowania wysokości środków niezbędnych na realizację za-
dania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, 
stanowi również przedmiot wystąpień Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełno-
sprawnych jak też poszczególnych Wojewodów.

Każdorazowo na etapie planowania wydatków budżetu państwa, jako Pełnomoc-
nik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawujący nadzór nad orzekaniem 
o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, występuję do Wojewodów o ta-
kie zaplanowanie wydatków na rzecz zespołów orzekających o niepełnosprawności, 
które pozwoli na ich sprawne funkcjonowanie. Niedopuszczalną jest bowiem sytuacja, 
w której zagrożona byłaby ciągłość działania poszczególnych zespołów, konsekwencje 
której dotknęłyby osoby oczekujące na wydanie orzeczenia, a polegałyby na pozbawie-
niu tych osób możliwości korzystania z przysługujących im ulg i uprawnień, w tym 
o charakterze świadczeniowym. W odpowiedzi na powyższe Wojewodowie wskazują na 
niemożność pełnej realizacji przedmiotowego wniosku, ze względu na niewystarczają-
ce środki finansowe.
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Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że jeżeli po uruchomieniu środ-
ków rezerwy celowej zespoły orzekające o niepełnosprawności nadal będą sygnalizo-
wały niedobór środków finansowych na działalność orzeczniczą, Minister Pracy i Poli-
tyki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, wzorem 
lat ubiegłych, podejmą działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków 
np. poprzez zmianę przeznaczenia rezerw celowych budżetu państwa.

Z szacunkiem 
 
Jarosław Duda
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Zwrócił się do mnie pan Krzysztof Molenda, wójt gminy Lelów, z prośbą 

o interwencję w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dro-
gi krajowej nr 46 z drogą wojewódzką nr 789 i drogą gminną nr 689003S 
w miejscowości Staromieście, gmina Lelów. Specyficzne ukształtowanie 
skrzyżowania tych trzech dróg sprawia, że jest ono miejscem częstych kolizji 
i wypadków, w tym także śmiertelnych. Gmina od wielu lat zabiega o jego 
gruntowną przebudowę. Niestety działania zarządców dróg ograniczają się 
jedynie do korekty oznakowania tych dróg, co nie wpływa istotnie na popra-
wę warunków bezpieczeństwa.

Zadanie związane z przebudową drogi krajowej na odcinku, na którym 
znajduje się newralgiczne skrzyżowanie, niestety nie znalazło się w wyka-
zie zadań do realizacji w ramach „Programu budowy dróg krajowych na 
lata 2014–2023”. Przebudowa omawianego skrzyżowania została zgłoszo-
na do planu działań na sieci drogowej w ramach zakresu przebudowy DK46 
na odcinku Ślęzany – Lelów, którego koordynatorem jest Centrala GDDKiA 
w Warszawie. Zadanie to znajduje się jednak na odległej pozycji – nr 585. 
W związku z tym trudno określić, kiedy może nastąpić jego realizacja. Dalsze 
trwanie w bezczynności będzie skutkować zagrożeniami bezpieczeństwa ru-
chu, a co najważniejsze może przynieść kolejne ofiary.

Mając na uwadze powyższe fakty i dobro użytkowników wspomnianych 
dróg, proszę Panią Minister o przeanalizowanie tej sytuacji i zastosowanie 
rozwiązań umożliwiających jak najszybszą przebudowę omawianego skrzy-
żowania w gminie Lelów.

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Szewiński

Odpowiedź

Warszawa, 14 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca br., znak BPS/043-72-3128/15 przeka-

zujące oświadczenie złożone przez Pana senatora Andrzeja Szewińskiego w sprawie 
poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 z drogą wojewódzką 
nr 789 i drogą gminną nr 689003S w miejscowości Staromieście, gmina Lelów, resort 
infrastruktury i rozwoju poniżej przedkłada informację w sprawie.

Zadania realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w tym 
związane z poprawą bezpieczeństwa podejmowane są stosownie do posiadanych środ-
ków finansowych przyjmując za cel maksymalizację efektu końcowego. Oznacza to, że 
zadania kierowane są do realizacji na podstawie obiektywnych kryteriów gwarantują-
cych wykonanie najbardziej potrzebnych i efektywnych zadań, które w znaczący spo-
sób przyczynią się do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa drogowego. Kryte-
ria te są jednakowe dla wszystkich ciągów drogowych zarządzanych przez GDDKiA.
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad corocznie sporządza Raport o sta-
nie technicznym dróg krajowych. Jednakże analiza kosztów poprawy stanu technicz-
nego dróg oraz środków finansowych przeznaczonych na poprawę tego stanu wska-
zują, że nie wszystkie zadania mogą być realizowane na bieżąco. W związku z powyż-
szym opracowany został długoterminowy plan działań na rzecz poprawy infrastruktury 
drogowej pn. Plan Działań na Sieci Drogowej. W przedmiotowym planie ujęto zadania 
z zakresu remontów, rozbudów i przebudów odcinków dróg uporządkowane według al-
gorytmu uwzględniającego wyniki badań stanu nawierzchni, panujący na drodze ruch 
z uwzględnieniem udziału samochodów ciężarowych, zdarzenia drogowe. Tak przyjęty 
sposób klasyfikacji zadań pozwala na efektywne wykorzystanie posiadanych środków 
finansowych i umożliwia podejmowanie działań w pierwszej kolejności na odcinkach 
dróg stwarzających największe zagrożenie dla ich użytkowników. W związku z powyż-
szym podjęto decyzję, aby dla zadań, których realizacja możliwa byłaby dopiero po 
2015 r., przerwać opracowywanie dokumentacji, tak aby środki na prace przygoto-
wawcze można było wydatkować tam, gdzie projekty nie ulegną dezaktualizacji.

Mając na uwadze wyżej przedstawione zasady kwalifikowania zadań do realizacji 
informuję, że przebudowa drogi dk 46 na odcinku Ślęzany – Lelów znajduje się obec-
nie w Planie Działań na Sieci Drogowej, jednak realizacja zadania uzależniona jest od 
środków, które w kolejnych latach będą kierowane na realizację ww. Planu.

Należy również zaznaczyć, iż inwentaryzacja potrzeb istniejącej sieci drogowej 
w skali całego kraju wykazała, że potrzeby w zakresie robót drogowych na istniejącej 
sieci drogowej są bardzo duże. Porównanie tych potrzeb z przewidywanymi limitami 
finansowymi wskazuje, że nie wszystkie zadania mają szanse na natychmiastową 
realizację.

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

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, iż na obecnym etapie resort infra-
struktury i rozwoju nie może przedstawić wiążącego stanowiska dotyczącego terminu 
przebudowy dk 46 na odcinku Ślęzany – Lelów.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Zbigniew Rynasiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
oraz senatora Andrzeja Pająka

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny wnikliwie zbadał zasadność 

działań Prokuratury Rejonowej w Turku w sprawie przeciwko wójtowi gminy 
Władysławów, powiat turecki, województwo wielkopolskie, pana Krzysztofa 
Zająca.

Wymieniony wójt, nieprawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Tur-
ku z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie II K 307/13, został skazany na karę 
grzywny za nadużycie uprawnień służbowych. Zarzucany czyn miał pole-
gać na skierowaniu zapytania do ZUS o kwestie związane z zatrudnieniem 
jednego z radnych w sytuacji pojawienia się podejrzeń o nieprawidłowości 
związane z oświadczeniem majątkowym radnego.

Nawet jeśli się uzna, że wójt nie miał prawa do zajmowania się oświad-
czeniem majątkowym radnego, to zachowanie polegające na skierowaniu za-
pytania do ZUS nie miało jakiejkolwiek szkodliwości, a tym bardziej znacznej 
szkodliwości społecznej. Jeśli nawet była jakakolwiek wina, to można było 
poprzestać na warunkowym umorzeniu postępowania, tymczasem wójt zo-
stał skazany na karę, która tego człowieka, cieszącego się zaufaniem ludzi, 
pozbawia urzędu i eliminuje na długie lata z życia publicznego. Jest to kara 
drakońska i w żadnej mierze nieadekwatna do czynu. Zachowanie pana 
wójta nie było aktem złej woli, było naturalną reakcją na zarzuty wobec rad-
nego, które trudno przemilczeć.

Prosimy o zbadanie działań prokuratury w tej sprawie, odnosimy bo-
wiem wrażenie, że w tej sprawie mniej chodzi o sprawiedliwość, a bardziej 
o zniszczenie uczciwego człowieka.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk

Odpowiedź

Warszawa, 9.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pisma Pani Marszałek z dnia 26 marca 2015 roku nr BPS/043- 

-72-3129/15 oraz BPS/043-72-3130-PG/15, przy których nadesłano oświadcze-
nia złożone przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Andrzeja Pająka podczas 
72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r., uprzejmie informuję, że aktual-
nie brak jest możliwości prawnych do podjęcia przeze mnie działań, mających na celu 
weryfikację prawidłowości procedowania Sądu Rejonowego w Turku w sprawie Pana 
Krzysztofa Zająca oraz Sądu Rejonowego w Pabianicach w sprawie Pani Urszuli Olak.

Zakwestionowane przez Panów senatorów orzeczenia są bowiem nieprawomocne, 
a zatem nie należą one do kategorii orzeczeń, podlegających zaskarżeniu nadzwyczaj-
nym środkiem zaskarżenia.
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Wyjaśniam, że zgodnie z art. 521 §1 k.p.k., Minister Sprawiedliwości, Prokurator 
Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, może wnieść kasację od każdego 
prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie (w przypadku złożenia ape-
lacji od wyroku – od orzeczenia sądu drugiej instancji).

Wyrok Sądu Rejonowego w Pabianicach o sygnaturze II K 370/10, wydany wobec 
Pani Urszuli Olak został zaskarżony w drodze zwykłego środka odwoławczego i aktu-
alnie prowadzone jest w tej sprawie postępowanie apelacyjne w Sądzie Okręgowym 
w Łodzi.

Z kolei w sprawie Pana Krzysztofa Zająca, po wydaniu wyroku o sygnaturze akt 
II K 307/13, obrońcy oskarżonego złożyli apelacje, które zostały przyjęte. Akta po-
stępowania zostaną przekazane w najbliższym czasie, po zgromadzeniu niezbędnych 
zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji, do Sądu Okręgowego w Koninie.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że przeprowadzenie analizy akt 
postępowań, zakwestionowanych w oświadczeniach Panów senatorów Grzegorza Woj-
ciechowskiego i Andrzeja Pająka, możliwe będzie po ewentualnym uprawomocnieniu 
się wydanych w tych sprawach orzeczeń sądowych.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet

Odpowiedź

Warszawa, 30.12.2015 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do mojego pisma z dnia 9 kwietnia 2015 r., skierowanego do Pani 

Marii Pańczyk-Pozdziej, ówczesnej Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
stanowiącego odpowiedź na wspólne oświadczenie złożone podczas 72. posiedzenia 
Senatu RP VIII kadencji przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Andrzeja Pa-
jąka, dotyczące między innymi Pana Krzysztofa Zająca, uprzejmie informuję, że Sąd 
Okręgowy w Koninie wyrokiem z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. II Ka 128/15 uchylił 
wyrok Sądu Rejonowego w Turku, sygn. II K 307/13 wydany w stosunku do Pana 
Krzysztofa Zająca i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że na obecnym etapie postępowa-
nia brak jest prawnych podstaw do podjęcia przeze mnie działań, mających na celu 
ocenę prawidłowości postępowania przed Sądem Rejonowym w Turku, gdyż możliwe 
są one jedynie wobec prawomocnego orzeczenia sądu.

Z poważaniem 
 
Zastępca  
Prokuratora Generalnego 
Robert Hernand
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
oraz senatora Andrzeja Pająka

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, 
do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, 

do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz 
oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Romana Hausera

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do wszystkich adresatów o zbadanie sprawy pani sędzi 

Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Urszuli Olak, skazanej niepra-
womocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 15 września 
2014 roku, sygn. akt II K 370/10.

Pani sędzia została skazana za czyn polegający na przerobieniu treści 
wydanego przez nią, ale nieogłoszonego publicznie wyroku. Pozornie sprawa 
wygląda nadzwyczaj poważnie – sędzia przerobiła treść wydanego orze-
czenia. W rzeczywistości jednak pani sędzia skorygowała jedynie własny 
wcześniejszy błąd, a tym sprostowaniem nie uczyniła nikomu żadnej krzyw-
dy. Skorygowany wyrok odpowiadał prawu, nie naruszał niczyich praw, nie 
prowadził do jakiejkolwiek niesprawiedliwości.

Nawet gdyby uznać, że pani sędzia popełniła błąd, to konsekwencje kar-
ne i służbowe tego błędu są drastyczne i całkowicie nieadekwatne do czynu. 
Pani sędzia ponosi konsekwencje skazania, została odsunięta od zawodu, 
wyrok skazujący odbiera jej status sędziego w stanie spoczynku i pozbawia 
ją środków do życia.

Adresatów oświadczenia prosimy o refleksję – w Rzeczypospolitej Pol-
skiej nie poniósł odpowiedzialności żaden z sędziów będących sprawcami 
wielkich prześladowań i krzywd. Nie poniósł odpowiedzialności żaden sę-
dzia-kat skazujący na śmierć polskich bohaterów w czasach terroru stali-
nowskiego. Dziś odkopywane są szczątki skazanych na śmierć patriotów, 
ale nikt, kto ich oskarżał i skazywał, nie poniósł za to żadnej kary.

Nie poniósł też odpowiedzialności żaden dyspozycyjny sędzia, skazują-
cy na więzienie opozycjonistów stanu wojennego. Niektórzy z tych sędziów 
do dziś wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wydają wyroki, 
mimo że kiedyś prześladowali działaczy antykomunistycznej opozycji, wy-
rządzali krzywdy i niszczyli ludzkie życie.

Nie poniósł też odpowiedzialności żaden sędzia, który przyczynił się do 
ludzkich krzywd w zwykłych sprawach kryminalnych. Wiele było spraw, 
gdzie niewinni ludzie siedzieli w więzieniu – w skrajnym przypadku ponad 
dwanaście lat – i nikt z sędziów nie poniósł za to najmniejszej, choćby sym-
bolicznej odpowiedzialności.

I bodaj jedynym sędzią, którego skazano za wydane orzeczenie, okazała 
się pani sędzia Urszula Olak, mimo że jej czyn nikomu nie wyrządził krzyw-
dy, nie spowodował niczyich łez, nie spowodował niczyjej straty.

Odbieramy to jako skrajną niesprawiedliwość i domagamy się zbadania 
sprawy i wystąpienia w obronie pani sędzi Urszuli Olak.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk
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Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 9.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pisma Pani Marszałek z dnia 26 marca 2015 roku nr BPS/043- 

-72-3129/15 oraz BPS/043-72-3130-PG/15, przy których nadesłano oświadcze-
nia złożone przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Andrzeja Pająka podczas 
72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r., uprzejmie informuję, że aktual-
nie brak jest możliwości prawnych do podjęcia przeze mnie działań, mających na celu 
weryfikację prawidłowości procedowania Sądu Rejonowego w Turku w sprawie Pana 
Krzysztofa Zająca oraz Sądu Rejonowego w Pabianicach w sprawie Pani Urszuli Olak.

Zakwestionowane przez Panów senatorów orzeczenia są bowiem nieprawomocne, 
a zatem nie należą one do kategorii orzeczeń, podlegających zaskarżeniu nadzwyczaj-
nym środkiem zaskarżenia.

Wyjaśniam, że zgodnie z art. 521 §1 k.p.k., Minister Sprawiedliwości, Prokurator 
Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, może wnieść kasację od każdego 
prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie (w przypadku złożenia ape-
lacji od wyroku – od orzeczenia sądu drugiej instancji).

Wyrok Sądu Rejonowego w Pabianicach o sygnaturze II K 370/10, wydany wobec 
Pani Urszuli Olak został zaskarżony w drodze zwykłego środka odwoławczego i aktualnie 
prowadzone jest w tej sprawie postępowanie apelacyjne w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Z kolei w sprawie Pana Krzysztofa Zająca, po wydaniu wyroku o sygnaturze akt 
11 K 307/13, obrońcy oskarżonego złożyli apelacje, które zostały przyjęte. Akta po-
stępowania zostaną przekazane w najbliższym czasie, po zgromadzeniu niezbędnych 
zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji, do Sądu Okręgowego w Koninie.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że przeprowadzenie analizy akt 
postępowań, zakwestionowanych w oświadczeniach Panów senatorów Grzegorza Woj-
ciechowskiego i Andrzeja Pająka, możliwe będzie po ewentualnym uprawomocnieniu 
się wydanych w tych sprawach orzeczeń sądowych.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet

Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 7.07.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
nawiązując do informacji przekazanej Pani Marszałek w dniu 9 kwietnia 2015 r. 

dotyczącej oświadczenia senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Andrzeja Pająka 
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złożonego podczas 72. posiedzenia Senatu w dniu 19 marca 2015 r. w sprawie Pani 
Urszuli Olak dodatkowo informuję, iż wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 
20 maja 2015 r., sygn. akt V Ka 1706/14, uchylono wyrok Sądu Rejonowego w Pabia-
nicach z dnia 15 września 2014 r., sygn. akt II K 370/10, w zakresie rozstrzygnięcia 
o karze łącznej w punkcie 5 wyroku oraz rozstrzygnięcia w punkcie 2 wyroku i na pod-
stawie art. 17 §1 pkt 6 w zw. z art. 101 §1 pkt 4 k.k. i art. 102 k.k. umorzono postępo-
wanie wobec oskarżonej Urszuli Olak co do czynu przypisanego oskarżonej w punkcie 
2 wyroku. Ponadto uchylono wyrok w pozostałej części i w tym zakresie przekazano 
sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Pabianicach.

Ponieważ stosownie do treści przepisu art. 521 §1 k.p.k. kasację można wnieść 
od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie, aktualnie brak 
jest podstaw do badania akt pod kątem zaistnienia przesłanek do wniesienia kasacji 
we wskazanym przez Panów Senatorów kierunku.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Hernand

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 28.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie senatorów – Pana Grzegorza Wojciechowskiego 

i Pana Andrzeja Pająka złożone na 72. posiedzeniu Senatu w dniu 19 marca 2015 r., 
przesłane przy piśmie nr BPS/043-72-3130-MS/15, zawierające wniosek o zbadanie 
sprawy i wystąpienie w obronie Urszuli Olak – sędzi Sądu Rejonowego w Piotrkowie 
Trybunalskim w stanie spoczynku, skazanej nieprawomocnym wyrokiem Sądu Rejo-
nowego w Pabianicach z dnia 15 września 2014 r., II K 370/10 uprzejmie informuję, 
że obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości podjęcia przez Ministra 
Sprawiedliwości postulowanych działań.

Wskazane w oświadczeniu postępowanie karne toczy się przed sądem powszech-
nym w związku z wydaniem przez Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w Łodzi uchwa-
ły z dnia 12 grudnia 2005 r., ASDo 7/05 utrzymanej w mocy uchwałą Sądu Najwyż-
szego – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 14 marca 2006 r., SNO 7/06, którą zezwolono 
na pociągnięcie sędzi Urszuli Olak do odpowiedzialności karnej, Wyrokiem z dnia 
15 września 2014 r., II K 370/10 Sąd Rejonowy w Pabianicach uznał oskarżoną za 
winną zarzucanych jej czynów i wymierzył karę. Na skutek apelacji od wyroku Sądu 
Rejonowego, sprawę rozpoznaje Sąd Okręgowy w Łodzi pod sygn. akt V Ka 1706/14. 
Termin rozprawy apelacyjnej został wyznaczony na 14 maja 2015 r.

Zgodnie z przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Pra-
wo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 133 – dalej: „u.s.p.”) oraz 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 
ze zm.) Minister Sprawiedliwości nie jest stroną ani uczestnikiem postępowania o ze-
zwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, ani postępowania kar-
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nego toczącego się przeciwko sędziemu, co do którego podjęto uchwałę zezwalającą na 
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Przepisy prawa nie przewidują możliwości 
podejmowania przez Ministra Sprawiedliwości jakichkolwiek czynności procesowych 
w tych postępowaniach. Z tych względów, Minister Sprawiedliwości nie ma prawnej 
możliwości do wystąpienia w obronie sędzi, przeciwko której skierowano do sądu akt 
oskarżenia i wydano nieprawomocny wyrok skazujący.

Brak jest również podstawy prawnej do zbadania przez Ministra Sprawiedliwości 
sprawy toczącej się przeciwko sędzi Urszuli Olak przed Sądem Rejonowym w Pabiani-
cach, a obecnie przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Zgodnie z art. 9a §2 u.s.p. Minister 
Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór wyłącznie nad działalnością administra-
cyjną sądów powszechnych, tj. związaną z organizacyjną stroną ich funkcjonowania. 
W myśl art. 9b u.s.p. czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkra-
czać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli, tj. w działalność orzeczniczą. Nie 
jest zatem dopuszczalne badanie przez Ministra Sprawiedliwości spraw sądowych pod 
kątem prawidłowości, zasadności i zgodności z prawem wydanych przez sądy wyro-
ków. Wyłączną kompetencję w tym zakresie posiadają sądy odwoławcze rozpoznające 
środki zaskarżenia wydane w niższej instancji.

W zakresie wniosku o zbadanie sprawy można dodać, że Minister Sprawiedliwości 
aktualnie nie jest uprawniony do żądania akt postępowań sądowych, z wyjątkiem prze-
widzianym w §21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów po-
wszechnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 69), zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości 
może żądać od prezesa sądu przedstawienia akt spraw sądowych, niezbędnych do 
wykonywania zadań związanych z reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w zakresie spraw dotyczących działalności 
sądów powszechnych.

Odnośnie do poruszonej w oświadczeniu kwestii braku odpowiedzialności sę-
dziów orzekających w czasach stalinowskich oraz skazujących opozycjonistów 
w okresie stanu wojennego informuję, że zagadnienie to zostało uregulowane w usta-
wie z dnia 3 grudnia 1998 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy 
w latach 1944–1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej (Dz.U. z 1999 r., 
nr 1, poz. 1 ze zm.). W ustawie tej przewidziano odpowiedzialność dyscyplinarną skut-
kującą wymierzeniem przez sąd dyscyplinarny kary wydalenia ze służby sędziowskiej 
sędziów, który w latach 1944–1989, orzekając w procesach będących formą represji 
za działalność niepodległościową, polityczną, obronę praw człowieka lub korzystanie 
z podstawowych praw człowieka, sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej oraz 
sędziów, którzy wykonując kierownicze funkcje w administracji sądowej lub organi-
zacjach politycznych, naruszyli niezawisłość sędziowską przez wywieranie wpływu na 
wydawanie przez innych sędziów orzeczeń w indywidualnych sprawach, o których 
mowa powyżej. W sprawach tego typu, do 31 grudnia 2002 r. nie stosowało się prze-
pisów o przedawnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącym sędziów.

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 9.04.2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie, złożone przez Panów senatorów Grzegorza Wojcie-

chowskiego i Andrzeja Pająka podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 
2015 r., uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich na obecnym etapie pro-
cesowym nie może zająć stanowiska i formułować opinii w sprawie p. Urszuli Olak.

Akta sprawy Sądu Rejonowego w Pabianicach dotyczące p. Urszuli Olak, pozostają 
w dyspozycji sądu w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym.

W tej sytuacji, jakakolwiek ingerencja Rzecznika w toczące się postępowanie kar-
ne mogłaby, stanowić, jako próba wywierania nacisków na sąd, naruszenie niezawi-
słości sędziowskiej, na co nie zezwala przepis art. 14 pkt 2 ustawy o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (tekst jedn. w Dz.U. z 2014 r., poz. 1648).

Po wydaniu prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie Rzecznik 
może zbadać sprawę pod kątem istnienia podstaw prawnych do wniesienia kasacji.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk

Odpowiedź 
WICEPRZEWODNICZĄCEGO 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Warszawa, 2 kwietnia 2015 r.

Pani Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w związku z pismem Pani Marszałek z dnia 26 marca 2015 r. (BPS/043-72- 

-3130-KRS/15) w sprawie wspólnego oświadczenia złożonego przez senatorów Pana 
Grzegorza Wojciechowskiego i Pana Andrzeja Pająka podczas 72. posiedzenia Sena-
tu RP w dniu 19 marca 2015 r., uprzejmie informuję, że sprawa została skierowa-
na na posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zaplanowane na dzień 
13 kwietnia 2015 r.

Z poważaniem 
 
WICEPRZEWODNICZĄCY 
Krajowej Rady Sądownictwa 
płk Piotr Raczkowski 
sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego
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Odpowiedź 
WICEPRZEWODNICZĄCEGO 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Warszawa, 2015.04.17

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z Pana pismem z dnia 26 marca 2015 r. uprzejmie informuję, że Krajowa 

Rada Sądownictwa udzieli odpowiedzi dotyczącej kwestii poruszonych w oświadczeniu 
senatorów Pana Grzegorza Wojciechowskiego i Pana Andrzeja Pająka po uzyskaniu 
niezbędnych informacji od Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Z poważaniem 
 
WICEPRZEWODNICZĄCY 
Krajowej Rady Sądownictwa 
płk Piotr Raczkowski 
sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego

Odpowiedź 
WICEPRZEWODNICZĄCEGO 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Warszawa, 2015.05.22

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Sądownictwa zapoznała się z oświadcze-

niem złożonym 19 marca 2015 r. podczas 72. posiedzenia Senatu przez Senatorów 
Grzegorza Wojciechowskiego i Andrzeja Pająka, a przekazanym Radzie przez Wice-
marszałka Senatu przy piśmie z 26 marca 2015 r.

Z informacji udzielonych Radzie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie 
Trybunalskim pismem z 27 kwietnia 2015 r. wynika, że w stosunku do Pani Urszuli 
Olak – sędzi Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim w stanie spoczynku zostało 
wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

Wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Piotrkowie 
Trybunalskim z 17 maja 2005 r. o rozpoznanie sprawy w trybie dyscyplinarnym został 
skierowany do rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu Sądowi Dyscyplinarnemu w Łodzi.

Postanowieniem Sądu Apelacyjnego Sądu Dyscyplinarnego w Łodzi z 2 marca 
2007 r. w sprawie ASD 1/05 postępowanie dyscyplinarne w stosunku do Pani Sędzi 
Urszuli Olak zostało zawieszone.

Ponadto Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do Sądu 
Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia z 31 grudnia 2009 r. w spra-
wie 1 Ds. 1461/09 przeciwko Pani Urszuli Olak. W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie 
Trybunalskim sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II K 508/09.
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Postanowieniem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 31 marca 2010 r. 
w sprawie IV Ko 54/10 sprawa II K 508/09 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunal-
skim została przekazana do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Pabianicach.

Sąd Rejonowy w Pabianicach 15 września 2014 r. wydał wyrok w sprawie Pani sędzi 
Urszuli Olak, od którego Pani Sędzia złożyła apelację do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym organem stojącym na straży nie-
zależności sądów i niezawisłości sędziów. Rada, ani żaden inny organ w państwie, nie 
posiada kompetencji do wpływania na orzeczenia niezawisłego sądu. Postulat Panów 
senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Andrzeja Pająka, zgłoszony w oświadczeniu 
złożonym 19 marca 2015 r. podczas posiedzenia Senatu, by Rada wystąpiła w obronie 
Pani sędzi Urszuli Olak, nie może być więc spełniony.

Z poważaniem 
 
WICEPRZEWODNICZĄCY 
Krajowej rady Sądownictwa 
płk Piotr Raczkowski 
sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
oraz senatora Czesława Ryszki

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Po czternastu latach definitywnym uniewinnieniem zakończył się proces 

karny byłego generalnego konserwatora zabytków, pana Aleksandra Bro-
dy, oskarżonego o korupcję. Jak wynika z wyroków w jego sprawie, oskar-
żenie było bezpodstawne, a działania prokuratury miały charakter nierze-
telny, a nawet niegodziwy. Tymczasem prokuratura przez czternaście lat 
na wszystkich etapach postępowania podtrzymywała oskarżenie, którego 
efektem była krzywda niewinnego człowieka. Pan Aleksander Broda spędził 
ponad dziewięć miesięcy w areszcie tymczasowym.

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny dokonał całościowej oceny po-
stępowania prokuratury częstochowskiej w tej sprawie i zajął stanowisko 
w kwestii odpowiedzialności prokuratorów przez czternaście lat nękających 
niewinnego człowieka bezpodstawnym oskarżeniem.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Czesław Ryszka

Odpowiedź

Warszawa, 30.04.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 26 marca 2015 roku (sygn. 

BPS/043-72-3131/15), wspólne oświadczenie złożone przez Panów Senatorów Grze-
gorza Wojciechowskiego i Czesława Ryszkę podczas 72. posiedzenia Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej w dniu 19 marca 2015 roku, dotyczące prawidłowości sposobu 
przeprowadzenia przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach śledztwa o sygn. 
V Ds. 32/01/S przeciwko p. Aleksandrowi Brodzie – byłemu Generalnemu Konser-
watorowi Zabytków, uprzejmie informuję, że w wyniku poczynionych ustaleń w tym 
zakresie stwierdzono, co następuje.

W dniu 17 grudnia 2002 roku Prokurator Okręgowy w Katowicach skierował, do 
Sądu Rejonowego w Katowicach, akt oskarżenia między innymi, przeciwko tymczaso-
wo aresztowanemu od 24 listopada 2001 roku do 11 października 2002 roku Aleksan-
drowi Brodzie, podejrzanemu o to, że w okresie od 10 kwietnia 1998 roku do 31 maja 
1999 roku w Częstochowie i w Warszawie, działając z góry powziętym zamiarem, 
w krótkich odstępach czasu jako Wojewódzki Konserwator Zabytków w Częstochowie, 
a od lutego 1999 roku Generalny Konserwator Zabytków w Warszawie ułatwił Krzysz-
tofowi S. reprezentującemu firmę „Spichlerz Dworski” s.c. popełnienie przestępstwa 
polegającego na wprowadzeniu w błąd Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków 
co do zamiaru odtworzenia zabytkowego spichlerza z Borowna i uzyskaniu ze środków 
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Ministra Kultury i Sztuki nienależnej dotacji w kwocie 140.000 zł przyznawanej przez 
Generalnego Konserwatora Zabytków na remont i odtworzenie zabytkowego spichlerza 
z Borowna tj. o przestępstwo z art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 294 
§1 k.k. i art. 297 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. przy zastosowaniu art. 11 §2 k.k.

Nadto zarzucono mu, że w okresie od grudnia 1998 roku do grudnia 1999 roku 
w Częstochowie działając z góry powziętym zamiarem, w związku z pełnieniem funk-
cji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Częstochowie, a od lutego 1999 roku 
Generalnego Konserwatora Zabytków, przyjął od Krzysztofa S. korzyść majątkową 
w kwocie około 16.000 zł, przy czym nastąpiło to w związku z naruszeniem przez nie-
go przepisów dotyczących przyznawania dotacji w kwocie 140.000 zł na rekonstruk-
cję zabytkowego spichlerza dworskiego z Borowna w trybie uchwały Nr 179 z dnia 
08 grudnia 1978 roku (MP Nr 37, poz. 142 ze zm.), tj. o przestępstwo z art. 228 §1 
i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz, że w 1999 roku w Częstochowie powołując się na 
swoje wpływy w Urzędzie Miejskim w Częstochowie, w zamian za korzyść majątkową 
w kwocie co najmniej 50.000 zł otrzymaną od Krzysztofa S., podjął się pośrednictwa 
w załatwieniu dla firmy „Scott” SA pozwolenia na budowę domu handlowego przy uli-
cy Kościuszki 1 w Częstochowie, tj. o przestępstwo z art. 230 k.k.

Zarzuty przedstawione Aleksandrowi Brodzie oparto na zgromadzonym materia-
le dowodowym w postaci dokumentacji oraz wyjaśnień i zeznań świadków, przede 
wszystkim podejrzanej Edyty K., pracownicy firmy „Scott” SA, a także przedstawicieli 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, którzy w oparciu o okazywaną 
im dokumentację wskazywali uchybienia, jakimi była ona dotknięta.

Biorąc pod uwagę fakt, iż akt oskarżenia obejmował wiele czynów, popełnio nych 
w różnych miejscach, skierowany został do Sądu Rejonowego w Katowicach, właści-
wego dla miejsca wszczęcia postępowania. Z uwagi na to, iż większość osób, które 
miały zostać przesłuchane przez Sąd w toku postępowania mieszkała w Częstocho-
wie, sprawę przekazano do rozpoznania tamtejszemu Sądowi. Postępowanie przed 
Sądem Rejonowym w Częstochowie toczyło się od dnia 17 grudnia 2002 roku do dnia 
11 grudnia 2007 roku.

Wyrokiem z tego dnia, sygn. IV K 178/03, Sąd Rejonowy w Częstochowie odnośnie 
do Aleksandra Brody zmodyfikował zarzut zawarty pkt I aktu oskarżenia i uznał go 
winnym tego, że nie dopełnił swych obowiązków przy udzielaniu dotacji ze środków 
Ministra Kultury i Sztuki na remont i odtworzenie zabytkowego spichlerza dworskie-
go, a także nie sprawdzając, czy inwestor uzyskał pozwolenie na rozbiórkę spichlerza, 
dopuszczając do tego, że rozbiórka odbywała się bez udziału kierownika robót posia-
dającego zaświadczenie o wymaganych kwalifikacjach czym działał na szkodę inte-
resu publicznego, to jest popełnienia przestępstwa z art. 231 §2 k.k. w zw. z art. 12 
k.k. i za to skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 
§2 k.k., wymierzył mu karę grzywny w ilości 300 stawek dziennych grzywny.

Natomiast w pozostałym zakresie Sąd uniewinnił Aleksandra Brodę od zarzutów 
zawartych w pkt II i III aktu skarżenia, a opisanych powyżej.

W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji stwierdził co prawda, że „brak jest do-
wodów na to, żeby oskarżony A. Broda dopuścił się przestępstwa pomocnictwa do 
oszustwa popełnionego przez oskarżonego Krzysztofa S., jednakże uznał, iż „zdaniem 
Sądu do zachowania oskarżonego A. Brody najwłaściwsza jest kwalifikacja z art. 231 
§2 k.k....” albowiem „...oceniając zachowanie oskarżonego A. Brody wskazać należy, 
że oskarżony ten zarówno działając jako Wojewódzki Konserwator Zabytków, a na-
stępnie już jako Generalny Konserwator Zabytków nie dopełnił szeregu obowiązków 
na nim spoczywających”.

Pierwszym z nich, jak stwierdził Sąd, było wydanie decyzji Nr 26/98 z dnia 
10.04.1998 roku zezwalającej Krzysztofowi S. na prowadzenie prac konserwatorskich 
przy zabytkowym spichlerzu, mimo że wniosek oskarżonego Krzysztofa S. nie spełniał 
szeregu istotnych wymogów, zawartych w §5 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 11 stycznia 1994 roku o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie 
prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, 
warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej 
działalności (Dz. U. z dnia 7 lutego 1994 r.).
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Ponadto, jak stwierdził Sąd w uzasadnieniu: „następnie także A. Broda w dniu 
19.01.1998 roku podpisał wniosek o dofinansowanie remontu spichlerza, mimo że 
w dalszym ciągu Krzysztof S. nie wiedział nawet gdzie będzie stawiał spichlerz, gdyż 
przypomnijmy – w tym czasie działka w Olsztynie, której właścicielem był oskarżony 
nie była działką przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod 
zabudowę. Kolejną nieprawidłowością jakiej dopuścił się A. Broda jako Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków było podpisanie w dniu 13.05.1998 roku umowy o dofi-
nansowanie spichlerza z Krzysztofem S., reprezen tującym Spichlerz Dworski SC, 
mimo że wówczas spółka taka nie istniała, jej umowa została zawarta dopiero w dniu 
10 czerwca 1998 r., przy podpisywaniu tej umowy A. Broda nie zażądał żadnych 
dokumentów poświadczających, że taka spółka w ogóle istnieje, dopiero w toku już 
trwającego postępowania przygotowawczego została przesłana kopia umowy spółki 
w dniu 16 lipca 2001 roku. /.../ Ponadto już po zawarciu umowy z 13 maja 1998 
roku i rozpoczęciu prac przy spichlerzu dworskim, A. Broda, jako Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków nie zadbał o to, by był właściwy nadzór ze strony urzędu konser-
watorskiego nad tymi pracami”.

Podsumowując w uzasadnieniu wyroku kilkustronicowe omówienie dowodów, 
wskazujących na fakt popełnienia przez Aleksandra Brodę przestępstwa z art. 231 
§2 k.k., Sąd I instancji stwierdził: „Niewątpliwie, co wykazano wyżej, oskarżony nie 
dopełnił szeregu swych obowiązków najpierw jako WKZ, a następnie GKZ. Niewątpli-
wie także oskarżony działał tym na szkodę interesu publicznego. Oskarżony bowiem, 
mimo że jako konserwator zabytków był powołany do ochrony tychże zabytków, nie 
dopełnił szeregu swych obowiązków, jakie służyły dbaniu o zabytek, który nawet jeśli 
stał się własnością prywatną to jest dobrem ogólnonarodowym, z uwagi na swoją war-
tość historyczną. /.../ Niewątpliwie zaś oskarżony nie dopełniając szeregu swych obo-
wiązków działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez oskarżonego Krzyszto-
fa S., który otrzymał dotację na remont spichlerza. Oskarżony działał przy tym umyśl-
nie z zamiarem bezpośrednim. Trudno bowiem przyjąć, by niedopełnienie szeregu tak 
podstawowych obowiązków, obowiązków tak doświadczonego konserwatora jakim był 
A. Broda wynikało z lekkomyślności, czy niedbalstwa”.

Sąd I instancji „nie znalazł natomiast podstaw do uznania oskarżonego A. Brody 
winnym popełnienia przestępstw z art. 228 §1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 230 k.k. 
Zarzut popełnienia tychże przestępstw w całości opierał się na pomówieniach oskar-
żonej Edyty K., nie będąc poparty jakimikolwiek innymi dowodami. /.../ W toku 
postępowania sądowego, konsekwentnie wskazywała, że żadne z jej pomawiających 
wyjaśnień nie jest prawdziwe. Z uwagi na postawę oskarżonej, Sąd nie ustalił ani mo-
tywów jakimi kierowała się oskarżona składając obciążające wyjaśnienia, aczkolwiek 
jeden z motywów podawanych przez oskarżoną, a to chęć zemsty na oskarżonym 
Krzysztofie S. za to, że zwolnił ją z pracy, wydaje się prawdopodobny, ani nie usta-
lił motywów jakimi kierowała się oskarżona odwołując swe wyjaśnienia. /.../ Nie-
mniej nie uszło uwadze Sądu, że szereg wyjaśnień oskarżonej znalazło potwierdzenie 
w innych dowodach, choć i temu przeczyła w swych wyjaśnieniach oskarżona przed 
Sądem. Część jednak wyjaśnień oskarżonej nie tylko, że nie znalazła potwierdzenia 
w pozostałym materiale dowodowym, ale także jest wewnętrznie sprzeczna, oskarżo-
na w kolejnych swych wyjaśnieniach zaprzecza sobie, przy braku reakcji osób prze-
słuchujących ją. Taka sytuacja miała miejsce odnośnie do przyjmowania korzyści 
majątkowej przez A. Brodę”.

Na skutek apelacji, wniesionych przez prokuratora, a także obrońców większości 
oskarżonych, w tym Aleksandra Brody, Sąd Okręgowy w Częstochowie, wyrokiem 
z dnia 25 maja 2009 roku, sygn. VII Ka 939/08, utrzymał w mocy zaskarżone orze-
czenie, w części dotyczącej tego oskarżonego.

Jak stwierdził sąd, uzasadniając swoje orzeczenie: „…Sąd Rejonowy poczynił pra-
widłowe ustalenia faktyczne w niniejszej sprawie w tym również w zakresie, w ja-
kim przypisał oskarżonemu Aleksandrowi Brodzie popełnienie czynu zabronionego 
z art. 231 §2 k.k. Oskarżony Aleksander Broda działając jako Wojewódzki Konser-
wator Zabytków, a następnie jako Generalny Konserwator Zabytków nie dopełnił bo-
wiem szeregu obowiązków na nim spoczywających, co zostało w szczegółowy sposób 
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wskazane w pisemnym uzasadnieniu wyroku, nie ma zatem potrzeby przytaczania 
w tym miejscu faktów dotyczących zaniedbań oskarżonego, zwłaszcza że skarżący nie 
negował ustaleń faktycznych dokonanych w tym zakresie”.

Na skutek kasacji, wniesionych przez obrońców oskarżonych Aleksandra Bro-
dy i Krzysztofa S., Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 1 października 2010 roku, sygn. 
IV KK 42/10, uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, przekazując mu spra-
wę do ponownego rozpoznania.

W dniu 4 marca 2011 roku, sygn. VII Ka 855/10, Sąd Okręgowy w Częstochowie 
uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 11 grudnia 2007 roku, prze-
kazując sprawę do ponownego rozpoznania.

Z uzasadnienia Sądu odwoławczego wynikało, że Sąd I instancji poczynił prawidło-
we ustalenia w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, jednak wnioski 
z niego wynikające wymagają ponownej oceny. Z dalszych ocen i wytycznych Sądu 
Okręgowego w Częstochowie wynikało, że przy kolejnym rozpoznaniu sprawy należy 
jeszcze uzupełnić materiał dowodowy.

Zaznaczono przy tym, w uzasadnieniu wyroku, podzielając w całości zarzuty ape-
lacyjne oskarżonego Aleksandra Brody, że weryfikacji zachowania tegoż oskarżonego 
należy dokonać przede wszystkim odwołując się do zeznań wskazanych przez sąd, 
w uzasadnieniu, świadków.

Zwrócić zatem należy uwagę, iż Sąd przekazując sprawę do ponownego rozpozna-
nia wskazał, że najistotniejszą kwestią jest dokonanie oceny zgromadzonych w spra-
wie dowodów. Nie zakwestionowano zatem zasadności postępowania dowodowego, 
przeprowadzonego w toku śledztwa, skupiając się przede wszystkim na ocenie jego 
wyników.

Po ponownym przeprowadzeniu postępowania przed Sądem I instancji, wyrokiem 
Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 lutego 2014 roku, sygn. XV1K 62/12, 
Aleksander Broda został uniewinniony od zarzucanego mu czynu. Po rozpoznaniu 
apelacji prokuratora od tego wyroku, Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 
8 sierpnia 2014 roku, sygn. VII Ka 445/14, utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.

Orzeczenie to zostało zaskarżone przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach 
w drodze kasacji do Sądu Najwyższego, który na mocy postanowienia z dnia 02 marca 
2015 roku o sygn. IV KK 380/14 oddalił kasację.

Reasumując, przyjąć można, że skierowanie aktu oskarżenia w powyższej sprawie 
nie było pozbawione podstaw faktycznych i prawnych, tym bardziej iż w toku pierw-
szego rozpoznania sprawy, zarówno Sąd I instancji, jak i Sąd Odwoławczy wydały 
wyroki skazujące obu głównych oskarżonych.

Wyroki uniewinniające, wydane w toku ponownego rozpoznania sprawy, na sku-
tek uchylenia prawomocnego orzeczenia wyrokiem Sądu Najwyższego, są wynikiem 
wskazania przez ten Sąd dodatkowych reguł interpretacyjnych, jakim należało pod-
dać dowody zgromadzone w sprawie, tak więc różnica w wyniku tego postępowania 
pomiędzy pierwszym rozpoznaniem, a rozpoznaniem po uchyleniu orzeczeń na sku-
tek wniesienia kasacji, jest rezultatem odmiennej interpretacji zgromadzonych dowo-
dów, poczynionej przez Sądy obu instancji, mieszczącej się w granicach swobodnej 
oceny dowodów.

Sąd odwoławczy rozpoznający apelację, wniesioną przez prokuratora od wyroku 
z dnia 24 lutego 2014 roku, krytycznie ustosunkował się również do zawartych w uza-
sadnieniu wyroku I instancji stwierdzeń, określających zachowania prokuratora – re-
ferenta sprawy, jako niegodziwe, uznając je za zbyt daleko idące.

Z przedstawionych wyżej względów trudno jest uznać za oczywiście bezzasadną 
decyzję o skierowaniu aktu oskarżenia w tej sprawie do sądu, będącą wynikiem do-
konanej przez prokuratora swobodnej oceny zgromadzonych dowodów, ostatecznie 
jednak niepotwierdzonej przez Sąd, podczas ponownego rozpoznania sprawy, który 
odmiennie je zinterpretował.

Niezależnie od powyższego stwierdzić należy, że dokonana w Departamencie Po-
stępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej analiza zażądanych z Proku-
ratury Apelacyjnej w Katowicach kluczowych dokumentów związanych z tą sprawą, 
a nadto treści wyroków sądowych w niej wydanych, pozwala na stwierdzenie, że czyn-
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ności prokuratora – referenta podejmowane w tej sprawie, mogą oczywiście w świetle 
jej finalnego zakończenia zostać uznane jako obarczone błędem, związanym z mało 
dogłębną analizą okoliczności, dotyczących prawnokarnej oceny całokształtu zacho-
wania oskarżonego Aleksandra Brody.

Jednakże zainicjowanie aktualnie postępowania przygotowawczego mającego na 
celu wyjaśnienie, czy w wyniku takiego zachowania prokuratora podczas prowadze-
nia przedmiotowego śledztwa doszło do popełnienia przestępstwa z art. 231 §1 k.k., 
w świetle występującej w tej sprawie negatywnej przesłanki procesowej przewidzianej 
w art. 17 §1 pkt 6 k.p.k., stanowiącym, że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte 
umarza, gdy nastąpiło przedawnienie karalności – jest w zaistniałej sytuacji proce-
sowej niedopuszczalne, co odnosi się również do możliwości wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego.

Otwartą zaś pozostaje kwestia związana z odpowiedzialnością odszkodowawczą, 
która będzie przedmiotem odrębnego rozpoznania sądowego zainicjowanego przez 
p. Aleksandra Brodę przed Sądem Okręgowym w Częstochowie.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Adama Zdziebły

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Informacje o podjętej przez MEN we współpracy ze specjalnymi strefami 

ekonomicznymi próbie implementowania do naszego szkolnictwa dualnego 
modelu szkolenia są dość dobrze rozpowszechniane w mediach. Jak zdąży-
łem się zorientować, najlepiej znany z doświadczeń niemieckich model du-
alnego szkolnictwa opiera się na wieloletniej praktyce i na ugruntowanych 
rozwiązaniach prawnych. W systemie tym, po pierwsze, pracodawcy zobo-
wiązani są do prowadzenia procesu szkolenia, w tym ponoszenia większo-
ści kosztów z nim związanych, po drugie, pracujący uczniowie otrzymują 
wynagrodzenie, co ma niebagatelne znaczenie dla rodziców i młodych ludzi 
i stanowi motywację do podjęcia nauki w tym systemie.

Pytanie pierwsze. Jak Pani Minister zamierza zmobilizować pracodaw-
ców do ponoszenia kosztów praktyk w obydwu tych obszarach? Pytam, bo 
o ile nasze przepisy pozwalają na rekompensatę części kosztów wyposaże-
nia niezbędnego do przyjęcia na praktykę zawodową, o tyle na pewno nie 
umożliwiają zapłacenia jakiegokolwiek wynagrodzenia młodemu człowieko-
wi, opiekunowi czy mentorowi. To ograniczenie może mieć kolosalne znacze-
nie dla funkcjonowania z powodzeniem systemu, który będzie decydował 
o naszej przyszłości.

Pytanie drugie. Skoro taki system funkcjonuje w Niemczech, to dlaczego 
nie próbujemy go skopiować? Naśladowanie najlepszych nie jest wstydem. 
Przyjęcie sprawdzonych rozwiązań zaoszczędzi nam czasu i rozczarowań. 
Jakie systemowe rozwiązania zamierza MEN wprowadzić, by osiągnąć cel? 
Kiedy możemy się tego spodziewać?

Pytanie trzecie. Jak zamierza Pani rozwiązać pojawiający się w dzisiej-
szych szkołach problem deficytu nowoczesnej wiedzy u nauczycieli zawo-
du? Rozwiązanie tego problemu odpowiednio wcześniej uchroni nas przed 
potencjalną frustracją tej jakże ważnej dla naszego społeczeństwa grupy 
zawodowej.

Pytanie czwarte. Po zakończeniu, mam nadzieję, sukcesem pilotażu pod-
jętego we współpracy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi przyjdzie czas 
(oby jak najszybciej) na wprowadzenie tego systemu w życie. Z jakich źródeł 
(chyba nie z RPO) zamierzamy ten system finansować?

Z poważaniem 
Adam Zdziebło

Odpowiedź

Warszawa, 28 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Adama Zdziebłę1 (BPS/043- 

-72-3132/15), uprzejmie wyjaśniam.

1 Oświadczenie złożone podczas 72. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 2015 r.
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Rozwiązania mające ułatwić i zintensyfikować współpracę pomiędzy pracodaw-
cami i szkołami zawodowymi z uwzględnieniem modelu kształcenia dualnego, w tym 
zachęt finansowych dla pracodawców, są przedmiotem prac Zespołu opiniodawczo- 
-doradczego do spraw kształcenia zawodowego, który powołała Minister Edukacji 
Narodowej. W skład tego Zespołu wchodzą przedstawiciele ministrów, w tym przed-
stawiciel Ministra Finansów, organizacji pracodawców i oświatowych związków za-
wodowych. Zespół rozpoczął pracę w marcu br. właśnie od kwestii modelu kształ-
cenia dualnego. Członkowie Zespołu zgłaszają obecnie swoje propozycje dotyczące 
tego modelu, które są wnikliwie analizowane. Podczas następnego spotkania Zespo-
łu propozycje te i wynikające z nich wnioski zostaną poddane dyskusji. Należy jed-
nak zauważyć, że model kształcenia dualnego już w Polsce funkcjonuje. Realizowa-
ny jest jako przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników. Młody człowiek 
podpisuje umowę o pracę z pracodawcą, u którego odbywa kształcenie praktyczne, 
natomiast kształcenie teoretyczne i ogólne realizowane jest w zasadniczej szkole za-
wodowej. Obecnie młodociani pracownicy stanowią ok. 60% uczniów zasadniczych 
szkół zawodowych.

Młodociani pracownicy w trakcie nauki otrzymują wynagrodzenie obliczane w sto-
sunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej w poprzednim kwartale. Wynagrodzenie to wynosi:

– w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4% (w roku 2015 – nie mniej niż 157,71 zł),
– w drugim roku nauki – nie mniej niż 5% (w roku 2015 – nie mniej niż 197,13 zł),
– w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6% (w roku 2015 – nie mniej niż 236,56 zł)2.
Pracodawca, po ukończeniu przez ucznia szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, 

otrzymuje dofinansowanie kosztów kształcenia tego ucznia w wysokości 8.081 zł3. Po-
nadto w trakcie prowadzenia nauki pracodawca może otrzymać z Ochotniczego Hufca 
Pracy refundację wynagrodzenia ucznia i składek na ubezpieczenie społeczne od tego 
wynagrodzenia4.

Inną formą kształcenia dualnego w Polsce jest kształcenie realizowane na pod-
stawie umowy zawieranej pomiędzy szkołą a pracodawcą. Szkoła ma obowiązek or-
ganizować dla uczniów praktyczną naukę zawodu (dalej PNZ), która może odbywać 
się m.in. u pracodawców. Jeśli PNZ realizowania jest u pracodawcy, szkoła jest obo-
wiązana zawrzeć z pracodawcą umowę, w której określa się w szczególności sposób 
ponoszenia kosztów. Finansowanie organizacji kosztów kształcenia praktycznego od-
bywa się z subwencji oświatowej. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona 
indywidualnie lub w grupach. Podziału uczniów na grupy dokonuje dyrektor szkoły 
w porozumieniu z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. 
Organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu u pracodaw-
cy, zapewniają środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki 
zawodu. Środki te są przeznaczone na:

– refundowanie pracodawcom wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki za-
wodu, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami – do wysokości minimalnej 
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego 
dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, określonej w przepisach w spra-
wie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – 
do 1.802 zł,

– refundowanie pracodawcom dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycz-
nej nauki zawodu, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami – w wysokości 
nie niższej niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; dodatek szkolenio-
wy ustala i wypłaca pracodawca – w 2015 r. nie mniej niż 413,86 zł,

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232 j.t.).

3 Art. 70b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundo-

wania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom 
(Dz. U. poz. 865).
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– refundowanie pracodawcom kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej, niezbędnych na danym stanowisku szkoleniowym, 
przydzielonych uczniom na okres zajęć praktycznych prowadzonych u praco-
dawcy w danym roku szkolnym – do wysokości 20% przeciętnego wynagrodze-
nia – w 2015 r. do wysokości 827,72 zł5.

Ponadto w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2015–2020 zagwaran-
towane zostały środki na organizację staży i praktyk u pracodawców dla uczniów szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe, przede wszystkim uczniów techników. Praco-
dawcy organizujący te staże i praktyki otrzymają refundację ponoszonych kosztów 
związanych m.in. z wyposażeniem miejsca pracy stażysty, eksploatacją materiałów 
i narzędzi w wysokości 5 tys. zł na jednego stażystę, a także refundację wynagrodzeń 
i dodatków wypłacanych wyznaczonemu przez pracodawcę opiekunowi stażystów. 
Uczestniczący w stażach i praktykach uczniowie będą otrzymywać stypendium, które-
go wysokość ustali marszałek województwa, biorąc pod uwagę średnie wynagrodzenie 
brutto za pracę w danym województwie.

Przywołany przez Pana Senatora niemiecki system kształcenia dualnego nie 
może być w prosty sposób skopiowany w Polsce. Tworzył się on w odmiennych wa-
runkach kulturowych i gospodarczych, inne jest jego usytuowanie w całym systemie 
edukacji w Niemczech. Nie bez znaczenia jest także fakt, że wymusza on podejmo-
wania w bardzo młodym wieku decyzji, które mają wpływ na całe późniejsze życie 
– uczeń bardzo wcześnie podejmuje decyzję o tym, że wybiera kształcenie zawodowe, 
które ogranicza znacznie jego możliwości innych ścieżek edukacji. Problematyka 
kształcenia zawodowego, z uwzględnieniem modelu kształcenia dualnego, jest jed-
nym z zagadnień, którymi zajmuje się Komitet ds. Edukacji przy Polsko-Niemieckiej 
Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, w ra-
mach którego funkcjonuje Grupa Robocza ds. Kształcenia Zawodowego. Grupa ta 
jest forum wymiany doświadczeń, ale efektem jej prac są konkretne także inicjaty-
wy dotyczące m.in. wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy polskim i niemieckim 
systemem kształcenia zawodowego. Dzięki temu strony polska i niemiecka mają 
możliwość bliższego poznania zarówno dobrych, jak i złych stron funkcjonujących 
w obu krajach systemów kształcenia zawodowego. Najbliższe spotkanie Grupy od-
będzie się 13 maja w Warszawie w ramach VI posiedzenia Komitetu ds. Edukacji 
przy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej 
i Przygranicznej.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że wciąż trwają prace wspomnianego wcześ- 
niej Zespołu opiniodawczo-doradczego formułowanie wniosków dotyczących konkret-
nych rozwiązań systemowych dotyczących modelu kształcenia dualnego w Polsce 
oraz wskazywanie konkretnego terminu wprowadzenia ewentualnych zmian byłoby 
w chwili obecnej nieuprawnione.

Zapewnienie nauczycielom kształcenia zawodowego możliwości aktualizowania 
swojej wiedzy jest jednym z działań, które zostały zaplanowane w Regionalnych Pro-
gramach Operacyjnych. Zaplanowane na ten cel środki będą przeznaczone na dosko-
nalenie nauczycieli kształcenia zawodowego przez bezpośredni kontakt z rzeczywi-
stym środowiskiem pracy podczas praktyk i staży w przedsiębiorstwach, doskonale-
nie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów prak-
tycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem we współpracy z uczelnia-
mi, w tym studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 
przedmiotów zawodowych, a także szkolenia kaskadowe dla nauczycieli kształcenia 
zawodowego organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczy-
cieli. Należy przy tym zaznaczyć, że od kilku lat funkcjonują już odpowiednie przepisy 
w ustawie o systemie oświaty, które umożliwiają zatrudnianie w szkołach prowadzą-
cych kształcenie zawodowe niebędących nauczycielami specjalistów w danym zawo-
dzie6. Dzięki temu dyrektor szkoły może zatrudnić w szkole zawodowej osoby, które 

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycz-
nej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).

6 Art. 7 ust. 1d ustawy o systemie oświaty.
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na co dzień pracują w danym zawodzie i mają związane z najnowszymi technologiami 
wiedzę i umiejętności, które mogą przekazać uczniom.

Odnosząc się do współpracy specjalnych stref ekonomicznych ze szkołami pro-
wadzącymi kształcenie zawodowe, informuję, że w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza – Edukacja – Rozwój Ministerstwo Gospodarki realizować będzie projekt, któ-
rego celem będzie wypracowanie modelu współpracy pracodawców funkcjonujących 
w SSE ze szkołami oraz placówkami systemu oświaty prowadzącymi kształcenie zawo-
dowe. Model ten zostanie przekazany wszystkim przedsiębiorcom działającym w stre-
fach, a także ich podwykonawcom wraz z rekomendacjami dotyczącymi włączania 
się przedsiębiorców w kształcenie zawodowe z wykorzystaniem opracowanego modelu 
współpracy. Wypracowany, upowszechniony i przetestowany model współpracy może 
stać się powszechnie stosowaną dobrą praktyką, ścieżką wykorzystywaną przez przed-
siębiorców i szkoły oraz placówki systemu oświaty poza obszarem specjalnych stref 
ekonomicznych i ich oddziaływania. Wnioski płynące z funkcjonowania tego modelu 
w ramach projektu oraz wnioski sformułowane przez Zespół opiniodawczo-doradczy 
do spraw kształcenia zawodowego funkcjonujący przy Ministrze Edukacji Narodowej 
pozwolą na określenie rzeczywistych kosztów funkcjonowania modelu kształcenia du-
alnego, a tym samym na wskazanie źródeł jego finansowania. Wskazywanie tych źró-
deł finansowania w chwili obecnej byłoby przedwczesne, przede wszystkim ze względu 
na fakt, że jak wynika z przedstawionych powyżej wyjaśnień, trwają jeszcze prace nad 
wypracowaniem polskiego modelu kształcenia dualnego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Tadeusz Sławecki 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Adama Zdziebły

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Wieloletnie dyskusje, które toczyły się w związku z niedostatecznym 

uregulowaniem kwestii nakładania podatku od nieruchomości na obiekty 
podziemnych wyrobisk górniczych, doprowadziły w konsekwencji do trudnej 
sytuacji szeregu samorządów lokalnych. W szczególności dotyczy to gminy 
Pawłowice oraz miasta Jastrzębie-Zdrój. Stanęły one przed koniecznością 
zwrotu do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA wspomnianego podatku, na-
liczonego na podstawie niejasnych przepisów, wraz z odsetkami. Według 
szacunków w przypadku Pawłowic kwota podatku może sięgać 30 milio-
nów zł, a w przypadku Jastrzębia-Zdroju – 85 milionów zł, plus odsetki. 
Cała opisywana tu sytuacja została wywołana zawirowaniami prawnymi 
spowodowanymi przez nieprecyzyjne przepisy prawa.

Jednocześnie w latach 2008–2014, kiedy gminy otrzymywały zawyżone 
podatki od JSW SA, samorządy zobowiązane były do wpłacania do budżetu 
państwa tak zwanego podatku janosikowego. Dziś są one potrójnie poszko-
dowane: zwracają kopalniom podatki, nie odzyskują odprowadzonego jano-
sikowego, a przez minione lata utraciły możliwość korzystania z subwencji 
przysługujących gminom poniżej średniego poziomu dochodów własnych.

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Czy wobec powyższego Ministerstwo Finansów przewiduje stworzenie 

reguły, według której samorządy zwracające pobrany podatek będą mogły 
odzyskać całość lub część zapłaconego w latach 2008–2014 janosikowego?

2. Czy Ministerstwo Finansów zamierza (a jeśli tak, to do kiedy) zakoń-
czyć prace nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w któ-
rej w jasny i precyzyjny sposób zostaną określone budowle podlegające opo-
datkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Z poważaniem 
Adam Zdziebło

Odpowiedź

Warszawa, 16 kwietnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Pana Adama Zdziebłę na 

72. posiedzeniu Senatu w dniu 19 marca 2015 r. w sprawie opodatkowania podat-
kiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych oraz w kwestii stworzenia 
reguły zwrotu gminom zapłaconego „janosikowego” uprzejmie wyjaśniam.

W wyroku z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/2009 Trybunał Konstytucyj-
ny wskazał na mankamenty legislacyjne definicji „budowli” zawartej w ustawie z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) – 
w kontekście opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów znajdujących się 
w podziemnym wyrobisku górniczym.
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W celu doprecyzowania wskazanego pojęcia zgodnie z zaleceniami Trybunału Kon-
stytucyjnego, podjęte zostały prace legislacyjne nad zmianą definicji „budowli”.

W dniu 11 czerwca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy 
o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego, w których przewidywano doprecyzowanie definicji 
„budowli”, w celu nadania tej definicji charakteru zamkniętego.

W przygotowanym przez Rządowe Centrum Legislacji, na podstawie ww. założeń, 
projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw zaproponowano m.in. doprecyzowanie pojęcia „budowla” z wykorzy-
staniem Klasyfikacji Środków Trwałych. Niemniej projekt ten, w wersji skierowanej 
w dniu 24 kwietnia 2014 r. pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, nie zawierał 
wyżej opisanej zmiany. Uznano, że z uwagi na istnienie wielu poważnych wątpliwo-
ści prawnych i finansowych projektowanych rozwiązań istnieje bezwzględna koniecz-
ność prowadzenia dalszych pogłębionych analiz przedmiotowej kwestii. Konsultacje 
społeczne i uzgodnienia resortowe ujawniły bowiem zasadnicze rozbieżności co do 
oceny proponowanych wówczas rozwiązań, w odniesieniu do ich wpływu na zakres 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a tym samym na przewidywane skutki 
finansowe ich wprowadzenia – zarówno dla podatników, jak i dla gmin, będących be-
neficjentami dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Zmiana definicji „budowli” w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wymaga 
współpracy z: Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Ministrem Gospodarki oraz Mi-
nistrem Administracji i Cyfryzacji. Istotne jest również stanowisko Ministra Skarbu 
Państwa.

Uwagi i propozycje zmiany aktualnej definicji „budowli” są wnikliwie analizowane, 
w celu wypracowania rozwiązania pozwalającego na usunięcie wątpliwości interpreta-
cyjnych co do kwalifikowania poszczególnych obiektów za podlegające opodatkowaniu 
podatkiem od nieruchomości. Podanie terminu zakończenia prac nad definicją „bu-
dowli” nie jest aktualnie możliwe.

Odnosząc się do podniesionej kwestii odzyskania przez gminy zapłaconego „jano-
sikowego” informuję, że nie przewiduje się wprowadzenia mechanizmu, który pozwo-
liłby na zwrot wpłat dokonanych w latach 2008–2014 przez gminy, które otrzymały 
podatek od nieruchomości od obiektów podziemnych wyrobisk górniczych, a które 
obecnie stanęły przed koniecznością zwrotu tego podatku.

Podatek od nieruchomości stanowi dochód gminy, a organem podatkowym w za-
kresie tego podatku jest wójt gminy (burmistrz, prezydent). Na wysokość podatku zna-
czący wpływ ma również rada gminy ustalająca wysokość stawek podatkowych. Należy 
podkreślić, że o przeznaczeniu środków pochodzących z tego tytułu, decydowały or-
gany gminy. Z uzyskanych dochodów gminy realizowały swoje zadania. Ministerstwo 
Finansów nie miało wpływu na wydatkowanie środków pochodzących z tego źródła.

Informuję, że Gmina Pawłowice w latach 2008–2009 nie dokonywała wpłat do 
budżetu państwa, natomiast w latach 2010–2014 dokonała wpłat w następującej 
wysokości:

– 2010 r. 151.912 zł,
– 2011 r. 343.879 zł,
– 2012 r. 1.390.418 zł,
– 2013 r. 3.579.498 zł,
– 2014 r. 8.647 zł.
W roku 2015 Gmina Pawłowice nie dokonuje wpłat do budżetu państwa. Ponad-

to, w 2013 r. Gmina Pawłowice otrzymała kwotę 518.392 zł pochodzącą ze środków 
rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, z późn. 
zm.), przeznaczonej m.in. dla gmin dokonujących wpłat do budżetu państwa z prze-
znaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

W latach 2008–2014 łączne skutki finansowe, wynikające z podjętych przez Gmi-
nę Pawłowice uchwał o obniżeniu stawek podatku od nieruchomości oraz o udzieleniu 
ulg i zwolnień, stanowiły 16% wykonanych w tym okresie dochodów z tytułu tego po-
datku i 6% dochodów własnych.
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Warto również zauważyć, że podstawą ustalenia wpłat gmin do budżetu państwa 
są dochody podatkowe, na które składa się 10 różnych tytułów dochodowych (art. 20 
ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Zatem nie tylko do-
chody z podatku od nieruchomości mogą spowodować powstanie obowiązku dokony-
wania wpłat do budżetu państwa.

Wymienione w oświadczeniu Pana Senatora Miasto Jastrzębie-Zdrój, które jest 
miastem na prawach powiatu, w latach 2008–2015 nie było zobowiązane do doko-
nywania wpłat w części gminnej, natomiast dokonywało wpłat w części powiatowej. 
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż obowiązek dokonywania wpłat przez powiat 
jest wynikiem osiągnięcia ponadprzeciętnych dochodów podatkowych, na które skła-
dają się wyłącznie dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. 
Fakt dokonywania przez miasta na prawach powiatu wpłat w części powiatowej nie 
wynika zatem z uzyskiwania wysokich dochodów z podatku od nieruchomości i w ża-
den sposób nie jest związany z tym podatkiem.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jarosław Neneman
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Oświadczenie senatora Adama Zdziebły

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Producenci węgla i przemysł okołogórniczy stanowią system naczyń po-

łączonych. Ze względu na sytuację występującą w spółkach wydobywczych 
spółki zaplecza przeszły gruntowną restrukturyzację. Jednocześnie w du-
żej mierze przyjęły na siebie rolę organizatora obsługi finansowej projektów 
inwestycyjnych przeznaczonych dla firm górniczych. Zwracam uwagę, że 
wartość wierzytelności zagraża, w mojej opinii, dalszemu funkcjonowaniu 
tych podmiotów. To rodzi ryzyko wystąpienia konsekwencji społecznych (np. 
uruchomienia zwolnień grupowych), a także spowoduje ograniczenie przy-
chodów budżetu państwa z tytułu wpływów z PIT, CIT i VAT.

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Czy wobec wydłużających się terminów płatności za wystawione fak-

tury, przekraczających nieraz okres 150 dni, mógłby Pan rozważyć wprowa-
dzenie rozwiązania polegającego na zastąpieniu obecnie stosowanej w rozli-
czaniu podatków metody memoriałowej metodą kasową?

2. Czy możliwa jest zmiana podejścia dotyczącego opodatkowania po-
datkiem dochodowym, tak aby obowiązek występował dopiero w momencie 
zapłaty należności?

Z poważaniem 
Adam Zdziebło

Odpowiedź

Warszawa, 30 kwietnia 2015 r.

Pani 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na przesłane przy piśmie z dnia 26 marca 2015 r., Nr BPS/043-72- 

-3134/15, oświadczenie senatorskie skierowane do Ministra Finansów przez Pana Se-
natora Adama Zdziebłę, złożone na 72. posiedzeniu Senatu w dniu 19 marca 2015 r., 
dotyczące rozważenia wprowadzenia metody kasowej, zamiast memoriałowej, dla celu 
rozliczeń podatkowych Minister Finansów uprzejmie informuje, co następuje.

Jak wynika z oświadczenia Pana Senatora wskazana powyżej kwestia została 
przedstawiona w kontekście problemu wydłużających się terminów płatności za wy-
stawione faktury, u producentów węgla i w przemyśle okołogórniczym, przekraczają-
cych okres 150 dni.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób 
fizycznych

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), (dalej: 
updop), oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) (dalej: updof), przychodem 
z pozarolniczej działalności gospodarczej są przychody należne, choćby nie zostały 
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faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bo-
nifikat i skont. Są to więc kwoty, których podatnik może skutecznie żądać, a które 
nie zostały jeszcze przez niego otrzymane. Przepisy ustanawiają zatem zasadę, w myśl 
której przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określane są w oparciu 
o tzw. metodę memoriałową. Oznacza to, że przychód powstaje w dacie wydania towa-
ru lub wykonania usługi, przy czym dla jego powstania bez znaczenia pozostaje fakt 
zapłaty należności przez odbiorcę świadczenia.

Obowiązujące zasady dotyczące przychodów są w bezpośredni sposób powiąza-
ne z kosztami ich uzyskania. Metoda memoriałowa ma bowiem zastosowanie także 
do rozliczania kosztów uzyskania przychodów. W odniesieniu do rozliczania kosztów 
uzyskania przychodów oznacza to, że podatnik będący odbiorcą towaru lub usługi 
uwzględnia ich wartość w kosztach podatkowych bez względu na fakt zapłaty za ten 
towar lub tę usługę.

Podkreślenia wymaga, iż przepisy ustaw o podatkach dochodowych zawierają 
rozwiązania umożliwiające podatnikom (wierzycielom), którzy nie otrzymują w ter-
minie swoich należności, na ich „rozliczenie” podatkowe, poprzez uznanie za koszt 
podatkowy powstałych z tego tytułu nieściągalnych wierzytelności. Zgodnie bowiem 
z art. 16 ust. 1 pkt 25 updop (odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 20 updof), kosztem 
uzyskania przychodów mogą być wierzytelności odpisane jako nieściągalne, jeżeli 
uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy updop (odpowiednio art. 14 ust. 1 
updof) zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została 
udokumentowana, np. postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzy-
ciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ 
postępowania egzekucyjnego.

Ponadto podatnicy podatków dochodowych mają prawo zaliczyć do kosztów uzy-
skania przychodów odpisy aktualizujące wartość należności (określonych w ustawie 
o rachunkowości), od tej części należności, która była uprzednio zaliczona do przycho-
dów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona, np. wierzytelność 
została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postę-
powania egzekucyjnego, poprzez wszczęcie postępowania upadłościowego z możliwo-
ścią zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego 
lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu prze-
pisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (art. 16 ust. 1 pkt 26a 
i ust. 2a updop i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 21 i ust. 3 updof).

Odnosząc się jeszcze do strony kosztowej wskazania wymaga, iż w celu zapewnia-
nia podatnikom płynności finansowej wprowadzono rozwiązania odnoszące się do tak 
zwanych „zatorów płatniczych”. Od dnia 1 stycznia 2013 r. w przypadku braku zapłaty 
kwoty wynikającej z faktury (rachunku), umowy albo innego dokumentu, przed upły-
wem 30 dni od upływu terminu płatności, podatnicy są zobowiązani do dokonania ko-
rekty kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, 
zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty 
zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulo-
wana w tym terminie. Po uregulowaniu problematyki zatorów płatniczych w art. 15b 
updop (odpowiednio w art. 24d updof) system w podatkach dochodowych w dalszym 
ciągu opiera się na memoriałowej metodzie rozliczania przychodów i kosztów uzyska-
nia przychodów.

Należy ponadto zwrócić uwagę, iż wprowadzenie metody kasowej rozliczania przy-
chodów i kosztów oznaczałoby powiększenie różnic pomiędzy przepisami dotyczącymi 
rachunkowości i przepisami podatkowymi. Zasada memoriałowa jest bowiem jedną 
z głównych zasad ustalonych ustawą o rachunkowości.

Na uwadze należy finalnie mieć to, iż przyjęcie metody kasowej spowodowałoby 
przerzucenie konsekwencji niewywiązywania się wobec siebie kontrahentów z regula-
cji zobowiązań na budżet państwa i mogłoby prowadzić do zmniejszenia wpływu środ-
ków z podatków dochodowych – podatnicy wykazywaliby bowiem przychody dopiero 
w dacie ich faktycznego otrzymania. Kasowe ustalanie przychodów i kosztów uzyska-
nia przychodów mogłoby zatem skutkować brakiem systematycznych wpływów do 
budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych.
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2. Podatek od towarów i usług

System podatku od towarów i usług w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co 
oznacza, iż państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności kra-
jowych przepisów w zakresie podatku od towarów i usług z regulacjami wynikający-
mi z prawa unijnego. Oznacza to, że regulacje przyjęte w przepisach ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, 
z późn. zm.) (dalej: ustawa o VAT), muszą być zgodne w szczególności z przepisami 
dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego sys-
temu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. 
zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2006/112/WE”.

Stosownie do art. 63 dyrektywy 2006/112/WE zdarzenie powodujące powstanie 
obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny, w momencie do-
starczenia towarów lub wykonania usług. Zgodnie z art. 66 dyrektywy, w drodze od-
stępstwa, państwa członkowskie mogą postanowić, że VAT staje się wymagalny dla 
określonych transakcji lub dla określonych kategorii podatników w jednym z nastę-
pujących terminów:

a) nie później niż z datą wystawienia faktury;
b) nie później niż w momencie otrzymania zapłaty;
c) jeżeli faktura nie została wystawiona lub została wystawiona z opóźnieniem, 

w określonym terminie nie później niż z upływem terminu wystawienia faktury 
ustalonego przez państwo członkowskie na mocy art. 222 akapit drugi lub, jeżeli 
państwo członkowskie nie ustaliło takiego terminu – w określonym terminie od 
daty zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego.

Jak z powyższego wynika, w świetle prawa unijnego ustalenie momentu powstania 
obowiązku podatkowego stanowiącego odstępstwo od ww. generalnej zasady możliwe 
jest wyłącznie w odniesieniu do określonych transakcji lub do określonych kategorii 
podatników.

W związku z powyższymi regulacjami, podkreślić należy, iż wprowadzenie jako 
generalnej zasady rozwiązania polegającego na rozliczeniu podatku VAT dopiero po 
zapłaceniu faktury stałoby w sprzeczności z prawem unijnym.

Obowiązujące regulacje w zakresie podatku od towarów i usług wykorzystują moż-
liwość przewidzianą dyrektywą 2006/112/WE i dają podatnikom, którzy spełniają 
określone w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT kryteria do uznania ich za małych podatni-
ków, prawo do stosowania kasowego, zamiast powszechnie stosowanego memoriało-
wego, rozliczenia tego podatku.

W świetle uregulowań krajowych kasowa metoda rozliczeń polega na tym, iż obowią-
zek podatkowy z tytułu wykonanych czynności powstaje u podatnika nie z chwilą do-
konania dostawy towarów lub wykonania usługi, lecz w odniesieniu do dokonywanych 
przez niego dostaw towarów i świadczenia usług obowiązek podatkowy powstaje:

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dosta-
wy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako 
podatnik VAT czynny,

2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od 
dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy to-
warów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1

– po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w ter-
minie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę; 
otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części 
(art. 21 ust. 1 ustawy o VAT).

Istotą tej metody jest zatem przesunięcie momentu, w jakim zostaje rozpoznany 
obowiązek podatkowy z tytułu dokonanych przez małego podatnika transakcji, czego 
konsekwencją jest przesunięcie terminu, w jakim powinien zostać rozliczony od tych 
transakcji podatek od towarów i usług.

Należy jednocześnie podkreślić, że w świetle art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT 
przez małego podatnika należy rozumieć m.in. podatnika podatku od towarów i usług, 
u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzed-
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nim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 
1 200 000 euro (przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego 
kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy paź-
dziernika poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł). Ustanowiony 
w powołanym przepisie ustawy o VAT limit umożliwia zatem korzystanie z metody 
kasowej zarówno małym, jak i średnim przedsiębiorstwom.

Dodatkowo należy wskazać, że w przepisach ustawy o VAT funkcjonuje instytucja 
tzw. ulgi na złe długi, która umożliwia sprzedawcy podjęcie działań zmierzających do 
zmniejszenia trudności z zachowaniem płynności finansowej w sytuacji, gdy kupujący 
nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za otrzymane towary lub świadczone usługi. 
Celem tej ulgi jest zmniejszenie obciążeń podatkowych u podatnika, u którego po-
wstał obowiązek zapłaty podatku z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, 
w odniesieniu do których kontrahent nie uregulował należności określonych w umo-
wie lub na fakturze.

Artykuł 89a ust. 1 ustawy o VAT dopuszcza możliwość dokonania przez podatnika 
podatku od towarów i usług korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub 
świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieścią-
galność została uprawdopodobniona, a za takie uważa się wierzytelności, które nie 
zostały uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu 
terminów ich płatności określonych w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a usta-
wy o VAT). Szczegółowe zasady korekty podatku od towarów i usług w odniesieniu 
do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w pozostałych przepisach art. 89a 
i 89b ustawy o VAT.

Reasumując, funkcjonujące regulacje ustawy o VAT pozwalają złagodzić proble-
my związane z nieterminowym wywiązywaniem się przez kontrahentów z obowiązku 
zapłaty za towary i usługi (vide ustanowiona w art. 21 ustawy o VAT dla tzw. małych 
podatników możliwość rozliczania VAT metodą kasową oraz dostępna dla wszystkich 
podatników – bez względu na wartość realizowanej sprzedaży – ulga na złe długi).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jarosław Neneman


