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Oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Podczas spotkañ z samorz¹dowcami zosta³ mi zasygnalizowany problem
wzrastaj¹cej tendencji do nabywania atrakcyjnie po³o¿onych gruntów rolnych przez osoby fizyczne i prawne w celu lokowania kapita³u.
Z moich informacji wynika, ¿e szczególnym zainteresowaniem ciesz¹ siê
grunty, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone s¹
pod zabudowê lub maj¹ przeznaczenie gospodarcze, ale s¹ obecnie od³ogowane, przez co s¹ obci¹¿one niskim podatkiem rolnym. Nie motywuje to nabywców do wykorzystywania tych gruntów zgodnie z przeznaczeniem.
Nale¿y przyznaæ, ¿e z ekonomicznego punktu widzenia jest to najbardziej
op³acalna lokata kapita³u, gdy¿ ceny gruntów wskazuj¹ tendencjê wzrastaj¹c¹.
Niestety takie postêpowanie blokuje samorz¹dom mo¿liwoœæ rozwoju lokalnej dzia³alnoœci gospodarczej. Wobec tego proszê o rozwa¿enie zmiany
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (DzU
z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) i ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (DzU z 2006 r. nr 136, poz. 696 ze zm.), aby:
— po pierwsze, o sposobie opodatkowania gruntów decydowa³o przeznaczenie okreœlone w planie zagospodarowania przestrzennego, a nie tylko aktualne wykorzystywanie;
— po drugie, ewidencja gruntów prowadzona przez starostwo powiatowe
zawiera³a informacje o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania
przestrzennego;
— po trzecie, grunty okreœlone w planie zagospodarowania przestrzennego nazw¹ „pod zabudowê” do chwili faktycznego ich u¿ytkowania by³y obci¹¿one podatkiem od nieruchomoœci wed³ug stawki dla gruntów
pozosta³ych, niezale¿nie od tego, czy s¹ sklasyfikowane czy te¿ nie.
Bêdê wdziêczny za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do poruszonej
w oœwiadczeniu sprawy.
Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn

OdpowiedŸ
Warszawa, 25 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Mieczys³awa Augustyna, Senatora RP, z dnia
22 grudnia 2011 r., przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 29 grudnia 2011 r.,
znak: BPS/DSK-043-29/11 w sprawie rozwa¿enia zmiany ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z póŸn. zm.)
oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 696, z póŸn. zm.), uprzejmie wyjaœniam.
Zgodnie z art. 1 ww. ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym
podlegaj¹ grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako u¿ytki rolne
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lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych, z wyj¹tkiem gruntów
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza.
W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym przeznaczenie gruntów rolnych okreœlone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wp³ywa na zmianê sposobu opodatkowania gruntów rolnych. Jedynym czynnikiem maj¹cym wp³yw na objêcie
gruntów rolnych podatkiem od nieruchomoœci jest faktyczne prowadzenie na nich
dzia³alnoœci gospodarczej.
W latach 2008–2011 prowadzone by³y przez Ministerstwo Infrastruktury prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. W projekcie zaproponowano, m.in. tak¹
zmianê przepisów ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, by grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
na cele nierolnicze i nieleœne nie by³y objête podatkiem rolnym, lecz podlega³y opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoœci. W trakcie uzgodnieñ miêdzyresortowych Ministerstwo Finansów popiera³o tê zmianê, jednak projekt nie trafi³ pod obrady Rady
Ministrów.
Uzale¿nienie sposobu opodatkowania gruntów rolnych od przeznaczenia tych
gruntów w planach zagospodarowania przestrzennego mog³oby byæ rozwa¿one po
wprowadzeniu zmian do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
których celem by³oby uproszczenie i skrócenie procedury uchwalania tych planów.
W obecnym stanie prawnym nie jest to mo¿liwe, gdy¿ plany zagospodarowania przestrzennego posiada niewielka liczba gmin, a w wielu gminach trwaj¹ dopiero prace maj¹ce na celu wprowadzenie planów zagospodarowania przestrzennego.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna
skierowane do prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Zbigniewa Derdziuka
Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam siê do Pana z pytaniami dotycz¹cymi skutków wynikaj¹cych
z wprowadzenia w ¿ycie art. 114 ustawy emerytalnej. Dziêki niemu Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych ma mo¿liwoœæ cofniêcia decyzji o przyznaniu emerytury lub renty, je¿eli oka¿e siê, ¿e nie by³o podstaw do ich wyp³aty. Wydaje
siê to zrozumia³e, gdy decyzja o przyznaniu œwiadczenia zostanie podjêta na
podstawie fa³szywych dokumentów. Inaczej jednak jest, gdy ZUS uzna na
przyk³ad, ¿e podczas podejmowania takiej decyzji urzêdnicy pope³nili b³¹d.
W swojej dzia³alnoœci parlamentarnej spotka³em siê z podobn¹ sytuacj¹,
w której zak³ad cofn¹³ zainteresowanej uprawnienia emerytalne po osiemnastu miesi¹cach od ich przyznania oraz nie zaliczy³ tego czasu do okresów
sk³adkowych i niesk³adkowych.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Prezesa z nastêpuj¹cymi
pytaniami.
Po pierwsze, czy nie uwa¿a Pan, ¿e taka sytuacja prowadzi do naruszenia zasady zaufania obywateli do pañstwa?
Po drugie, proszê o informacje na temat skali przedstawionego zjawiska,
pocz¹wszy od 2004 r.
Po trzecie, proszê o informacjê, w jakich sytuacjach mo¿e dojœæ do cofniêcia uprawnieñ emerytalnych.
Po czwarte, czy ZUS wystêpowa³ o zmianê przepisów w przedstawionym
zakresie, a jeœli tak, to do kogo i jaka by³a reakcja?
Bêdê zobowi¹zany za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do poruszonej w oœwiadczeniu sprawy.
Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn

OdpowiedŸ
Warszawa, 10 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przez Pana Marsza³ka, pismem z dnia 29 grudnia
2011 r., znak: BPS/DSK-043-30/11, pytania zawarte w oœwiadczeniu z³o¿onym przez
Pana Senatora Mieczys³awa Augustyna na 3. posiedzeniu Senatu w dniu 22 grudnia
2011 r., uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.
Przepis art. 114 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ma historyczne umocowanie w przepisach wczeœniej
obowi¹zuj¹cych. W ustawie o emeryturach i rentach z FUS funkcjonuje on od jej dnia
wejœcia w ¿ycie, natomiast – pocz¹wszy od dnia 1 lipca 2004 r. – przepis ten zosta³ znowelizowany, poprzez dodanie do niego ust. 1a.
Omawiany przepis umo¿liwia organowi rentowemu mo¿liwoœæ weryfikacji wadliwej
decyzji, któr¹ ustali³ prawo do œwiadczenia lub te¿ w nieprawid³owej wysokoœci ustali³
wysokoœæ tego œwiadczenia. Równie¿ ubezpieczony mo¿e – w oparciu o omawiany prze-
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pis – ponownie wyst¹piæ o ustalenie prawa do œwiadczenia, jeœli jego poprzedni wniosek zosta³ za³atwiony decyzj¹ odmown¹ lub gdy prawomocn¹ decyzj¹ emerytura lub
renta zosta³a ustalona w zani¿onej wysokoœci.
Oznacza to zatem, ¿e w oparciu o art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
mo¿na wzruszyæ zarówno korzystne, jak i niekorzystne dla zainteresowanego, prawomocne decyzje, koñcz¹ce postêpowanie w sprawie.
Utrwalone orzecznictwo S¹du Najwy¿szego, a tak¿e pogl¹dy prezentowane przez
doktrynê, jednoznacznie potwierdzaj¹ stanowisko, i¿ decyzja organu rentowego nie
jest opatrzona klauzul¹ powagi rzeczy os¹dzonej.
Warto w tym miejscu wskazaæ, ¿e w przypadku gdy w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zakoñczonej wczeœniej prawomocnym wyrokiem, organ rentowy wyda
decyzjê niekorzystn¹ dla emeryta lub rencisty – zainteresowanemu przys³uguje zaskar¿enie tej decyzji do s¹du ubezpieczeñ spo³ecznych, który bada merytoryczn¹ prawid³owoœæ zastosowania art. 114 ustawy (tj. czy wyst¹pi³y nowe dowody lub ujawnione
zosta³y okolicznoœci lub czy spe³niona zosta³a hipoteza art. 114 ust. 1a ustawy).
Przepis art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z FUS pozostaje tak¿e w zgodnoœci
z Artyku³em 1 Protoko³u Pierwszego do Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, w myœl którego „Ka¿da osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swojego mienia. Nikt nie mo¿e byæ pozbawiony swojej w³asnoœci, chyba ¿e
w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawê oraz zgodnie
z ogólnymi zasadami prawa miêdzynarodowego”. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
wskazuje – co do zasady – na prawo pañstwa do weryfikacji b³êdnych decyzji, nawet
wynikaj¹cych z zaniedbañ organów rentowych. Przeciwne stanowisko narusza³oby zasadê sprawiedliwoœci spo³ecznej, by³oby tak¿e sprzeczne z doktryn¹ bezpodstawnego
wzbogacenia oraz nieuczciwe wzglêdem osób, którym organy rentowe, w³aœciwie stosuj¹c prawo, odmówi³y tego samego œwiadczenia, oraz innych uczestników systemu
ubezpieczeniowego, którzy ponosz¹ ciê¿ary na jego rzecz, i wreszcie prowadzi³oby do
niew³aœciwej alokacji rzadkich zasobów publicznych, co samo w sobie by³o sprzeczne
z interesem publicznym (wyrok ETPCz z 15 wrzeœnia 2009 r. w sprawie Moskal v. Polska, skarga 10373/05).
W przytoczonym wyroku ETPCz wskaza³ tak¿e, ¿e pañstwo musi posiadaæ mo¿liwoœæ naprawienia b³êdów, nawet tych, które wynikaj¹ z w³asnych zaniedbañ jego
organów.
Podzielaj¹c w pe³ni pogl¹d Trybuna³u, nale¿y wskazaæ, i¿ istota art. 114 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS sprowadza siê do wyposa¿enia organu rentowego w narzêdzie umo¿liwiaj¹ce naprawienie b³êdu i przywrócenie stanu zgodnego z prawem.
Pozbawienie organu rentowego mo¿liwoœci weryfikacji b³êdnie wydanej decyzji prowadzi³oby do sytuacji, w której nadal by³oby wyp³acane (lub wyp³acane w zawy¿onej wysokoœci) œwiadczenie przyznane z naruszeniem prawa i niezgodnie z udowodnionym
stanem faktycznym.
Ustosunkowuj¹c siê do pytañ z zakresu praktycznej realizacji przez Zak³ad omawianego przepisu, uprzejmie wyjaœniam, ¿e w tym zakresie nie s¹ prowadzone odrêbne
statystyki.
Przepis art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z FUS stosowany jest przy indywidualnej weryfikacji uprawnieñ, jak równie¿ w przypadku, gdy – przyk³adowo – w wyniku zmiany, dotychczas jednolitego orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, stosowanego
w praktyce przez organy rentowe – zachodzi koniecznoœæ ponownego, korzystniejszego
ustalenia wysokoœci œwiadczeñ dla szerszego krêgu uprawnionych.
W grudniu 2011 r., w celu udzielenia Trybuna³owi Konstytucyjnemu odpowiedzi
na pytanie dot. realizacji art. 114 ust. 1a ustawy, organy rentowe dokona³y analizy
spraw, w których w wyniku zastosowania tego przepisu – wstrzymano wyp³atê œwiadczeñ wobec stwierdzenia braku uprawnieñ.
Statystyka ta ma zatem znacznie wê¿szy zakres, ni¿ ten, o który pyta Pan Senator,
nie obejmuje bowiem spraw, w których – w wyniku wznowienia postêpowania – przyznano œwiadczenia oraz spraw, w których w wyniku weryfikacji zmieniono wysokoœæ
œwiadczeñ (podwy¿szono lub obni¿ono).
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Wydaje siê jednak, ¿e – dla ilustracji skali problemu – przydatne mo¿e byæ tak¿e
przedstawienie Panu Senatorowi tych danych.
W okresie od 1 lipca 2004 r. do 30 wrzeœnia 2011 r.:
· wstrzymano wyp³atê 203 œwiadczeñ (na ok. 7,5 mln wyp³acanych przez ZUS)
· postêpowanie odwo³awcze zosta³o wszczête w 82 sprawach, przy czym:
– w 61 sprawach odwo³anie zosta³o oddalone,
– w 10 sprawach zosta³a zmieniona decyzja organu rentowego,
– w 11 sprawach postêpowanie nie zosta³o zakoñczone.
Na podstawie analizy wskazanych spraw uprzejmie informujê, ¿e najczêstsz¹ przyczyn¹ weryfikacji uprawnieñ by³o: w 39 sprawach – b³êdne ustalenie udowodnionych
okresów sk³adkowych i niesk³adkowych, w 18 sprawach – przyznanie emerytur „pracowniczych” osobom, dla których ostatnim tytu³em ubezpieczenia nie by³ stosunek
pracy, w 17 sprawach – nie zosta³ spe³niony warunek rozwi¹zania stosunku pracy (dot.
np. emerytur nauczycielskich).
Szczególny rodzaj spraw stanowi¹ emerytury, przyznane na podstawie przepisów
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnieñ do wczeœniejszej emerytury pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki
(Dz. U. Nr 28, poz. 149 ze zm.). W 43 oddzia³ach ZUS – w okresie od 1 lipca 2004 r. do
30 wrzeœnia 2011 r. wstrzymano wyp³atê 423 emerytur przyznanych na podstawie
wym. przepisu.
Odwo³anie wniesiono w 207 sprawach, przy czym jedynie w 14 sprawach zapad³y
wyroki zmieniaj¹ce decyzje organów rentowych. Natomiast w pozosta³ych przypadkach, a wiêc w ok. 90% spraw – s¹dy potwierdzi³y prawid³owoœæ wydanych decyzji.
Odpowiadaj¹c na ostatnie pytanie Pana Senatora uprzejmie informujê, ¿e – ze
wzglêdów przytoczonych wy¿ej – Zak³ad nie wystêpowa³ o zmianê przepisu art. 114
ustawy o emeryturach i rentach z FUS, w brzmieniu, w jakim przepis ten obowi¹zuje
pocz¹wszy od dnia 1 lipca 2004 r.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê Pana Senatora, i¿ zgodnoœæ art. 114 ust. 1a
ustawy o emeryturach i rentach z FUS z Konstytucj¹ RP bêdzie – na wniosek Rzecznika
Praw Obywatelskich – przedmiotem postêpowania przed Trybuna³em Konstytucyjnym. Wyrok Trybuna³u jednoznacznie przes¹dzi o dalszej praktyce Zak³adu przy realizacji omawianego przepisu.
Z wyrazami szacunku
z up. PREZESA ZAK£ADU
Cz³onek Zarz¹du
El¿bieta £opaciñska
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Biereckiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W ubieg³ych kilku latach Komisja Europejska przeprowadzi³a wiele konsultacji publicznych i analiz dotycz¹cych problematyki wykluczenia finansowego i dokona³a analizy ró¿nych opcji politycznych i legislacyjnych, które
w praktyce doprowadzi³yby do ograniczenia, a w konsekwencji do wyeliminowania problemu wykluczenia finansowego w Europie.
Jednym z dyskutowanych wariantów by³o przygotowanie wi¹¿¹cej regulacji, która dawa³aby ka¿demu obywatelowi Unii Europejskiej prawo do posiadania rachunku podstawowego. Projekt takiej regulacji, przygotowany
przez Komisjê Europejsk¹, nie zosta³ jak dot¹d przyjêty. Jednak¿e w lipcu
2011 r. Komisja opracowa³a rekomendacjê dla pañstw cz³onkowskich, w której wskazuje, ¿e prawo do rachunku podstawowego powinien mieæ ka¿dy
obywatel Unii Europejskiej. Rekomendacja zawiera równie¿ definicjê tego rachunku. Pañstwa cz³onkowskie, zgodnie z rekomendacj¹, powinny jednoczeœnie przeprowadziæ kampaniê informacyjn¹ dotycz¹c¹ rachunków
podstawowych, jako ¿e dostêp do rachunku podstawowego jest najwa¿niejszym elementem walki z wykluczeniem finansowym w Europie.
W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie proszê Pana Premiera o informacjê,
jakie dzia³ania podj¹³ b¹dŸ zamierza podj¹æ rz¹d RP w celu wdro¿enia obecnej rekomendacji z lipca 2011 r., a tak¿e jakie konkretne dzia³ania, w tym legislacyjne, zosta³y podjête b¹dŸ s¹ zaplanowane w celu umo¿liwienia
wszystkim obywatelom RP równego dostêpu do podstawowego rachunku definiowanego w wy¿ej wymienionej rekomendacji.
Ponadto uprzejmie proszê o wskazanie, czy prowadzona jest lub bêdzie
prowadzona w przysz³oœci kampania informacyjna na temat dostêpu obywateli do rachunku podstawowego.
Grzegorz Bierecki

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 2 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Grzegorza Biereckiego
podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r., nr pisma: BPS/DSK-043-31/11, uprzejmie przekazujê poni¿sze wyjaœnienia.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e niezwykle istotny problem wykluczenia finansowego jest jednoczeœnie problemem z³o¿onym, maj¹cym ró¿ne pod³o¿e w odniesieniu do ró¿nych
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grup spo³ecznych. Przyczyny wykluczenia finansowego, w tym braku dostêpu do rachunku bankowego w Polsce, nie s¹ zwi¹zane z ograniczeniami prawnymi. Niski, w porównaniu ze starymi pañstwami cz³onkowskimi, poziom korzystania z us³ug
finansowych w Polsce wynika m.in. z ograniczonego zaufania do instytucji finansowych, których us³ugi potocznie traktowane s¹ jako drogie, oraz niskiego poziomu wiedzy ekonomicznej. Istotne s¹ równie¿ przyzwyczajenia konsumenckie (przyzwyczajenie
do u¿ywania gotówki zamiast nowoczesnych produktów finansowych), które wp³ywaj¹
na ograniczenie popytu na us³ugi finansowe. Podkreœlenia wymaga, ¿e o ile polskie
prawo bankowe nie zawiera obecnie mechanizmów u³atwiaj¹cych dostêp do podstawowych us³ug finansowych osobom z grup spo³ecznych szczególnie nara¿onych na problem wykluczenia finansowego, to nie zawiera ono równie¿ regulacji, które mog³yby
uzale¿niaæ dostêp do takich us³ug od przynale¿noœci do okreœlonej grupy spo³ecznej
b¹dŸ pu³apu osi¹ganych dochodów.
Polski rynek us³ug finansowych jest rynkiem konkurencyjnym, zapewniaj¹cym
szeroki dostêp do podstawowych us³ug bankowych, które s¹ œwiadczone przez banki
komercyjne oraz sieæ blisko 600 banków spó³dzielczych, które z za³o¿enia kieruj¹ swoj¹ ofertê do osób mniej zamo¿nych, maj¹cych miejsce zamieszkania na terenie dzia³ania danego banku spó³dzielczego. Dodatkowo prowadzeniem rachunków indywidualnych, spe³niaj¹cych funkcje analogiczne do rachunków bankowych, zajmuj¹ siê
spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredytowe. Ponadto na rynku obserwuje siê trend
do ró¿nicowania i rozszerzania oferty przez banki i pozosta³e instytucje finansowe
œwiadcz¹ce m.in. podstawowe us³ugi finansowe, co ma na celu dotarcie do coraz szerszych grup klientów.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e bank mo¿e, na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
bankowego, odmówiæ osobie fizycznej otwarcia rachunku bankowego jedynie w dwóch
sytuacjach:
1. je¿eli bank nie oferuje takich us³ug (np. nie wszystkie banki w Polsce zajmuj¹ siê
obs³ug¹ klientów indywidualnych) lub
2. je¿eli potencjalny klient nie ma miejsca zamieszkania na terenie objêtym dzia³alnoœci¹ banku spó³dzielczego (art. 5 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków
spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê oraz bankach zrzeszaj¹cych).
Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y podkreœliæ, ¿e inicjatywy maj¹ce na celu przeciwdzia³anie zjawisku wykluczenia finansowego podejmowane by³y w Polsce jeszcze przed
wdro¿eniem przez Komisjê Europejsk¹ Rekomendacji w sprawie dostêpu do podstawowego rachunku p³atniczego. W roku 2010 Zwi¹zek Banków Polskich powo³a³ Zespó³
ds. Podstawowego Rachunku Bankowego, którego genez¹ by³o wypracowanie rekomendacji dla banków, dotycz¹cych uruchomienia bezp³atnego lub minimalnie p³atnego produktu skierowanego w szczególnoœci do grup dotkniêtych wykluczeniem
finansowym. W ramach prac ustalono jednak, i¿ nie jest zasadnym budowanie nowego
wystandaryzowanego produktu, którego wdro¿enie by³oby wymagane od banków, poniewa¿ wiele banków posiada ju¿ w swojej ofercie bezp³atnie lub minimalnie p³atne rachunki. Postanowiono zatem zbudowaæ pewne ramy poprzez okreœlenie najwa¿niejszych, podstawowych cech i funkcjonalnoœci, które powinien posiadaæ „rachunek
podstawowy”, aby spe³niaæ swoj¹ rolê. Do decyzji banków natomiast nale¿eæ mia³oby
ewentualne uzupe³nienie produktu o us³ugi o wartoœci dodanej, jak i ukszta³towanie
w³asnej polityki cenowej.
Po wydaniu przez Komisjê Europejsk¹ Rekomendacji z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie dostêpu do podstawowego rachunku p³atniczego Rada ds. Systemu P³atniczego przy Narodowym Banku Polskim rekomendowa³a podjêcie dzia³añ samoregulacyjnych przez sektor bankowy w ramach Zwi¹zku Banków Polskich i wypracowanie
za³o¿eñ podstawowego rachunku p³atniczego. Termin wydania Rekomendacji Zwi¹zku
Banków Polskich przewidywany jest na koniec pierwszego kwarta³u 2012 r.
Jednoczeœnie, maj¹c na uwadze wskazane powy¿ej uwarunkowania polskiego rynku oraz obowi¹zuj¹ce przepisy prawne, nie podjêto decyzji o wdro¿eniu rozwi¹zañ legislacyjnych ukierunkowanych na stworzenie ram prawnych sankcjonuj¹cych dostêp
do podstawowego rachunku p³atniczego. Podjêcie inicjatywy legislacyjnej w tym zakre-
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sie nie wydaje siê byæ uzasadnione w sytuacji, kiedy polski sektor bankowy de facto
spe³nia zalecenia zawarte w wymienionej Rekomendacji, kieruj¹c ró¿norodne oferty
rachunku bankowego do zró¿nicowanych grup spo³ecznych (dla m³odzie¿y poni¿ej
18 roku ¿ycia, dla studentów, seniorów), dopasowane do ró¿nych potrzeb klientów
(aktywni lub pasywni klienci).
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Dominik
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Biereckiego
oraz senatora Henryka Ciocha
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowa³a rok 2012 Miêdzynarodowym Rokiem Spó³dzielczoœci (International Year of Cooperatives). Uroczysta inauguracja MRS odby³a siê 31 paŸdziernika 2011 r. podczas 66. sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku z udzia³em przedstawicieli
rz¹du RP.
Rezolucja nr 64/136 proklamuj¹ca Miêdzynarodowy Rok Spó³dzielczoœci
przyjêta zosta³a przez 64. sesjê Zgromadzenia Ogólnego ONZ drog¹ consensusu w dniu 18 grudnia 2009 r. w obecnoœci przedstawicieli rz¹du RP.
Stwierdza ona, ¿e spó³dzielczy model przedsiêbiorczoœci jest kluczowym
czynnikiem urzeczywistnienia rozwoju gospodarczego i spo³ecznego, gdy¿
w maksymalnym stopniu umo¿liwia ludziom partycypacjê w tym rozwoju,
zarówno w krajach rozwiniêtych, jak i w krajach rozwijaj¹cych siê. Dokument wzywa rz¹dy, instytucje miêdzynarodowe, spó³dzielnie i wszystkie inne zainteresowane strony do promocji spó³dzielczoœci i wspierania wszelkich
form dzia³alnoœci spó³dzielczej na ca³ym œwiecie. Rezolucja podkreœla równie¿ koniecznoœæ budowy lepszej œwiadomoœci na temat spó³dzielczoœci i proponuje rz¹dom, by dokona³y przegl¹du swojego ustawodawstwa
dotycz¹cego spó³dzielczoœci, aby upewniæ siê, ¿e ustawodawstwo to gwarantuje pe³ne mo¿liwoœci rozwoju i trwa³oœæ spó³dzielni.
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nr 65/184 „Spó³dzielczoœæ w rozwoju
spo³ecznym”, przyjêta na uroczystym posiedzeniu inauguruj¹cym MRS
w dniu 31 paŸdziernika 2011 r., wzywa pañstwa cz³onkowskie do podjêcia
wszelkich dzia³añ promocji spó³dzielczej formy w³asnoœci oraz apeluje do
pañstw cz³onkowskich o stworzenie narodowych komitetów obchodów MRS.
Has³o MRS 2012 „Spó³dzielnie buduj¹ lepszy œwiat” przypomina ogromny wk³ad spó³dzielni w rozwój spo³eczno-gospodarczy ludzkoœci na wszystkich szczeblach, od lokalnego do wspólnoty miêdzynarodowej. Podkreœla te¿,
¿e efektywnoœæ ekonomiczna nie mo¿e byæ oddzielona od odpowiedzialnoœci
spo³ecznej.
Donios³¹ rolê spó³dzielczoœci w rozwoju spo³eczno-gospodarczym dostrzeg³a tak¿e Komisja Europejska, która w 2001 r. opublikowa³a Bia³¹ Ksiêgê o Przedsiêbiorstwach Spó³dzielczych, a tak¿e w 2004 r. wyda³a
Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich o Promowaniu Spó³dzielni w Europie. Najnowszym zaœ dokumentem Komisji promuj¹cym spó³dzielczoœæ jest
opublikowana w dniu 13 paŸdziernika br. przez komisarza do spraw rozwoju
„Agenda na rzecz Zmian”, w której wskazuje siê miêdzy innymi na potrzebê
promocji i rozwoju przedsiêbiorstw spó³dzielczych w budowaniu rozwoju lokalnego.
Polski sektor gospodarczy to prawie 9 tysiêcy czynnych podmiotów gospodarczych: spó³dzielni, banków spó³dzielczych czy spó³dzielczych kas
oszczêdnoœciowo-kredytowych. Polskie spó³dzielnie zrzeszaj¹ 8 milionów
cz³onków i zatrudniaj¹ 400 tysiêcy pracowników. Maj¹ tym samym znacz¹cy
wp³yw na ¿ycie kilku milionów obywateli naszego kraju.
W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ rz¹d polski w zwi¹zku z proklamowaniem przez ONZ Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci?
2. Czy planowane jest powo³anie narodowego komitetu obchodów Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci, a je¿eli tak, to czy w komitecie tym
przewidziany jest udzia³ organizacji spó³dzielczych?
Grzegorz Bierecki
Henryk Cioch
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Warszawa, 6 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie przedstawiam – przygotowan¹
w porozumieniu z Ministrem Gospodarki, Ministrem Pracy i Polityki Spo³ecznej, Ministrem Finansów, Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – odpowiedŸ na oœwiadczenie z³o¿one przez
senatorów: Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha, w sprawie dzia³añ planowanych
przez Radê Ministrów w zwi¹zku z proklamowaniem przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych roku 2012 Miêdzynarodowym Rokiem Spó³dzielczoœci.
Spó³dzielczoœæ jest wa¿nym elementem systemu spo³eczno-gospodarczego pañstwa, stwarzaj¹cym szansê na aktywnoœæ spo³eczn¹ i zawodow¹ oraz poprawê jakoœci
¿ycia wielu ludzi. Sektor spó³dzielczy odgrywa istotn¹ rolê we wspó³czesnej gospodarce
rynkowej.
Dzia³alnoœæ spó³dzielcza przyjmuje w Polsce ró¿norodne formy (spó³dzielnie: mieszkaniowe, pracy, produkcji rolnej, kó³ek rolniczych, socjalne, banki spó³dzielcze,
spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredytowe). Problematyka spó³dzielczoœci pozostaje zatem w zakresie kompetencji ministrów w³aœciwych do spraw: gospodarki, pracy,
finansów, budownictwa, gospodarki mieszkaniowej, rolnictwa i rozwoju wsi.
Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, ¿e zadania zwi¹zane z promowaniem i rozwijaniem
spó³dzielczoœci wpisuj¹ siê przede wszystkim w szerok¹ dziedzinê, jak¹ jest wspieranie
przedsiêbiorczoœci. Z tych wzglêdów Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki planuje
w najbli¿szym czasie spotkanie z Prezesem Krajowej Rady Spó³dzielczej, którego celem
bêdzie m.in. omówienie kwestii zwi¹zanych z obchodami Miêdzynarodowego Roku
Spó³dzielczoœci. W przygotowaniu obchodów, jak i w samych obchodach powinni bowiem uczestniczyæ przede wszystkim przedstawiciele szeroko rozumianego ruchu
spó³dzielczego.
Nie ulega te¿ w¹tpliwoœci, ¿e w przypadku powo³ania narodowego komitetu obchodów Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci w sk³ad takiego komitetu weszliby równie¿ przedstawiciele organizacji spó³dzielczych.
Oprócz obchodów, wymiernym i istotnym dzia³aniem administracji rz¹dowej na
rzecz ruchu spó³dzielczego mog³oby byæ wznowienie prac nad projektem za³o¿eñ projektu ustawy – Prawo spó³dzielcze, co równie¿ bêdzie przedmiotem wspomnianego wy¿ej spotkania.
Wypada przypomnieæ, ¿e w 2011 r. w wyniku prac przedstawicieli resortów gospodarki, finansów, pracy, sprawiedliwoœci oraz Krajowej Rady Spó³dzielczej powsta³ „Raport o spó³dzielczoœci polskiej”. Celem opracowania tego dokumentu by³o opisanie
obecnego stanu spó³dzielczoœci oraz przedstawienie propozycji rozwi¹zañ, które przyczyni³yby siê do wzmocnienia ruchu spó³dzielczego. W przedmiotowym Raporcie podkreœlono wagê sektora spó³dzielczego we wspó³czesnej gospodarce rynkowej.
Wskazano równie¿ na potrzebê dostosowania istniej¹cych uregulowañ prawnych do
standardów miêdzynarodowych, w tym do zasad spó³dzielczych uchwalonych przez
Miêdzynarodowy Zwi¹zek Spó³dzielczy we wrzeœniu 1995 r. „Raport o spó³dzielczoœci
polskiej” by³ podstaw¹ prac powo³anego zarz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 czerwca 2010 r. Miêdzyresortowego Zespo³u do spraw opracowania projektu za³o¿eñ ustawy kompleksowo reguluj¹cej kwestie zwi¹zane z funkcjonowaniem spó³dzielni. Przedmiotowy projekt za³o¿eñ zosta³ przyjêty w dniu 15 kwietnia 2011 r. przez
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Komitet Rady Ministrów, jednak¿e prac nad tym projektem nie zdo³ano zakoñczyæ
przed up³ywem kadencji poprzedniego Rz¹du.
Wypada równie¿ zauwa¿yæ, ¿e ministerstwa, w których zakresie w³aœciwoœci pozostaje problematyka spó³dzielczoœci, systematycznie podejmuj¹ dzia³ania promuj¹ce
ideê ruchu spó³dzielczego. Tytu³em przyk³adu mo¿na wskazaæ, ¿e w 2011 r. w wyniku
wspó³pracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Rady Spó³dzielczej zosta³ wydany podrêcznik „Spó³dzielczoœæ wiejska jako jedna z g³ównych form wspólnego
gospodarczego dzia³ania ludzi”. Podrêcznik ten zawiera przyk³ady konkretnych dzia³añ
podejmowanych przez spó³dzielców, a tak¿e prezentuje problemy, jakie napotykaj¹ oni
w ramach swojej dzia³alnoœci, wskazuj¹c jednoczeœnie sposoby ich rozwi¹zania. W opracowaniu tym podjêto te¿ próbê rozpoznania stanu spó³dzielczoœci rolniczej w krajach
Unii Europejskiej oraz metod zarz¹dzania tymi podmiotami.
Równie¿ Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej planuje podjêcie w bie¿¹cym roku
szeregu dzia³añ promuj¹cych ruch spó³dzielczy. Miêdzy innymi zaplanowano wydanie
antologii historycznych tekstów polskich autorów traktuj¹cych o ruchu spó³dzielczym,
zorganizowanie seminarium poœwiêconego spó³dzielczoœci socjalnej, a tak¿e przeprowadzenie w gimnazjach pilota¿u projektu edukacyjnego obejmuj¹cego równie¿ tematykê spó³dzielczoœci.
Z wyrazami powa¿ania
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Micha³ Królikowski
Podsekretarz Stanu

18

3. posiedzenie Senatu w dniu 22 grudnia 2011 r.

Oœwiadczenie senatora Grzegorza Biereckiego
oraz senatora Henryka Ciocha
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Sprawa, któr¹ chcielibyœmy przybli¿yæ Panu Ministrowi w przedmiotowym oœwiadczeniu, dotyczy dopuszczalnoœci uczestnictwa w pracowniczych
programach emerytalnych pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych. W obecnym stanie prawnym pracownicy tych jednostek s¹ – wskutek braku odpowiedniej regulacji ustawowej – pozbawieni
mo¿liwoœci gromadzenia dodatkowych œrodków na przysz³e œwiadczenia
emerytalne przy wykorzystaniu do tego celu ogólnodostêpnego œrodka, jakim
s¹ pracownicze programy emerytalne.
Wykluczenie tej grupy pracowniczej z mo¿liwoœci skorzystania z form dodatkowego oszczêdzania jest nieuzasadnione na gruncie ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (DzU nr 116,
poz. 1207, ze zm.), która w ¿aden sposób nie ró¿nicuje zarówno pracowników, jak i pracodawców. Ustawa ta pozwala bowiem ka¿demu pracodawcy
na utworzenie pracowniczego programu emerytalnego. Teoretycznie zatem
pracodawcy bêd¹cy jednoczeœnie jednostkami sektora finansów publicznych
powinni mieæ mo¿liwoœæ utworzenia u siebie pracowniczych programów emerytalnych dla zatrudnionych pracowników. Z drugiej zaœ strony pracownicy
tych jednostek powinni mieæ mo¿liwoœæ przyst¹pienia do takiej formy dodatkowego oszczêdzania, poniewa¿ ustawa o pracowniczych programach emerytalnych nie zakazuje uczestnictwa w nich tej grupie pracowniczej.
Teoretyczna mo¿liwoœæ utworzenia pracowniczych programów emerytalnych w jednostkach sektora finansów publicznych jest jednak w praktyce nie
do zrealizowania z powodu braku odpowiedniego umocowania prawnego dla
tych jednostek, które umo¿liwia³oby czynienie wydatków na uczestnictwo
pracowników w pracowniczych programach emerytalnych. Dzieje siê tak, poniewa¿ jednostki sektora finansów publicznych mog¹ dokonywaæ jedynie takich wydatków, co do których istnieje wyraŸna podstawa prawna (zasada
legalnoœci). A contrario nie mog¹ one dokonywaæ takich wydatków, wzglêdem których przepisy prawa nie przewiduj¹ wprost delegacji do ich poniesienia lub wzglêdem których w obowi¹zuj¹cym prawodawstwie w ogóle nie ma
odniesienia.
Regu³y wydatkowania œrodków publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych zosta³y uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240, z póŸn. zm., dalej:
ustawa o finansach publicznych). Art. 39 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okreœla systematykê i zasady klasyfikowania dochodów publicznych,
wydatków, przychodów i rozchodów publicznych, a tak¿e bezzwrotnych
œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej, z pomocy pañstw cz³onkowskich EFTA oraz z innych Ÿróde³ zagranicznych niepodlegaj¹cych zwrotowi, zwan¹ klasyfikacj¹ bud¿etow¹. We wskazanym przepisie stwierdza siê,
¿e dochody publiczne, wydatki publiczne i przychody, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz œrodki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkty 2 i 3
ustawy o finansach publicznych, klasyfikuje siê co do zasady wed³ug: dzia³ów i rozdzia³ów okreœlaj¹cych rodzaj dzia³alnoœci, oraz paragrafów okreœlaj¹cych rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz œrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkty 2 i 3. Zasady podzia³u klasyfikacji bud¿etowej
okreœla rozporz¹dzenie ministra finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
szczegó³owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych (DzU nr 38, poz. 207,
z póŸn. zm.), w którego za³¹czniku nr 4 okreœlona zosta³a klasyfikacja paragrafów wydatków i œrodków na wynagrodzenia osobowe nale¿ne miêdzy innymi pracownikom jednostek sektora finansów publicznych. Wœród szeregu
wyliczonych sk³adników wynagrodzeñ pracowników jednostek sektora finansów publicznych nie ma jednak umocowania dla dodatkowego œwiadczenia na rzecz pracowników, jakim jest sk³adka podstawowa odprowadzana
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w ramach pracowniczego programu emerytalnego, co w zestawieniu z zasadami szczegó³owoœci oraz legalnoœci nie pozwala na funkcjonowanie takiej
formy oszczêdzania w podmiotach sfery bud¿etowej. Skoro bowiem te regulacje dotycz¹ce wynagradzania i innych œwiadczeñ z tytu³u pracy, które nale¿ne s¹ pracownikom jednostek finansów publicznych, nie przewiduj¹
wyraŸnej delegacji ustawowej dla ponoszenia przez te podmioty wydatków
na cele zwi¹zane z tworzonymi w tych jednostkach pracowniczymi programami emerytalnymi, trudno znaleŸæ podstawê prawn¹ dla tych wydatków,
co skutkuje niemo¿noœci¹ ich dokonywania bez nara¿ania siê na sankcje gro¿¹ce za niedochowanie dyscypliny finansów publicznych, w tym w szczególnoœci na zarzut z art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005 r.
nr 14, poz. 114, z póŸn. zm.), to jest dokonywanie wydatku ze œrodków publicznych bez upowa¿nienia.
Z tych powodów Komisja Nadzoru Finansowego, która zgodnie z ustaw¹
o pracowniczych programach emerytalnych dokonuje konstytutywnych
w skutkach wpisów pracowniczych programów emerytalnych do odpowiedniego rejestru, odmówi³a dokonania wpisu pracowniczego programu emerytalnego oznaczonej jednostki sektora finansów publicznych, zaœ w dniu
3 lipca 2007 r. wyda³a komunikat, w którym wskaza³a, ¿e: „w obecnym stanie prawnym istniej¹ zastrze¿enia dotycz¹ce mo¿liwoœci realizacji umów zawieranych w ramach pracowniczych programów emerytalnych przez
jednostki sektora finansów publicznych. W szczególnoœci wydatkowanie
œrodków publicznych na finansowanie pracowniczych programów emerytalnych wymaga wyraŸnego tytu³u prawnego, bez którego dokonywane wydatki mog³yby skutkowaæ na³o¿eniem na pracodawcê sankcji przez odpowiednie
organy pañstwowe, je¿eli przepisy prawa nie przewiduj¹ wyraŸnego umocowania do finansowania takiej dzia³alnoœci”.
Chcia³bym równie¿ uwagê Pana Ministra zwróciæ na fakt, i¿ ustawodawca zezwoli³ na tworzenie pracowniczych programów emerytalnych w jednej
grupie jednostek sektora finansów publicznych, a mianowicie w podmiotach
podlegaj¹cych re¿imowi ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wy¿szym (DzU nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.). Na podstawie art. 157 ust. 2 tej
ustawy w uczelniach publicznych mog¹ byæ tworzone pracownicze programy
emerytalne wykorzystuj¹ce zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych do
wysokoœci 30%.
Powy¿sza niekonsekwencja ustawodawcza nie zas³uguje na aprobatê,
zaœ zmiana w tym zakresie zmierzaj¹ca do dopuszczenia praktycznej mo¿liwoœci tworzenia pracowniczych programów emerytalnych we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych jest inicjatyw¹ od dawna oczekiwan¹ przez pracowników tych jednostek. Obecny stan prawny, który w efekcie
pozbawia pracowników jednostek bud¿etowych mo¿liwoœci korzystania
z tej formy zorganizowanego oszczêdzania na emeryturê, jak¹ stanowi¹ pracownicze programy emerytalne, dyskryminuje tê grupê pracownicz¹ w stosunku do innych grup pracowników i przez to narusza konstytucyjn¹ zasadê
równoœci wobec prawa. Nie ma bowiem jakichkolwiek przes³anek uzasadniaj¹cych pozbawienie pracowników jednostek bud¿etowych mo¿liwoœci korzystania z praw w tym zakresie.
Wobec tego prosimy Pana Ministra o odpowiedzi na poni¿sze pytania:
1. Jaka jest przyczyna utrzymywania w obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym regulacji niepozwalaj¹cych na tworzenie i funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych w jednostkach sektora finansów
publicznych?
2. Z jakich powodów utrzymuje siê taki stan prawny, w którym pracownicy niektórych jednostek sektora finansów publicznych, podlegaj¹cych re¿imowi ustawy o szkolnictwie wy¿szym, mog¹ skorzystaæ z przywilejów
dodatkowego oszczêdzania na przysz³e œwiadczenie emerytalne, natomiast
pracownicy pozosta³ych jednostek sektora finansów publicznych ju¿ nie?
3. Czy prowadzone s¹ obecnie jakiekolwiek prace w przedmiotowym zakresie, które umo¿liwi³yby uczestnictwo w pracowniczych programach emerytalnych pracownikom jednostek sektora finansów publicznych?
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W zwi¹zku z treœci¹ art. 49 Regulaminu Senatu wnosimy o niezw³oczne
przekazanie przedmiotowego oœwiadczenia ministrowi pracy i polityki spo³ecznej w celu zajêcia stanowiska.
Grzegorz Bierecki
Henryk Cioch

OdpowiedŸ
Warszawa, 24 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 29 grudnia 2011 r. sygn. BPS/DSK-043-33/11, przy
którym przekazano wspólne oœwiadczenie Senatorów Grzegorza Biereckiego oraz Henryka Ciocha z³o¿one podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r.
w sprawie w¹tpliwoœci dotycz¹cych mo¿liwoœci tworzenia pracowniczych programów
emerytalnych przez jednostki sektora finansów publicznych, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
(Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z póŸn. zm.; dalej: ustawa o PPE) nie zawiera regulacji ograniczaj¹cych mo¿liwoœæ utworzenia pracowniczego programu emerytalnego (PPE) przez
jakiegokolwiek pracodawcê. Jednoczeœnie zaznaczenia wymaga, i¿ utworzenie PPE nie
ma charakteru obligatoryjnego. Natomiast w myœl art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa. Oznacza
to, ¿e o ile jednostka (obywatel) mo¿e dzia³aæ zgodnie z zasad¹, ¿e co nie jest wyraŸnie
zabronione przez prawo, jest dozwolone, o tyle organy w³adzy publicznej mog¹ dzia³aæ
tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upowa¿nia (W. Skrzyd³o Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze, 2002, wyd. IV).
Mimo ¿e przepisy ustawy o PPE nie wy³¹czaj¹ mo¿liwoœci tworzenia PPE przez jednostki sektora finansów publicznych, to ograniczenia takie wynikaj¹ z przepisów reguluj¹cych zasady gospodarki finansowej podmiotów zaliczanych do sektora finansów
publicznych. Obowi¹zuj¹ce przepisy systemowe z zakresu finansów publicznych,
w szczególnoœci zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, nie dopuszczaj¹ finansowania ze œrodków publicznych sk³adek podstawowych
PPE. Œrodki publiczne, w tym gromadzone w ramach bud¿etu pañstwa, jak i bud¿etów
jednostek samorz¹du terytorialnego wszystkich szczebli, mog¹ byæ przeznaczane wy³¹cznie na zadania zwi¹zane z realizacj¹ zadañ pañstwa i poszczególnych jednostek samorz¹du terytorialnego. Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póŸn. zm.) wydatki bud¿etu pañstwa s¹ przeznaczone w szczególnoœci na: funkcjonowanie organów w³adzy publicznej,
w tym organów administracji rz¹dowej, organów kontroli i ochrony prawa oraz s¹dów
i trybuna³ów, zadania wykonywane przez administracjê rz¹dow¹, subwencje ogólne
i dotacje dla jednostek samorz¹du terytorialnego, wp³aty do bud¿etu Unii Europejskiej, dotacje na zadania okreœlone odrêbnymi ustawami oraz obs³ugê d³ugu publicznego, a tak¿e na wk³ad krajowy na realizacjê programów finansowanych z udzia³em
œrodków europejskich.
Mo¿liwoœæ obci¹¿ania bud¿etów (pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego)
wydatkami zwi¹zanymi z utworzeniem i dzia³alnoœci¹ PPE na podstawie ustawy o PPE,
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mog³aby wyst¹piæ w nastêpstwie realizacji zadania ustawowo okreœlonego jako powinnoœæ pañstwa b¹dŸ jednostek samorz¹du terytorialnego, co jednak nie wynika z przepisów ustawowych. Dzia³alnoœæ PPE nie jest prawnie okreœlonym zadaniem pañstwa,
maj¹cym Ÿród³o finansowania w bud¿ecie i st¹d nie mo¿e byæ zadaniem z zakresu administracji rz¹dowej i innym zadaniem zleconym jednostkom samorz¹du terytorialnego, ani te¿ nie jest zadaniem przyjêtym w drodze umowy lub porozumienia.
Problem dotycz¹cy dopuszczalnoœci tworzenia PPE przez pracodawców publicznych, oprócz aspektu prawnego, posiada równie¿ wymiar finansowy. Podmioty posiadaj¹ce status jednostek sektora finansów publicznych dysponuj¹ œrodkami
publicznymi, które w wiêkszoœci przypadków pochodz¹ z bud¿etu pañstwa, w zwi¹zku
z czym finansowanie PPE utworzonych przez te podmioty odbywa³oby siê w oparciu
o to Ÿród³o finansowania. Z tego wzglêdu przy rozstrzyganiu kwestii dopuszczalnoœci
tworzenia PPE przez podmioty zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych
nale¿y wzi¹æ pod uwagê analizê kosztów tworzenia PPE, które mia³by ponieœæ bud¿et
pañstwa. Niezale¿nie od faktu istnienia wœród tych podmiotów jednostek prowadz¹cych samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ (tj. pokrywaj¹cych koszty swej dzia³alnoœci z uzyskiwanych wp³ywów), nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, i¿ wszystkie jednostki
sektora finansów publicznych podlegaj¹ szczególnemu re¿imowi prawnemu, wynikaj¹cemu z ww. ustawy o finansach publicznych.
Ponadto, wydatki jednostek sektora finansów publicznych powinny byæ dokonywane w oparciu o konkretny przepis prawa (zasada legalnoœci). Zaci¹gniêcie przez jednostkê sektora finansów publicznych zobowi¹zañ lub dokonywanie wydatków – na
finansowanie sk³adki PPE – w przypadku braku wynikaj¹cego z przepisu prawa upowa¿nienia do zaci¹gania takich zobowi¹zañ lub ponoszenia tego rodzaju wydatków,
mo¿e byæ zakwalifikowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z póŸn. zm.).
Odnosz¹c siê natomiast do zawartego w oœwiadczeniu stwierdzenia, ¿e przepisy
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegó³owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz œrodków pochodz¹cych
ze Ÿróde³ zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z póŸn. zm.) nie zawieraj¹ regulacji dotycz¹cej ponoszenia przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków na cele
zwi¹zane z tworzeniem PPE w tych jednostkach, pragnê wyjaœniæ, i¿ klasyfikacja bud¿etowa okreœlona tym rozporz¹dzeniem ma charakter technicznego narzêdzia u³atwiaj¹cego ewidencjonowanie w przyjêtej systematyce okreœlonych zdarzeñ (ekonomicznych, spo³ecznych, gospodarczych, administracyjnych), rozstrzygniêtych – co do
zasady – przepisami prawa materialnego. System klasyfikacyjny okreœlony ww. rozporz¹dzeniem – w œwietle art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – dostosowany
jest do specyfiki prowadzenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Ma to umo¿liwiæ ewidencjonowanie okreœlonych przep³ywów finansowych
w stosownej podzia³ce klasyfikacyjnej i, jako taki, nie stanowi podstawy prawnej ponoszenia wydatków przez jednostki sektora finansów publicznych.
Odnosz¹c siê do kwestii mo¿liwoœci tworzenia PPE w uczelniach publicznych, nale¿y nadmieniæ (na co równie¿ wskazuj¹ Panowie Senatorowie), i¿ wynika to wprost z art.
157 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z póŸn. zm.), zgodnie z którym w uczelniach publicznych mog¹ byæ tworzone
PPE wykorzystuj¹ce zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych do wysokoœci 30%. Jednak¿e trzeba podkreœliæ, i¿ przepis ten wskazuje jednoznacznie na Ÿród³o finansowania
PPE, tj. odpis z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych.
Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ przeznaczanie œrodków zak³adowego funduszu
œwiadczeñ socjalnych na wydatki zwi¹zane z finansowaniem PPE mo¿e budziæ w¹tpliwoœci z uwagi na pozasocjalny charakter PPE, który nie jest zwi¹zany z ustawowym celem tego funduszu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak³adowym
funduszu œwiadczeñ socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z póŸn. zm.) fundusz
ten ma byæ bowiem przeznaczony na finansowanie dzia³alnoœci socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z niego, na dofinansowanie zak³ado-
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wych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zak³adowych ¿³obków, przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego. Przez dzia³alnoœæ socjaln¹ rozumie siê natomiast – w myœl art. 2 pkt 1 ww. ustawy – us³ugi œwiadczone przez pracodawców na
rzecz ró¿nych form wypoczynku, dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dzieæmi w ¿³obkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej,
a tak¿e zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach okreœlonych umow¹. Powy¿sze oznacza, ¿e z funduszu mog¹ byæ finansowane okreœlone rodzajowo us³ugi i œwiadczenia wynikaj¹ce z pozazawodowych potrzeb beneficjentów
funduszu – pracowników i ich rodzin oraz by³ych pracowników – emerytów i rencistów
i ich rodzin.
Nale¿y równie¿ wskazaæ, i¿ pomoc finansowa z funduszu powinna byæ przyznawana osobom bêd¹cym de facto w najtrudniejszej sytuacji materialnej i socjalnej, gdy¿
zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przyznawanie ulgowych us³ug i œwiadczeñ oraz wysokoœæ dop³at z funduszu uzale¿nia siê od sytuacji ¿yciowej, rodzinnej i materialnej
osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.
Ponadto, nale¿y nadmieniæ, i¿ przeszkod¹ w finansowaniu sk³adek na PPE w przypadku jednostek sektora finansów publicznych innych ni¿ uczelnie publiczne jest nie
tylko brak upowa¿nienia ustawowego do przeznaczania œrodków z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych na PPE. Istotne znaczenie ma równie¿ niewielka wartoœæ
œrodków tego funduszu, bêd¹cych w dyspozycji pracodawców sfery bud¿etowej. Wartoœæ œrodków, którymi przeciêtnie dysponuje pracodawca z tytu³u corocznego odpisu
na fundusz (w 2011 r. by³a to kwota 1.093,93 z³ na jednego zatrudnionego), jest niska
w porównaniu z szerokim ju¿ obecnie zakresem dzia³alnoœci socjalnej finansowanej ze
œrodków tego funduszu. Rozwi¹zanie umo¿liwiaj¹ce przeznaczanie œrodków funduszu
na finansowanie PPE funkcjonuje zaœ wy³¹cznie w obrêbie grupy zawodowej, dla której
wartoœæ œrodków tworzonych tytu³em zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych
kilkakrotnie przewy¿sza wysokoœæ odpisu na ten fundusz naliczany w systemie powszechnym. Dla pracowników uczelni publicznych, w myœl art. 157 ustawy o szkolnictwie wy¿szym, tworzy siê bowiem odpis na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych
w wysokoœci 6,5% planowanych przez uczelniê rocznych wynagrodzeñ osobowych,
który mo¿e byæ wykorzystany na finansowanie PPE do wysokoœci 30%.
W sytuacji umo¿liwienia finansowania PPE z tego funduszu w tzw. systemie powszechnym, co wymaga³oby zmian w ustawie o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych, kwoty, które mog³yby zostaæ przeznaczone na sk³adki podstawowe w PPE,
by³yby bardzo niskie. Ponadto, w sposób zdecydowany musia³aby zostaæ ograniczona
dotychczasowa dzia³alnoœæ socjalna finansowana z tego funduszu.
Przedstawiaj¹c powy¿sze, pragnê dodaæ, i¿ ewentualna inicjatywa legislacyjna
w zakresie dotycz¹cym pracowniczych programów emerytalnych oraz koordynowanie
zmian w tym obszarze, nale¿y do w³aœciwoœci merytorycznej ministra pracy i polityki
spo³ecznej. Jest to zgodne z ustaw¹ z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji
rz¹dowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z póŸn. zm.).
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Dominik Radziwi³³
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Biereckiego
oraz senatora Henryka Ciocha
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Sprawa, w której chcielibyœmy przedstawiæ uwagi, dotyczy zasad przyznawania pomocy finansowej rolnikom poszkodowanym w wyniku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych (w szczególnoœci maj¹cych miejsce w latach 2010
i 2011).
W dniu 8 listopada 2011 r. przed³o¿y³ Pan Minister Radzie Ministrów
swój projekt rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
dzia³ania „Przywracanie potencja³u produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych oraz wprowadzenie odpowiednich dzia³añ
zapobiegawczych” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 (zwanego w dalszej czêœci oœwiadczenia rozporz¹dzeniem).
Zgodnie z uzasadnieniem przywo³anego projektu zmianie ulega sposób
ustalania maksymalnej kwoty pomocy, któr¹ mo¿na przyznaæ i wyp³aciæ beneficjentowi (rolnikowi). Zgodnie z obecnym brzmieniem rozporz¹dzenia wysokoœæ pomocy uzale¿niona jest od wysokoœci szkód w maj¹tku trwa³ym
gospodarstwa (tj. w budynkach, budowlach, maszynach lub urz¹dzeniach
s³u¿¹cych do produkcji rolnej). Pomoc przyznaje i wyp³aca odpowiednia komisja do wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 130% wartoœci wy¿ej wymienionych
szkód w granicach limitu (kwoty 300 tysiêcy z³ przypadaj¹cej na jedno gospodarstwo). Projekt Pana Ministra rozszerza zakres pomocy, obejmuj¹c nie tylko szkody w maj¹tku trwa³ym gospodarstwa, ale tak¿e szkody w produkcji
rolnej.
Wobec powy¿szych dzia³añ legislacyjnych kierujemy do Pana Ministra
poni¿sze uwagi z uprzejm¹ proœb¹ o odniesienie siê do nich.
W¹tpliwoœæ budzi forma pomocy udzielanej beneficjentom w ramach rozporz¹dzenia obejmuj¹cego, zgodnie z projektem Pana Ministra, tak¿e nowy
katalog szkód. W pierwszym rzêdzie nale¿y podkreœliæ, ¿e przedmiotowa pomoc dotyczy szkód spowodowanych przez co najmniej jedno ze zdarzeñ losowych wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierz¹t gospodarskich (huragan, powódŸ, deszcz nawalny, grad,
piorun, obsuniêcie siê ziemi, susza, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne). Tym samym dochodzi do swoistego „zdublowania” ryzyk ubezpieczeniowych, przy czym z jednej strony ryzyka te objête s¹
ubezpieczeniami od ryzyk wyst¹pienia skutków zdarzeñ losowych w rolnictwie, których zawieranie pañstwo ma wspieraæ w ramach powy¿szej ustawy, a z drugiej – te ryzyka s¹ objête bezzwrotn¹ pomoc¹ na podstawie opisanego rozporz¹dzenia.
Funkcjonowanie w systemie prawnym dwóch wykluczaj¹cych siê instrumentów maj¹cych na celu zrekompensowanie szkód doznanych przez beneficjentów nale¿y uznaæ za niew³aœciwe. Pomoc w ramach rozporz¹dzenia
powinna uzupe³niaæ dzia³alnoœæ zak³adów ubezpieczeñ, a nie dotyczyæ tych
samych ryzyk zawartych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich. Taki stan rzeczy nie tylko godzi w pewnoœæ prawa wyra¿aj¹cego siê obejmowaniem okreœlonych zdarzeñ prawnych spójnymi
regulacjami, ale tak¿e prowadzi do powstawania negatywnych, wrêcz
szkodliwych zjawisk skutkuj¹cych nieuzasadnionym obci¹¿eniem bud¿etu
pañstwa.
Krytyczne uwagi do projektu Pana Ministra sformu³owa³a w dniu 6 grudnia 2011 r. tak¿e Polska Izba Ubezpieczeñ. W œwietle powy¿szych uwag nale¿a³oby siê zastanowiæ nad zinstytucjonalizowaniem sposobu rekompensowania rolnikom strat poniesionych w wyniku klêsk ¿ywio³owych, który to
sposób pañstwo polskie w akcie o randze wy¿szej od rangi przywo³anego
rozporz¹dzenia ukierunkowuje na zawieranie stosownych umów ubezpieczenia przez rolników (ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich). Rozporz¹dzenie burzy te rozwi¹zania.
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W³aœciwym kierunkiem by³oby rozwiniêcie ubezpieczeniowego modelu
wsparcia, zamiast utrzymywania mechanizmu doraŸnego transferu œrodków
pieniê¿nych z bud¿etu pañstwa. Zasadne wydaje siê tworzenie towarzystw
ubezpieczeñ wzajemnych (szczególnie tak zwanych ma³ych TUW) – zak³adów
ubezpieczeñ, które ubezpieczaj¹ swoich cz³onków (w tym przypadku rolników) na zasadzie wzajemnoœci, wzglêdnie przystêpowanie do tworzonych
w ramach tych towarzystw zwi¹zków wzajemnoœci cz³onkowskiej. Doœwiadczenia pañstw Unii Europejskiej mog¹ byæ pomocne w projektowaniu proponowanych rozwi¹zañ.
Towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych oraz tworzone w nich zwi¹zki
wzajemnoœci cz³onkowskiej stanowi¹ optymaln¹ formê aktywizacji rolników
w zakresie zabezpieczenia ewentualnych strat w maj¹tku trwa³ym gospodarstwa, a tak¿e w produkcji rolnej. Rolnicy tworzyliby nienastawione na
zysk zrzeszenie, które realizowa³oby ich wspólny cel i interes, jakim jest
œwiadczenie ochrony ubezpieczeniowej w ramach towarzystwa i minimalizacja ryzyka poprzez wspó³odpowiedzialnoœæ cz³onków za prowadzenie takiego zak³adu ubezpieczeñ. Pozwoli³oby to na budowanie trwa³ego potencja³u
w istotnym dla rolnictwa aspekcie, który dotyczy szeroko rozumianej ochrony
i wsparcia na wypadek szkód w gospodarstwie oraz plonach.
Grzegorz Bierecki
Henryk Cioch

OdpowiedŸ
Warszawa, 31.01.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/DSK-043-34/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.,
przekazuj¹ce do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólne oœwiadczenie z³o¿one przez
senatora Grzegorza Biereckiego oraz senatora Henryka Ciocha podczas 3. posiedzenia
Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r. przekazujê, co nastêpuje.
Uprzejmie dziêkujê za zainteresowanie projektem rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania
„Przywracanie potencja³u produkcji rolnej zniszczonej w wyniku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych oraz wprowadzenie odpowiednich dzia³añ zapobiegawczych” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i uwagi do tego projektu
przekazane przy ww. piœmie. S¹ one szczególnie cenne w kontekœcie prowadzonych
obecnie prac nad programem rozwoju obszarów wiejskich, który bêdzie realizowany
w ramach œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w latach 2014–2020.
Natomiast odnosz¹c siê do Pañstwa uwag w kontekœcie realizowanego obecnie
dzia³ania „Przywracanie potencja³u produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych oraz wprowadzenie odpowiednich dzia³añ zapobiegawczych” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, uprzejmie
informujê, ¿e dzia³anie to zosta³o wprowadzone do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 we wrzeœniu 2010 r. jako uzupe³nienie innych instrumentów
wsparcia maj¹cych na celu likwidacjê skutków klêsk ¿ywio³owych (pocz¹tkowo powo-
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dzi i obsuwisk ziemi a nastêpnie rozszerzono katalog zdarzeñ powoduj¹cych straty
w gospodarstwie rolnym, w przypadku zaistnienia których mo¿liwe jest ubieganie siê
o pomoc o: suszê, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, piorun i lawinê). Wyst¹pienie klêsk ¿ywio³owych jest trudne do przewidzenia a straty w gospodarstwach spowodowane tymi zdarzeniami ze wzglêdu na ich
skalê s¹ zazwyczaj bardzo dotkliwe, i w konsekwencji nastêpuje znaczne obni¿enie dochodu, co przek³ada siê bezpoœrednio na obni¿enie mo¿liwoœci inwestycyjnych tych gospodarstw. Uzyskiwane z tytu³u odszkodowania œrodki finansowe czêsto nie s¹
wystarczaj¹ce do zrealizowania inwestycji maj¹cej na celu przywrócenie uszkodzonego/zniszczonego potencja³u produkcyjnego. Dlatego dzia³anie to ma charakter typowo
inwestycyjny, a pomoc polega na dofinansowaniu operacji bezpoœrednio przyczyniaj¹cych siê do odtworzenia zniszczonego potencja³u produkcyjnego gospodarstwa.
Uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 13 wrzeœnia 2010 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach dzia³ania „Przywracanie potencja³u produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych oraz wprowadzenie odpowiednich dzia³añ
zapobiegawczych” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(Dz. U. Nr 169, poz. 1141, z 2011 r. Dz. U. Nr 126, poz. 719), o pomoc w ramach ww.
dzia³ania mo¿e ubiegaæ siê osoba fizyczna bêd¹ca obywatelem pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej lub osoba prawna, lub spó³ka osobowa w rozumieniu Kodeksu
spó³ek handlowych, bêd¹ca posiadaczem samoistnym lub zale¿nym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni u¿ytków rolnych co najmniej
1 ha lub nieruchomoœci s³u¿¹cej do prowadzenia produkcji w zakresie dzia³ów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników,
w którym wyst¹pi³a szkoda spowodowana co najmniej przez jedno ze zdarzeñ losowych
wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2–11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z póŸn. zm.),
tj. huragan, powódŸ, deszcz nawalny, grad, piorun, obsuniêcie siê ziemi, lawinê, suszê,
ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Aby pomoc mog³a byæ przyznana, zgodnie z §4 ww. rozporz¹dzenia, wysokoœæ tych szkód powinna wynieœæ:
a) œrednio powy¿ej 30% œredniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzaj¹cych rok w którym wyst¹pi³a szkoda, albo z trzech lat w okresie piêcioletnim poprzedzaj¹cym rok, w którym wyst¹pi³a szkoda z pominiêciem roku o najwy¿szej
i najni¿szej produkcji w gospodarstwie rolnym w uprawach rolnych, zwierzêtach
gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z póŸn. zm.) lub
rybach oraz
b) nie mniej ni¿ 10 000 z³ – w budynkach, budowlach, maszynach lub urz¹dzeniach
s³u¿¹cych do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach
podstawowych zwierz¹t gospodarskich.
Oba ww. warunki musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie, a szkody te musz¹ byæ oszacowane
przez komisje o której mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 98, poz. 634, z póŸn. zm.). powo³ywan¹
przez wojewodê w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce wyst¹pienia szkód. Zakres, wysokoœæ
oraz kwalifikacjê szkód powsta³ych w gospodarstwie okreœla wojewoda wydaj¹c opinie
w tym zakresie na podstawie dokumentów sporz¹dzonych przez ww. komisjê.
Pomoc w ramach omawianego dzia³ania przyznawana jest i wyp³acana przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w formie refundacji do 90% kosztów kwalifikowalnych realizowanej inwestycji, a jej maksymalna wysokoœæ
uzale¿niona jest od wysokoœci poniesionych szkód (maksymalnie 130% wartoœci ww.
szkód ido wysokoœci limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi na jedno gospodarstwo maksymalnie 300 tys. z³). Jeœli producentowi rolnemu przys³uguje odszkodowanie z tytu³u polisy ubezpieczenia zniszczonych b¹dŸ uszkodzonych
sk³adników gospodarstwa, oszacowan¹ na podstawie wartoœci strat w gospodarstwie
maksymaln¹ wysokoœæ pomocy pomniejsza siê odpowiednio o kwotê tego odszkodowania w ten sposób, ¿e uzyskane odszkodowanie mo¿e stanowiæ wk³ad w³asny realizowa-
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nej inwestycji. Udzielana w ramach dzia³ania pomoc obejmuje wy³¹cznie wsparcie
inwestycji przyczyniaj¹cych siê do odbudowy zniszczonego potencja³u produkcyjnego
gospodarstw takich jak m.in.: budowa, przebudowa, remont budynków lub budowli
wykorzystywanych do produkcji rolnej, zakup nowych maszyn i urz¹dzeñ wykorzystywanych w gospodarstwie, stada podstawowego zwierz¹t gospodarskich czy odtwarzanie sadów lub plantacji wieloletnich. Nale¿y podkreœliæ, ¿e dofinansowana inwestycja
musi byæ ekonomicznie uzasadniona (co weryfikowane jest przez ARiMR w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy) oraz powinna przyczyniæ siê do odbudowy
zniszczonego b¹dŸ uszkodzonego potencja³u produkcyjnego gospodarstwa a w konsekwencji zapewniæ producentowi rolnemu uzyskiwanie odpowiednich dochodów
z dzia³alnoœci rolniczej przez okres co najmniej 5 lat od zawarcia z ARiMR umowy przyznania pomocy. W umowie tej beneficjent zobowi¹zuje siê do prowadzenia dzia³alnoœci
rolniczej i wykorzystywania dofinansowanej inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, jak
równie¿ do przedstawienia dokumentów potwierdzaj¹cych objêcie obowi¹zkowym
ubezpieczeniem, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub przepisach o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich, inwestycji zrealizowanej w ramach dzia³ania od ryzyka wyst¹pienia szkód
spowodowanych przez okreœlone zdarzenie losowe co najmniej w ww. okresie. W przypadku niedotrzymania zobowi¹zañ umownych, konieczny jest zwrot otrzymanej pomocy wraz z odsetkami.
Natomiast odnoœnie do propozycji wspierania tworzenia towarzystw ubezpieczeñ
wzajemnych uprzejmie informujê, ¿e w ramach funkcjonuj¹cego systemu ubezpieczeñ
upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich z dop³atami do sk³adek ubezpieczenia, zgodnego z ustaw¹ z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z póŸn. zm.), w systemie tym mog¹ uczestniczyæ
równie¿ towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych, pod warunkiem z³o¿enia oferty na prowadzenie dotowanych ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra

3. posiedzenie Senatu w dniu 22 grudnia 2011 r.

Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
oraz do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Zwracam siê do Pañstwa Ministrów z proœb¹ o zainteresowanie siê spraw¹ zmiany ustawy – Karta Nauczyciela oraz zastosowanie korzystniejszych
przeliczników na ucznia w algorytmie podzia³u subwencji oœwiatowej.
Przepisy art. 30a ust. 3 i art. 30b wprowadzone nowelizacj¹ ustawy –
Karta Nauczyciela z dnia 21 listopada 2008 r. naruszaj¹ konstytucyjne zasady, miêdzy innymi demokratycznego pañstwa prawnego, równoœci wobec
prawa, samodzielnoœci gmin oraz zapewnienia gminom odpowiedniego
udzia³u w dochodach publicznych w stosunku do przydzielonych im zadañ.
Zgodnie z przyjêt¹ nowelizacj¹ samorz¹dy w przypadku nieosi¹gniêcia
przez nauczycieli œredniego wynagrodzenia zagwarantowanego Kart¹ Nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu zawodowego maj¹ obowi¹zek
wyp³acenia jednorazowego dodatku uzupe³niaj¹cego. Artyku³ ten na³o¿y³ na
jednostki samorz¹du terytorialnego obowi¹zek zabezpieczenia œrodków finansowych na podniesienie wydatków zwi¹zanych z wyp³at¹ jednorazowego dodatku uzupe³niaj¹cego dla nauczycieli, ale nie zosta³o zagwarantowane
przepisami prawa przekazanie tych œrodków z zasobów finansowych bud¿etu pañstwa do bud¿etu JST.
Jednostki samorz¹du terytorialnego stosuj¹ ró¿ne rozwi¹zania, chc¹c
unikn¹æ wyp³aty wspomnianych dodatków. Najczêœciej stosowanymi rozwi¹zaniami s¹ zwolnienia nauczycieli niepe³noetatowych celem zwiêkszenia
liczby godzin ponadwymiarowych u nauczycieli, którzy pozostan¹, powiêkszanie liczby oddzia³ów oraz ograniczanie liczby zatrudnieñ nauczycieli przy
przydzieleniu maksymalnej liczby godzin ponadwymiarowych nauczycielom
pe³noetatowym.
Takie rozwi¹zania s¹ tylko doraŸne i nierozwojowe. Generuj¹ kolejne rzesze osób bezrobotnych, zmuszaj¹ wielu m³odych ludzi do poszukiwañ pracy
poza miastem i gmin¹. Nauczyciele, którzy utrzymaj¹ posady, s¹ obarczeni
dodatkowymi obowi¹zkami. Z ca³¹ pewnoœci¹ odbije siê to na jakoœci nauczania.
W zwi¹zku z licznie nap³ywaj¹cymi skargami ze szkó³ oraz z samorz¹dów mojego okrêgu wyborczego dotycz¹cymi pogarszaj¹cej siê sytuacji finansowej oraz organizacyjnej w szko³ach wnoszê o zastosowanie
korzystniejszych przeliczników na ucznia w algorytmie podzia³u subwencji
oœwiatowej.
Jakie s¹ pomys³y, plany Pañstwa Ministrów na bardziej racjonalne wydatkowanie œrodków finansowych na oœwiatê?
Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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OdpowiedŸ
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, 2012.01.18
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Senatora RP Pana Przemys³awa B³aszczyka
(BPS/DSK-043-35/11), z³o¿one podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia
2011 r., w sprawie zmiany ustawy Karta Nauczyciela oraz zastosowania korzystniejszych przeliczników na ucznia w algorytmie podzia³u subwencji oœwiatowej, uprzejmie
wyjaœniam, co nastêpuje.
Przepisy art. 30 ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.), nak³adaj¹ce na samorz¹d terytorialny obowi¹zek ustalania w regulaminach p³acowych stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w taki sposób, aby osi¹gn¹æ na poszczególnych stopniach
awansu co najmniej wysokoœci œrednich wynagrodzeñ (o których mowa w art. 30
ust. 3), zosta³y wprowadzone ju¿ w 2000 r. Nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela
z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) nie wprowadzi³a w tym zakresie nowych rozstrzygniêæ systemowych. Œrednie wynagrodzenia s¹ zatem swoistym
standardem p³acowym w systemie wynagrodzeñ nauczycieli, a ich osi¹ganie warunkuje zachowanie zgodnoœci z ustaw¹ – Karta Nauczyciela rozstrzygniêæ prawnych podejmowanych w tym zakresie na poziomie lokalnym.
Nowelizacj¹ z dnia 21 listopada 2008 r. wprowadzono wiêc jedynie mechanizm,
który ma za zadanie wspomóc jednostki samorz¹du terytorialnego w monitorowaniu
wywi¹zywania siê z obowi¹zku na³o¿onego przez ustawodawcê w art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela. Przepisy art. 30a ww. ustawy umo¿liwiaj¹ w sytuacjach awaryjnych,
w których z ró¿nych przyczyn wynagrodzenia wyp³acone nauczycielom w danej grupie
awansu zawodowego bêd¹ ni¿sze od œrednich wymaganych ustaw¹, wyp³acenie dodatku uzupe³niaj¹cego. Prawid³owe skonstruowanie na poziomie jednostki samorz¹du terytorialnego regulaminu wynagradzania powinno zapewniæ osi¹gniêcie œrednich
wynagrodzeñ nauczycieli w danej jednostce samorz¹du terytorialnego. Sta³e monitorowanie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli powinno ustrzec samorz¹dy przed koniecznoœci¹ wyp³aty tego dodatku.
Jednoczeœnie pragnê zauwa¿yæ, i¿ zasady finansowania zadañ jednostek samorz¹du terytorialnego wynikaj¹ wprost z rozstrzygniêæ Konstytucji RP i w³aœciwych
ustaw. Zgodnie z art. 5 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) zak³adanie i prowadzenie publicznych
szkó³ i placówek nale¿y do zadañ w³asnych jednostek samorz¹du terytorialnego.
W myœl art. 5a ust. 3 ustawy o systemie oœwiaty œrodki niezbêdne na realizacjê zadañ oœwiatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkó³ i placówek, zagwarantowane s¹ w dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego. Ponadto
przepis art. 30 ust. 8 ustawy – Karta Nauczyciela stanowi, i¿ œrodki niezbêdne na œrednie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, wraz z pochodnymi od wynagrodzeñ, œrodki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, oraz œrodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzglêdnieniem doradztwa metodycznego, o których mowa w art. 70a ust. 1, zagwarantowane s¹ przez pañstwo w dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego.
Zgodnie z art. 167 ust. 2 Konstytucji RP, dochodami samorz¹dów terytorialnych s¹:
– dochody w³asne,
– subwencje ogólne (w tym czêœæ oœwiatowa tej subwencji),
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– dotacje celowe z bud¿etu pañstwa.
Zatem w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów, punktem odniesienia w zakresie bilansowania œrodków na zadania w³asne (w tym zadania oœwiatowe) mog¹ byæ ³¹czone dochody danego samorz¹du terytorialnego, a nie tylko czêœæ oœwiatowa subwencji
ogólnej, która jest jedynie jednym z tych dochodów.
Odnosz¹c siê do postulatu dotycz¹cego zmiany ustawy – Karta Nauczyciela uprzejmie informujê, ¿e Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzega fakt, i¿ obecne przepisy
prawa reguluj¹ce status zawodowy nauczycieli wymagaj¹ zmian. W wyniku wielokrotnych cz¹stkowych nowelizacji, przepisy ustawy – Karta Nauczyciela utraci³y sw¹ wewnêtrzn¹ spójnoœæ, a tym samym jako ca³oœæ nie s¹ dostosowane do wyzwañ stoj¹cych
przed nowoczesn¹ edukacj¹. W zwi¹zku z powy¿szym, podjêty zosta³ dialog z partnerami, dla których istotny jest status zawodowy nauczyciela. Minister Edukacji Narodowej poprzedniej kadencji powo³a³ Zespó³, którego zadaniem jest przygotowanie
propozycji za³o¿eñ dokumentu dotycz¹cego statusu zawodowego nauczycieli. W sk³ad
tego Zespo³u wchodz¹ m.in. przedstawiciele œrodowisk samorz¹dowych, naukowych,
oœwiaty niepublicznej oraz zwi¹zków zawodowych. Podjêto równie¿ badania dotycz¹ce
czasu pracy nauczycieli oraz analizy regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego i odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej nauczycieli. Wyniki badañ oraz zakoñczenie
prac Zespo³u pozwol¹ na ocenê zakresu ewentualnych zmian przepisów prawa.
Stosownie do art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z póŸn. zm.) sposób
ustalania subwencji oœwiatowej jest wprost przes¹dzony ustaw¹, a kwota subwencji
okreœlana jest corocznie w ustawie bud¿etowej. Podzia³u subwencji oœwiatowej – po
odliczeniu rezerwy ustawowej – miêdzy gminy, powiaty i województwa samorz¹dowe
dokonuje siê wed³ug kryteriów ustalonych przez ministra w³aœciwego ds. oœwiaty i wychowania, zgodnie z zasadami przyjmowanymi w rozporz¹dzeniu w sprawie sposobu
podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego
w danym roku. W celu doprecyzowania sposobu mierzenia skali zadañ oœwiatowych
i dostosowania do nich wysokoœci subwencji, rozporz¹dzenie uzale¿nia tê wysokoœæ od
liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zró¿nicowanych wag
dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i okreœlonych typów i rodzajów szkó³
oraz wskaŸnika koryguj¹cego, uwzglêdniaj¹cego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Zastosowanie tego wskaŸnika umo¿liwia przekazanie relatywnie wy¿szych kwot
czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej do tych jednostek samorz¹du terytorialnego,
w których udzia³ etatów nauczycieli o najwy¿szych stopniach awansu zawodowego
w relacji do ogólnej liczby etatów nauczycieli jest wy¿szy ni¿ œrednio w skali kraju, co
przek³ada siê na poziom ponoszonych przez poszczególne jednostki samorz¹du terytorialnego wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w algorytmie uwzglêdnia
siê równie¿ specyfikê szkó³ i placówek ze wzglêdu na koszty kszta³cenia np. szkolnictwo zawodowe, sportowe, medyczne, artystyczne, m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze,
szkolnictwo specjalne itp., czego wyrazem s¹ dodatkowe wagi stosowane w odniesieniu
do uczniów ww. szkó³ i placówek, które podwy¿szaj¹ kwotê subwencji przypadaj¹c¹ na
ucznia.
Kwota standardu finansowego „A”, czyli kwota subwencji oœwiatowej przypadaj¹ca
na jednego ucznia przeliczeniowego, jest swoistym, kalkulacyjnym bonem oœwiatowym na ucznia, jednolitym dla wszystkich jednostek samorz¹du terytorialnego, ustalanym co roku. U¿yte w algorytmie pojêcie ucznia przeliczeniowego oraz wartoœci wag
odpowiadaj¹ œrednim statystycznym, podczas gdy rzeczywiste zró¿nicowanie jednostkowych kosztów pomiêdzy szko³ami, nawet szko³ami tego samego typu w tej samej
jednostce samorz¹du terytorialnego, jest ogromne i wynika z bardzo wielu szczegó³owych przyczyn. Modyfikacja algorytmu podzia³u subwencji oœwiatowej œciœle wi¹¿e siê
z wynikami analizy wskaŸników ekonomicznych obrazuj¹cych przeciêtne koszty
kszta³cenia i dzia³alnoœci szkó³ i placówek. Ewentualne podwy¿szenie wartoœci poszczególnych wag w algorytmie spowodowa³oby zwiêkszenie liczby uczniów przeliczeniowych, czego konsekwencj¹ by³oby relatywne zmniejszenie wartoœci finansowego
standardu „A”.
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Algorytm jest jednak metod¹ statystyczn¹ podzia³u subwencji i nie mo¿e uwzglêdniaæ wszystkich lokalnych problemów wystêpuj¹cych w jednostkach samorz¹du terytorialnego oraz w poszczególnych szko³ach i placówkach, bowiem zatraci³by swój uniwersalny charakter. G³êboko zindywidualizowane decyzje podejmowane przez organy
samorz¹dowe, determinuj¹ce ³¹czny skutek finansowy zadañ oœwiatowych, w fundamentalny sposób ró¿nicuj¹ te skutki w poszczególnych samorz¹dach sprawiaj¹c, i¿
w czêœci jednostek samorz¹du terytorialnego subwencja oœwiatowa jest równa wydatkom, w innych jest mniejsza, a w jeszcze innych subwencja oœwiatowa wystarcza na
szereg innych wydatków ni¿ wydatki bie¿¹ce w oœwiacie.
Okreœlona w ustawie bud¿etowej na rok 2011 kwota czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego wynosi³a 36.924.829 tys. z³. Kwota ta
jest wy¿sza od kwoty subwencji oœwiatowej w roku 2010 (35.009.865 tys. z³)
o 1.914.964 tys. z³, tj. o 5,5%. Wzrost kwoty subwencji oœwiatowej na rok 2011 pokrywa skutki przechodz¹ce na rok 2011 podwy¿ek wynagrodzeñ nauczycieli wdro¿onych
w roku 2010, skutki planowanego wzrostu wynagrodzeñ nauczycieli od wrzeœnia
2011 r. oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli.
Ostateczna kwota czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej przypadaj¹ca w roku 2011
na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej (tzw. finansowy standard „A”) wyliczony zosta³ jednolicie dla wszystkich jednostek samorz¹du terytorialnego i wynosi
4.717,01 z³ w stosunku rocznym. Jest ona wy¿sza od przyjêtej w kalkulacji na rok
2010 kwoty subwencji przypadaj¹cej na 1 ucznia przeliczeniowego (4.364,39 z³)
o 8,1%.
Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e kwota subwencji oœwiatowej w 2011 r. w porównaniu do
kwoty subwencji w roku 2000 (19.367.363 tys. z³) zwiêkszy³a siê 17.557.466 tys. z³, tj.
o 90,7%, przy jednoczesnym spadku liczby uczniów (z 7.477 tys. – stan na
30.09.1999 r. do 5.480 tys. – stan na 30.09.2010 r.) o 1.997 tys., tj. o 26,7%, spadku liczby oddzia³ów (z 325.949 – stan na 30.09.1999 r. do 262.010 – stan na 30.09.2010 r.)
o 63.939, tj. o 19,6% i zmniejszeniu siê liczby nauczycieli uwzglêdnianych przy podziale czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej w przeliczeniu na pe³ne etaty (z 546.571 – stan
na 30.09.1999 r. do 504.553 – stan na 30.09.2010 r.) o 42.018, tj. o 7,7%. Natomiast
finansowy standard „A” zwiêkszy³ siê w porównaniu do roku 2000 (1.932,97 z³)
o 2.784,04 z³, tj. o 144,0%.
Natomiast w porównaniu do roku 2007, kwota subwencji oœwiatowej w 2011 r.
zwiêkszy³a siê (28.204.949 tys. z³ w 2007 r.) o 8.719.880 tys. z³, tj. o 30,9%, przy jednoczesnym spadku liczby uczniów (6.264 tys. – stan na 30.09.2006 r.) o 784 tys.,
tj. o 12,5%, spadku liczby oddzia³ów (279.607 – stan na 30.09.2006 r.) o 17.597, tj.
o 6,3% i zmniejszeniu siê liczby nauczycieli uwzglêdnianych przy podziale czêœci
oœwiatowej subwencji ogólnej w przeliczeniu na pe³ne etaty (532.138 – stan na
30.09.2006 r.) o 27.485, tj. o 5,2%. Finansowy standard A uleg³ zwiêkszeniu (3.198,53 z³
w 2007 r.) o 1.518,48 z³, tj. o 47,5%.
Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e realizowany jest 50% wzrost p³ac nauczycielskich na przestrzeni lat 2008–2012, i tak:
– w roku 2008 œredni wzrost p³ac nauczycieli wyniós³ 10%,
– od 1 stycznia 2009 r. œredni wzrost p³ac nauczycieli wyniós³ 5%,
– od 1 wrzeœnia 2009 r. œredni wzrost p³ac nauczycieli wyniós³ kolejne 5%,
– od 1 wrzeœnia 2010 r. œredni wzrost p³ac nauczycieli wyniós³ 7%,
– od 1 wrzeœnia 2011 r. œredni wzrost p³ac nauczycieli wyniós³ kolejne 7%,
– od 1 wrzeœnia 2012 r. planowany jest wzrost o 3,8%.
Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e pomimo trudnej sytuacji w bud¿ecie pañstwa nie wprowadzono ¿adnego programu oszczêdnoœciowego w zakresie subwencjonowania szkó³
i placówek oœwiatowych.
Zaplanowana w projekcie ustawy bud¿etowej na rok 2012 kwota czêœci oœwiatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego wynosi 38.711.095 tys. z³.
W stosunku do planowanego wykonania subwencji oœwiatowej w roku 2011
(36.924.829 tys. z³) wzrasta ona o 1.786.266 tys. z³, tj. o 4,8%. Zwiêkszenie – w stosunku do roku 2011 – planowanej na rok 2012 kwoty czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej
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zwi¹zane jest ze skutkami przechodz¹cymi na rok 2012 wdro¿onej od 1 wrzeœnia
2011 r. podwy¿ki wynagrodzeñ nauczycieli o 7% oraz podwy¿k¹ wynagrodzeñ nauczycieli o 3,8% planowan¹ do wdro¿enia od 1 wrzeœnia 2012 r. a tak¿e ze skutkami zmian
w strukturze zatrudnienia nauczycieli – w podziale na stopnie awansu zawodowego –
w szko³ach i placówkach oœwiatowych prowadzonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego.
Ponadto w projekcie ustawy bud¿etowej na rok 2012 w rezerwie celowej (poz. 74)
zaplanowano dodatkowe œrodki w wysokoœci 450.000 tys. z³ na zwiêkszenie czêœci
oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego z tytu³u planowanego wzrostu sk³adki rentowej po stronie pracodawcy.
Ostateczne kwoty czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej na rok 2012 dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorz¹dowych zostan¹ naliczone zgodnie z postanowieniami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie sposobu podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. Nr 288, poz. 1693), którego integraln¹ czêœæ
stanowi algorytm podzia³u subwencji oœwiatowej w tym roku.
Z powa¿aniem
Krystyna Szumilas

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 2.02.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymanym przy piœmie dnia 29 grudnia 2011 r. Nr BPS/DSK-043-36/11, oœwiadczeniem senatora Przemys³awa B³aszczyka w sprawie zmiany ustawy –
Karta Nauczyciela oraz zastosowania korzystniejszych przeliczników na ucznia w algorytmie podzia³u subwencji oœwiatowej, proszê Pana Marsza³ka o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.
Zgodnie z art. 30 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.) organ prowadz¹cy szko³ê bêd¹cy jednostk¹ samorz¹du terytorialnego jest obowi¹zany do wyp³aty wynagrodzeñ nauczycielom
w takiej wysokoœci, aby odpowiada³y one co najmniej œrednim wynagrodzeniom nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli.
Wymienione w oœwiadczeniu senatora przepisy art. 30a i 30b wymienionej ustawy
dodane zosta³y nowel¹ z dnia 21 listopada 2008 r. i wesz³y w ¿ycie w dniu 22 stycznia
2009 r. Wskazany przepis art. 30a Karty Nauczyciela wprowadza mechanizm corocznej analizy wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym przez jednostkê
samorz¹du terytorialnego na wynagrodzenia nauczycieli. W przypadku, gdy przedmiotowa analiza wyka¿e, ¿e œrednie wynagrodzenia nauczycieli okreœlone w art. 30 ust. 3
Karty Nauczyciela nie zosta³y osi¹gniête, nauczyciele otrzymuj¹ wyrównanie w formie
dodatku uzupe³niaj¹cego. Omawiany przepis nak³adaj¹cy na jednostkê samorz¹du
obowi¹zek wyp³aty nauczycielom jednorazowego dodatku uzupe³niaj¹cego jest zatem
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konsekwencj¹ nieosi¹gania œrednich wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego nauczycieli.
Postulat dotycz¹cy zapewnienia jednostkom samorz¹du terytorialnego dodatkowych œrodków z tytu³u koniecznoœci wyp³aty jednorazowego dodatku uzupe³niaj¹cego
nauczycielom nie znajduje uzasadnienia w przedstawionym powy¿ej stanie faktycznym i obowi¹zuj¹cym stanie prawnym. Zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy – Karta Nauczyciela œrodki niezbêdne na œrednie wynagrodzenia nauczycieli, wraz z pochodnymi od
wynagrodzeñ, zagwarantowane s¹ przez pañstwo w dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego.
Podstaw¹ kszta³towania kwoty czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej jest przepis
art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 80, poz. 526, z póŸn. zm.), zgodnie z którym kwotê przeznaczon¹
na czêœæ oœwiatow¹ subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorz¹du terytorialnego ustala siê w wysokoœci ³¹cznej kwoty czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej, nie
mniejszej ni¿ przyjêta w ustawie bud¿etowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotê
innych wydatków z tytu³u zmiany realizowanych zadañ oœwiatowych.
Natomiast podzia³ ustalonej na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego kwoty czêœci oœwiatowej subwencji, okreœlonej w ustawie bud¿etowej na dany rok, miêdzy poszczególne jednostki samorz¹du terytorialnego
dokonywany jest w sposób zobiektywizowany dla wszystkich jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie corocznie powo³ywanego rozporz¹dzenia ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania. Kluczowym elementem podzia³u ustalonej kwoty
czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej na dany rok bud¿etowy jest przyjêcie kwoty standardu finansowego na ucznia, modyfikowanego przez system wag w zale¿noœci od rodzaju realizowanego zadania oœwiatowego. Kwota czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej,
któr¹ otrzymuje ka¿da jednostka samorz¹du terytorialnego, jest w konsekwencji zatem uzale¿niona od liczby uczniów w poszczególnych szko³ach, placówkach prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego.
Ewentualne propozycje zarówno zmian w systemie pragmatyki zawodowej nauczycieli, okreœlonej przepisami ustawy – Karta Nauczyciela, jak i efektywnoœci alokacji
œrodków czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej w oparciu o algorytm podzia³u tej czêœci
subwencji, pozostaj¹ w gestii Ministra Edukacji Narodowej, zgodnie z treœci¹ przepisu
art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego oraz zakresem
kompetencji okreœlonym przepisami ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z póŸn. zm.).
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o przedstawienie stanowiska
w sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy z dnia 8 wrzeœnia
2006 r. o Pañstwowym Ratownictwem Medycznym (Dz. U. z 2006 r. nr 191,
poz. 1410, z póŸn. zm.). W art. 3 pkt. 6 ustawy znajduje siê definicja ustawowa pojêcia „pielêgniarka systemu”. Za tak¹ pielêgniarkê uwa¿a siê „pielêgniarkê posiadaj¹c¹ tytu³ specjalisty lub specjalizuj¹c¹ siê w dziedzinie
pielêgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii,
kardiologii, pediatrii, a tak¿e pielêgniarkê posiadaj¹c¹ ukoñczony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielêgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadaj¹c¹ co najmniej 3-letni
sta¿ pracy w oddzia³ach tych specjalnoœci, oddzia³ach pomocy doraŸnej,
izbach przyjêæ lub pogotowiu ratunkowym”.
Pielêgniarki, które przed wejœciem w ¿ycie ustawy posiada³y ponadtrzyletni sta¿ pracy w wymienionych w ustawie oddzia³ach, czêsto decydowa³y
siê na ukoñczenie wspomnianego kursu w dziedzinie pielêgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, licz¹c na to, i¿ po jego odbyciu bêd¹ mog³y wykonywaæ czynnoœci zawodowe
zastrze¿one miêdzy innymi dla pielêgniarek systemu na podstawie art. 8
ust. 2 ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym. Okazuje siê jednak,
i¿ przedstawiciele pañstwowych organów kontrolnych kwestionuj¹ te uprawnienia, twierdz¹c, i¿ wymagany w definicji co najmniej trzyletni sta¿ pracy
w odpowiednich oddzia³ach, izbach przyjêæ lub pogotowiu ratunkowym powinien byæ uzyskany dopiero po ukoñczeniu wspomnianego kursu kwalifikacyjnego.
Tego typu dodatkowych zastrze¿eñ w ustawie nie ma, w zwi¹zku z tym
interpretowanie w opisany sposób definicji pojêcia „pielêgniarka systemu”
wydaje mi siê sprzeczne z celem regulacji ustawowej.
W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ do Pana Ministra o wyra¿enie
swojego stanowiska w sprawie w³aœciwej interpretacji definicji ustawowej
pojêcia „pielêgniarka systemu”. Bêdê równie¿ wdziêczny za podjêcie stosownych dzia³añ o charakterze informacyjnym, których celem bêdzie upowszechnienie wœród przedstawicieli organów administracji publicznej w³aœciwej
interpretacji odpowiednich przepisów.
Moim zdaniem dalsze utrzymywanie siê sytuacji dowolnoœci interpretacji
art. 3 pkt. 6 podwa¿a zaufanie obywateli do pañstwa i prawa oraz stanowi
dodatkow¹, nieformaln¹ barierê w dostêpie do wykonywania czynnoœci pielêgniarki systemu.
Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.02.15
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/DSK-043-37/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie wymagañ stawianych pielêgniarkom systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Przemys³awa B³aszczyka, uprzejmie
proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.
Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z póŸn. zm.) pod pojêciem pielêgniarki systemu nale¿y rozumieæ „pielêgniarkê posiadaj¹c¹ tytu³ specjalisty lub specjalizuj¹c¹ siê
w dziedzinie pielêgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii,
kardiologii, pediatrii, a tak¿e pielêgniarkê posiadaj¹c¹ ukoñczony kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielêgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii,
kardiologii, pediatrii oraz posiadaj¹c¹ co najmniej 3-letni sta¿ pracy w oddzia³ach tych
specjalnoœci, oddzia³ach pomocy doraŸnej, izbach przyjêæ lub pogotowiu ratunkowym”.
Z powy¿szego przepisu nie wynika, i¿ 3-letni sta¿ zawodowy powinien byæ poprzedzony ukoñczeniem wymaganego kursu lub specjalizacji. Do wymaganego trzyletniego
sta¿u pracy – doœwiadczenia zawodowego we wskazanych w przywo³anym przepisie
jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych nale¿y wiêc zaliczyæ sta¿ pracy
zarówno przed, jak i po okresie kszta³cenia podyplomowego.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ dotychczas do Ministerstwa Zdrowia nie nap³ywa³y ¿adne sygna³y dotycz¹ce innej, ni¿ przedstawiona powy¿ej interpretacji omawianego przepisu.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Henryka Ciocha
skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego,
marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza, marsza³ek Sejmu Ewy Kopacz
oraz do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej
Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Marsza³ku Senatu RP!
Szanowna Pani Marsza³ek Sejmu RP! Szanowna Pani Minister!
Problematyka finansowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Paw³a II jest regulowana przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa (DzU
nr 61, poz. 259 oraz z 2005 r. nr 164, poz. 1365).
Z inicjatywy prezydenta RP, œwiêtej pamiêci Lecha Kaczyñskiego, na mocy ustawy z dnia 10 paŸdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa (DzU nr 203,
poz. 1268) art. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa otrzyma³ brzmienie: „Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje dotacje i inne œrodki z bud¿etu pañstwa
na zasadach okreœlonych dla uczelni publicznych”.
Ta ustawa zosta³a podpisana przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego po
up³ywie czternastu dni od jej przyjêcia, a wczeœniej zosta³a uchwalona przez
Sejm i Senat RP prawie jednomyœlnie. Rodzi siê zatem pytanie, dlaczego
art. 235 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (DzU
nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.) ma nastêpuj¹c¹ treœæ: „W ustawie z dnia
14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
z bud¿etu pañstwa (DzU nr 61, poz. 259) art. 1 otrzymuje brzmienie: «Art. 1.
Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje dotacje i inne œrodki z bud¿etu pañstwa na zasadach okreœlonych dla uczelni publicznych, z wyj¹tkiem finansowania kosztów realizacji œrodków trwa³ych w budowie s³u¿¹cych procesowi
dydaktycznemu»”.
Przepis art. 235 nie uwzglêdnia zatem ustawy z dnia 10 paŸdziernika
2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa (DzU nr 203, poz. 1268). Gdyby j¹ uwzglêdnia³, to
treœæ art. 1, zmieniana w art. 235 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym,
powinna wygl¹daæ nastêpuj¹co: „Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje
dotacje i inne œrodki z bud¿etu pañstwa na zasadach okreœlonych dla uczelni
publicznych”. Nie jest to zwyk³e przeoczenie, poniewa¿ w zmianach wielu
przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, o których mowa
w art. 277, przepis art. 235 nie jest wymieniony w grupie tych przepisów, które uleg³y zmianie od momentu uchwalenia ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r.
o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa.
Jest to kwestia niezmiernie istotna, poniewa¿ istnieje powa¿ne niebezpieczeñstwo, i¿ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II jest nadal dyskryminowany w zakresie finansowania jego dzia³alnoœci z bud¿etu pañstwa.
Zasady tego finansowania mog¹ wiêc odbiegaæ od zasad okreœlonych dla
uczelni publicznych.
Ponadto za tak¹ interpretacj¹ mo¿e przemawiaæ okolicznoœæ, i¿ w swoim
czasie, sporz¹dzaj¹c wykaz uczelni wy¿szych w Polsce, w stosownym zarz¹dzeniu pani minister profesor Barbara Kudrycka zamieœci³a Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II nie w grupie „uniwersytety”, lecz w grupie
„szko³y wy¿sze niepubliczne o charakterze wyznaniowym”.
Proszê o spowodowanie zmiany treœci art. 235 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (DzU nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.).
Z wyrazami szacunku
Henryk Cioch
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OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w KANCELARII PREZYDENTA RP
Warszawa, 25 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Henryka Ciocha przekazane przez
Pana Marsza³ka pismem z dnia 29 grudnia 2011 r. znak BPS/DSK-043-38/11, w sprawie zasad finansowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II uprzejmie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.
Zasady finansowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II z bud¿etu pañstwa okreœla ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa (Dz. U. Nr 61, poz. 259). Artyku³ pierwszy
przedmiotowej ustawy, okreœlaj¹cy zakres finansowania Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Paw³a II, nowelizowany by³ dwukrotnie.
Pierwsza zmiana wprowadzona zosta³a ustaw¹ z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Zgodnie z art. 235 tej ustawy, umieszczonym w dziale VI „Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych, przepisy przejœciowe
i koñcowe”, artyku³owi pierwszemu ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego z bud¿etu pañstwa nadano nastêpuj¹ce brzmienie: Katolicki Uniwersytet
Lubelski otrzymuje dotacje i inne œrodki z bud¿etu pañstwa na zasadach okreœlonych
dla uczelni publicznych, z wyj¹tkiem finansowania kosztów realizacji œrodków trwa³ych w budowie s³u¿¹cych procesowi dydaktycznemu.
Drug¹ zmianê wprowadzono na mocy ustawy z dnia 10 paŸdziernika 2008 r.
o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu
pañstwa (Dz. U. Nr 203, poz. 1268). Artyku³owi pierwszemu ustawy o finansowaniu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa nadano wówczas brzmienie: Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje dotacje i inne œrodki z bud¿etu pañstwa
na zasadach okreœlonych dla uczelni publicznych, rozszerzaj¹c tym samym znacznie
zakres finansowania wskazanej Uczelni.
Reasumuj¹c stwierdziæ nale¿y, ¿e w ca³ym okresie obowi¹zywania ustawy z dnia
14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu
pañstwa artyku³ pierwszy, stanowi¹cy normatywn¹ podstawê finansowania wskazanej
uczelni ze œrodków bud¿etu pañstwa, nowelizowany by³ dwukrotnie, w 2005 r. – przepisem zmieniaj¹cym zamieszczonym w innej ustawie (art. 235 ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym) oraz w 2008 r. – odrêbn¹ ustaw¹ nowelizuj¹c¹. W wyniku wprowadzonych zmian Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II uprawniony zosta³ do otrzymywania dotacji i innych œrodków z bud¿etu pañstwa na zasadach okreœlonych dla
uczelni publicznych.
Jednoczeœnie zaznaczyæ nale¿y, ¿e w myœl §90 Zasad techniki prawodawczej stanowi¹cych za³¹cznik do rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) zmienia siê zawsze
pierwotny tekst ustawy, a je¿eli wprowadzono do niego zmiany – tekst zmieniony. Zgodnie z §91 Zasad techniki prawodawczej nie nowelizuje siê natomiast przepisów zmieniaj¹cych inn¹ ustawê. Jedyn¹ funkcj¹ tych przepisów jest bowiem wprowadzenie zmian
do ustawy podstawowej (nowelizowanej), zaœ z chwil¹ wejœcia w ¿ycie nowelizacji jej
treœæ staje siê treœci¹ ustawy nowelizowanej. Ka¿da kolejna ingerencja prawodawcy
w przepis ustawy podstawowej nie wymaga koniecznoœci dokonywania zmian w treœci
wczeœniejszych ustaw nowelizuj¹cych (zob. S. Wronkowska, M. Zieliñski, Komentarz do
zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2004, s. 190).
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Oznacza to, ¿e w dzienniku urzêdowym, w którym og³oszono treœæ przepisu nowelizuj¹cego (art. 235 ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym) pozosta³a wprawdzie treœæ:
Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje dotacje i inne œrodki z bud¿etu pañstwa na zasadach okreœlonych dla uczelni publicznych, z wyj¹tkiem finansowania kosztów realizacji œrodków trwa³ych w budowie s³u¿¹cych procesowi dydaktycznemu, lecz przepis
ten nie wyra¿a obecnie ¿adnych norm postêpowania. Poprzez akt uchwalenia i og³oszenia ustawy z dnia 10 paŸdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa przepis ten zosta³ zast¹piony
regulacj¹, zgodnie z któr¹ Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje dotacje i inne œrodki
z bud¿etu pañstwa na zasadach okreœlonych dla uczelni publicznych.
W œwietle powy¿szych uwag uzasadnione wydaje siê twierdzenie, i¿ w obecnym stanie prawnym zakres finansowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nie budzi
w¹tpliwoœci i nie ma potrzeby nowelizowania przepisu art. 235 ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym.
£¹czê wyrazy szacunku
Krzysztof £aszkiewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA NAUKI
I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO
Warszawa, 18 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do przekazanego przy piœmie BPS/DSK-043-40/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. oœwiadczenia Pana Senatora Henryka Ciocha w sprawie finansowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa, uprzejmie proszê o przyjêcie
nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa (Dz. U. Nr 61, poz. 259, z póŸn. zm.) Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje dotacje i inne œrodki z bud¿etu pañstwa na
zasadach okreœlonych dla uczelni publicznych. Wspomniana ustawa by³a do tej pory
zmieniana dwukrotnie.
Na podstawie art. 235 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z póŸn. zm.) wprowadzono pierwsz¹ nowelizacjê ustawy
o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie dostosowania u¿ywanego w tej ustawie nazewnictwa do wprowadzonego ustaw¹ z dnia 27 lipca 2005 r.
Zmiana ta polega³a jedynie na tym, ¿e zdanie „Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje dotacje i inne œrodki z bud¿etu pañstwa na zasadach okreœlonych dla uczelni pañstwowych, z wy³¹czeniem dotacji na inwestycje budowlane”, zast¹piono zdaniem
„Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje dotacje i inne œrodki z bud¿etu pañstwa na
zasadach okreœlonych dla uczelni publicznych, z wyj¹tkiem finansowania kosztów realizacji œrodków trwa³ych w budowie s³u¿¹cych procesowi dydaktycznemu”.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ww. art. 235 zosta³ umieszczony w dziale VI – Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych, przepisy przejœciowe i koñcowe. Tego rodzaju przepisy maj¹
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charakter jednorazowy i wraz z wejœciem w ¿ycie aktu normatywnego ich normatywny
skutek wyczerpuje siê. Zgodnie z §91 ust. 1 za³¹cznika do rozporz¹dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.
Nr 100, poz. 908), nie nowelizuje siê przepisów zmieniaj¹cych inn¹ ustawê.
Kolejna zmiana ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa nast¹pi³a na mocy ustawy z dnia 10 paŸdziernika 2008 r. o zmianie
ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z bud¿etu pañstwa
(Dz. U. Nr 203, poz. 1268). Zmiana ta zwiêksza³a mo¿liwoœci uzyskiwania przez Katolicki Uniwersytet Lubelski œrodków z bud¿etu pañstwa o mo¿liwoœæ dofinansowania
lub finansowania kosztów realizacji inwestycji.
Przedstawiaj¹c powy¿sze, uprzejmie informujê, ¿e ewentualna nowelizacja art. 235
ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym nie by³aby zasadna, gdy¿ zgodnie z obecnym
stanem prawnym Katolicki Uniwersytet Lubelski ma te same mo¿liwoœci finansowania z bud¿etu pañstwa, jak ka¿da uczelnia publiczna.
£¹czê wyrazy szacunku
Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Henryka Ciocha
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê z proœb¹ o ustosunkowanie siê do dzia³añ Urzêdu Komisji
Nadzoru Finansowego w zakresie jej uprawnieñ do wykonywania czynnoœci
wobec bieg³ych rewidentów.
Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego w ramach prowadzonych badañ
nad rynkiem wystosowa³ pismo do Komisji Nadzoru Audytowego (pismo
DBS/WO7/0732/3/1/WZ/11 z 19 wrzeœnia 2011 r.) z wnioskiem o wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego wobec bieg³ego rewidenta badaj¹cego
sprawozdanie finansowe podmiotu, który ustawowo nie jest objêty kontrol¹
KNF. Nastêpnie Komisja Nadzoru Audytowego przekaza³a otrzymane pismo
do krajowego rzecznika dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Bieg³ych Rewidentów (pismo DR8/KNA/521/86/2/WGM/11/PSZCI-631 z dnia 20 paŸdziernika 2011 r.), który z kolei wszcz¹³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawie
skargi z³o¿onej na bieg³ego rewidenta. O ile podejmowanie dzia³añ w zakresie badania rynku nie wzbudza zastrze¿eñ, o tyle dalsze czynnoœci UKNF
mog¹ nosiæ znamiona nadu¿ycia uprawnieñ. Pismo KNF podpisane jest przez
osobê zarz¹dzaj¹c¹ nadzorem bankowym, co sugerowa³oby dzia³ania w ramach nadzoru bankowego. W aktualnym stanie prawnym nadzór nad bieg³ymi rewidentami zrzeszonymi w Krajowej Izbie Bieg³ych Rewidentów nie
nale¿y do ustawowych zadañ KNF.
Niezrozumienie budz¹ dzia³ania Komisji Nadzoru Finansowego podejmuj¹cej ewidentn¹ próbê oceny pracy bieg³ego rewidenta oraz nieuprawnion¹
próbê wydania w³asnej opinii o sprawozdaniu finansowym. Dzia³ania podjête przez Komisjê Nadzoru Finansowego mog¹ zostaæ odczytane jako próba
wp³yniêcia na niezale¿noœæ bieg³ego rewidenta poprzez kategoryczne stwierdzenie o nieprawid³owoœci wydanej opinii i jednoczesne przedstawienie jako
w³aœciwego w³asnego stanowiska w sprawie.
Na podstawie jakich przepisów Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego dokonuje oceny pracy bieg³ego rewidenta? Czy Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego nie podejmuje dzia³añ w celu wp³yniêcia na bezstronnoœæ i niezale¿noœæ
rewidenta?
Henryk Cioch

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 31 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 5 stycznia 2012 r. (znak pisma: DSPA-4813-3-(1)/12) w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Henryka Ciocha, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r., w kwestii dzia³añ
Urzêdu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie jej uprawnieñ do wykonywania czynnoœci wobec bieg³ych rewidentów, proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji przygotowanych w oparciu o opracowanie Urzêdu Komisji Nadzoru Finansowego przekazane
w piœmie z dnia 27 stycznia 2012 r. (znak pisma DBS/WSKOK/0734/3/3/2012).
Zgodnie z przepisami art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad
rynkiem finansowym (Dz.U. z 2006 r., Nr 157, poz. 1119) Komisja Nadzoru Finansowe-
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go nadzoruje poszczególne segmenty rynku finansowego, w celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania tego rynku i jego stabilnoœci, przejrzystoœci, a tak¿e
zapewnienia ochrony interesów uczestników tego rynku. Istotny wp³yw na poszczególne segmenty rynku finansowego wywieraj¹ nie tylko zachowania podmiotów tworz¹cych ten rynek, ale tak¿e organy nadzoru, biegli rewidenci, tj. podmioty uprawnione
do czuwania bezpoœredniego lub poœredniego nad bezpieczeñstwem sektora finansowego. Bezpoœredni wp³yw na podlegaj¹ce ochronie interesy uczestników rynku, w tym
zw³aszcza interesy osób korzystaj¹cych z us³ug finansowych poszczególnych podmiotów dzia³aj¹cych w tym obszarze ma te¿ sytuacja gospodarcza i finansowa kraju oraz
sytuacja poszczególnych podmiotów aktywnych w tym obszarze.
W polskim systemie finansowym gromadzeniem depozytów poza bankami zajmuj¹
siê tak¿e spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredytowe (skok), które posiadaj¹ obecnie
oko³o 2 mln cz³onków oraz posiadaj¹ aktywa przewy¿szaj¹ce 13 mld z³otych. Z uwagi
na podobieñstwo w sposobie dzia³ania i rodzajow¹ to¿samoœæ oferowanych us³ug
depozytowo-kredytowych sposób postrzegania podmiotów dzia³aj¹cych na rynku
us³ug finansowych przez swoich odbiorców odgrywa dla wszystkich grup instytucji
kredytowych istotne znaczenie. Nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e spadek zaufania klientów
do jednej z nich mo¿e siê prze³o¿yæ na stabilnoœæ ca³ego systemu finansowego, poprzez
spadek zaufania wobec pozosta³ych uczestników rynku us³ug finansowych. Nie powinno byæ zatem w¹tpliwoœci co do koniecznoœci prowadzenia obserwacji i analizy zjawisk
dotycz¹cych wszystkich podmiotów aktywnych na rynku us³ug finansowych.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zgodnie z ustaw¹ o nadzorze nad rynkiem finansowym, Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje obecnie kilka podmiotów systemu skok, w tym
TUW SKOK, ubezpieczaj¹cy depozyty cz³onków kas. Istotne znaczenie dla kondycji
TUW SKOK, realizuj¹cego funkcjê ochrony zgromadzonych w kasach depozytów ma
zatem sytuacja poszczególnych kas oraz poprawnoœæ jej badania przeprowadzanego
przez uprawnione podmioty (bieg³ych rewidentów).
Z informacji przekazanych przez Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego wynika, ¿e
w zwi¹zku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 5 listopada 2009 r. nowej ustawy
o spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych, zgodnie z któr¹ Komisja Nadzoru Finansowego ma obj¹æ nadzorem system skok, Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego w ramach oceny otoczenia rynkowego obserwuje sposób dzia³ania skok oraz
podejmuje próbê identyfikacji ewentualnych ryzyk i zagro¿eñ wystêpuj¹cych w ich
dzia³aniach tak, by w przypadku wejœcia w ¿ycie przepisów ustawy mo¿liwe by³o efektywne wykonywanie obowi¹zków na³o¿onych ustaw¹.
Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego dokonuje oceny sytuacji finansowej kas
w oparciu o publicznie dostêpne informacje, w tym powszechnie dostêpne sprawozdania finansowe, opinie i raporty bieg³ych przeprowadzaj¹cych ich badania. W ocenie
Urzêdu wyniki tych prac wskazuj¹ na nieprawid³owoœci wystêpuj¹ce w toku badania
sprawozdañ kas przez bieg³ych rewidentów. Stwierdzono w szczególnoœci mo¿liwoœci
naruszenia art. 88 ustawy o bieg³ych rewidentach oraz standardów rewizji finansowej
opracowanych i uchwalonych na podstawie ustawy o bieg³ych rewidentach przez Krajow¹ Izbê Bieg³ych Rewidentów.
W ocenie Urzêdu Komisji Nadzoru Finansowego praca bieg³ych rewidentów ma niezwykle istotne znaczenie dla prawid³owego funkcjonowania rynku finansowego. Stanowi
ona podstawow¹ formê kontroli prawid³owoœci i rzetelnoœci prezentowanych sprawozdañ finansowych, dotycz¹cych bezpieczeñstwa dzia³ania podmiotów, bêd¹cych dla ich
klientów i w³aœcicieli podstaw¹ oceny poprawnoœci ich funkcjonowania. Dzia³alnoœæ
bieg³ych maj¹ca niew¹tpliwy wp³yw na bezpieczeñstwo dzia³ania podmiotów, nie jest zatem obojêtna z punktu widzenia interesu publicznego. Analizuj¹c przyczyny powstania
kilku ostatnich kryzysów finansowych w niektórych krajach, warto zauwa¿yæ, ¿e do g³ównych z nich zaliczane by³y nieprawid³owoœci w pracy bieg³ych rewidentów.
UKNF wskazuje, ¿e wa¿n¹ rolê bieg³ych rewidentów w badaniu sprawozdañ instytucji finansowych w tym skok, dostrzeg³ te¿ polski ustawodawca, który w art. 2 pkt 4
ustawy o bieg³ych rewidentach zaliczy³ skoki do jednostek zainteresowania publicznego, przewiduj¹c w kolejnych artyku³ach dodatkowe zadania dla podmiotów badaj¹cych
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takie jednostki. UKNF od wielu ju¿ lat przyk³ada szczególn¹ uwagê do roli i jakoœci pracy bieg³ych rewidentów. Znaczenie jakie z punktu widzenia celów sprawowanego nadzoru nad instytucjami finansowymi ma poprawnoœæ dzia³añ bieg³ych odzwierciedla
fakt, ¿e zgodnie z ustaw¹ o bieg³ych rewidentach w sk³adzie Komisji Nadzoru Audytowego, Komisja Nadzoru Finansowego jest reprezentowana przez dwóch przedstawicieli. Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), zgodnie z ustaw¹ o bieg³ych rewidentach
sprawuje nadzór nad ich dzia³alnoœci¹ (art. 63 ust. 21).
Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym precyzuje zasady wspó³pracy obu komisji. Zgodnie z art. 17b ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Przewodnicz¹cy
Komisji i przewodnicz¹cy lub zastêpca przewodnicz¹cego KNA, o której mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U.
Nr 77, poz. 649), mog¹ przekazywaæ sobie informacje w zakresie niezbêdnym dla wykonywania ich ustawowo okreœlonych zadañ. Uczestnicz¹c poprzez swoich przedstawicieli w pracach KNA – Komisja Nadzoru Finansowego uznaje za swój obowi¹zek
informowanie o wszelkich stwierdzonych faktach mog¹cych budziæ w¹tpliwoœci co do
zgodnoœci dzia³ania bieg³ego z przepisami obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie. Przedstawianie tego typu informacji nie mo¿e byæ uto¿samiane z ocen¹ pracy bieg³ych, ta bowiem dokonywana jest przez Krajow¹ Izbê Bieg³ych Rewidentów i to dopiero wówczas,
gdy KNA uzna za stosowne przekazanie do Krajowego S¹du Dyscyplinarnego wniosku
o ukaranie, opartego na zg³oszonych w¹tpliwoœciach.
Zdaniem UKNF w przytoczonym przez Pana Senatora RP Henryka Ciocha piœmie
Urzêdu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19.09.2011 r., zwrócono uwagê na nieprawid³owoœci wystêpuj¹ce w pracy bieg³ego rewidenta badaj¹cego sprawozdanie jednego ze SKOK, który zdaniem UKNF w wydanej opinii naruszy³ punkt 62, 66, 74
krajowych standardów rachunkowoœci przyjêtych przez Krajow¹ Izbê Bieg³ych Rewidentów oraz art. 88 ustawy o bieg³ych rewidentach. KNA podzieli³a stanowisko UKNF
w przedmiocie zg³oszonych zastrze¿eñ zawiadamiaj¹c Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, który wszcz¹³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce w tej sprawie. Nie mo¿na zatem
uznaæ, podjêtych przez UKNF dzia³añ zgodnych z podstawowym celem nadzoru okreœlonym ustaw¹ przez polskiego prawodawcê, za próbê wp³ywania na bezstronnoœæ i niezale¿noœæ pracy rewidenta, zw³aszcza, ¿e powiadomienie dotyczy badania ju¿
dokonanego, a przedmiotem wniosku jest opinia KNF. weryfikowana przez powo³any
do tego organ tj. KNA, który po dokonaniu analizy zg³oszenia kieruje sprawê do Krajowej Izby Bieg³ych Rewidentów.
Z wyjaœnieñ uzyskanych od UKNF wynika równie¿, ¿e Urz¹d poczuwa siê do obowi¹zku powiadamiania odpowiednich instytucji, o wszelkich dostrze¿onych w trakcie
wykonywania obowi¹zków ustawowych nieprawid³owoœciach. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e z mocy art. 46 ustawy o bieg³ych rewidentach, w sprawach nieuregulowanych
w ustawie dotycz¹cych postêpowania dyscyplinarnego stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu postêpowania karnego.
Analogiczne dzia³ania UKNF stosuje w przypadku stwierdzenia b³êdów i nieprawid³owoœci w pracy bieg³ych rewidentów realizuj¹cych badania wobec innych uczestników
rynku finansowego.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Dominik
1 Art. 63. 2. Komisja Nadzoru Audytowego sprawuje nadzór publiczny nad:
1) wykonywaniem zawodu bieg³ego rewidenta;
2) dzia³alnoœci¹ podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych;
3) dzia³alnoœci¹ Krajowej Izby Bieg³ych Rewidentów.
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Oœwiadczenie senatora Henryka Ciocha
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W 2009 r. w Krajowej Spó³dzielczej Kasie Oszczêdnoœciowo-Kredytowej
oraz w 16 spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych, a tak¿e
w podmiotach z nimi powi¹zanych przeprowadzono kontrolê skarbow¹,
a w czêœci tych podmiotów – tak¿e kontrolê podatkow¹. Kontrole te zosta³y
przeprowadzone w oparciu o program sporz¹dzony przez Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów i mia³y na celu zweryfikowanie prawid³owoœci rozliczeñ z bud¿etem pañstwa z tytu³u podatku dochodowego od
osób prawnych przez KSKOK oraz poszczególne SKOK, a tak¿e podmioty powi¹zane (pismo Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów
nr KS4/851/3/ZKM/09/3468 z dnia 20 maja 2009 r.).
W rezultacie przeprowadzonej kontroli w odniesieniu do Krajowej
Spó³dzielczej Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowej dyrektor Urzêdu Kontroli
Skarbowej w Gdañsku w dokumencie „Wynik kontroli” z dnia 16 grudnia
2009 r. stwierdzi³, ¿e „w zakresie rozliczenia zadeklarowanego przez Kasê
Krajow¹ podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. nieprawid³owoœci nie stwierdzono”. Nadto nie sformu³owa³ on ¿adnych wniosków i wskazañ
dotycz¹cych ewentualnych nieprawid³owoœci. Podobna sytuacja mia³a miejsce w odniesieniu do pozosta³ych kontrolowanych podmiotów.
Tymczasem w sprawozdaniu z kontroli koordynowanej (sygn.
UKS2291/W2T/45/18/09/26/904) bêd¹cym swoistym podsumowaniem
kontroli przeprowadzonych w ww. podmiotach sformu³owano daleko id¹ce
wnioski odnoœnie do rzekomych nieprawid³owoœci, jakich maj¹ dopuszczaæ
siê zarówno poszczególne SKOK, jak i sama Kasa Krajowa. Podkreœlenia wymaga przy tym to, ¿e wnioski te nie tylko nie pokrywaj¹ siê z wnioskami kontroli, ale wrêcz stoj¹ z nimi w ra¿¹cej sprzecznoœci. Nadto treœæ sprawozdania
daleko wykracza poza ocenê kwestii skarbowych i podatkowych, a w znacznej czêœci koncentruje siê na interpretacji przepisów ustawy o spó³dzielczych
kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych i formu³owaniu uwag de lege ferenda,
do czego organy kontroli skarbowej – przynajmniej w tym zakresie – nie s¹
umocowane. Organy kontroli skarbowej uzurpuj¹ sobie tak¿e kompetencje
organu antymonopolowego, poniewa¿ stwierdz¹ arbitralnie, ¿e Kasa Krajowa dopuszcza siê dzia³añ monopolistycznych.
W odniesieniu do kwestii samej konstrukcji sprawozdania pod wzglêdem
formalnoprawnym nale¿y przede wszystkim wskazaæ, ¿e dokument ten nie
zosta³ opatrzony dat¹ dzienn¹, a nadto nie jest jasne, kto by³ jego adresatem,
gdy¿ w rubryce „otrzymuj¹” miejsce oznaczone jako „nr 1” jest puste, zaœ
w miejscu oznaczonym jako „nr 2” znajduje siê jedynie adnotacja „ad acta”.
Wyjaœnienie tej kwestii ma niebagatelne znaczenie z uwagi na fakt, i¿ sprawozdanie to z jednej strony nie zosta³o udostêpnione podmiotom zainteresowanym, tj. Krajowej Spó³dzielczej Kasie Oszczêdnoœciowo-Kredytowej
i innym podmiotom kontrolowanym, z drugiej zaœ – zosta³o udostêpnione
dziennikarzom i sta³o siê podstaw¹ publikacji naruszaj¹cych dobre imiê Kasy Krajowej i innych podmiotów systemu SKOK.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e zgodnie z przepisami ustawy o kontroli
skarbowej informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej stanowi¹ tajemnicê skarbow¹, zaœ informacje wynikaj¹ce z akt kontroli
udostêpnia siê wy³¹cznie podmiotom wskazanym enumeratywnie w ustawie. Wœród tych podmiotów ustawa nie wymienia dziennikarzy, prasy ani innych mediów, co prowadzi do wniosku, ¿e materia³y wbrew przepisom
ustawy zosta³y udostêpnione podmiotom nieuprawnionym.
Podobne zastrze¿enia nale¿y wyjaœniæ tak¿e w odniesieniu do noty sygnalizacyjnej z dnia 2 wrzeœnia 2009 r. skierowanej do przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru Finansowego za poœrednictwem generalnego inspektora
kontroli skarbowej.
W zwi¹zku z powy¿szym proszê o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii.
Jaka by³a podstawa prawna sporz¹dzenia omawianego sprawozdania i dla
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jakich celów zosta³o ono sporz¹dzone? Jaki by³ cel sporz¹dzenia noty sygnalizacyjnej? Na jakiej podstawie sformu³owano wnioski zawarte w sprawozdaniu oraz w nocie sygnalizacyjnej? Dlaczego treœæ tych dokumentów nie
pokrywa siê z wnioskami z kontroli? Dlaczego sprawozdanie oraz nota sygnalizacyjna nie zosta³y udostêpnione podmiotom kontrolowanym? Kto by³ adresatem sprawozdania? W jakich okolicznoœciach i przez kogo dokumenty te
zosta³y udostêpnione mediom? Jakie œrodki podjêto w celu ustalenia osób,
które ujawni³y tajemnicê skarbow¹? Jakie konsekwencje te osoby ponios³y
oraz jakie œrodki zastosowano w celu unikniêcia podobnych zdarzeñ w przysz³oœci?
Henryk Cioch

OdpowiedŸ
Warszawa, 27 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Pana Henryka Ciocha podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r. w sprawie kontroli przeprowadzonych wobec spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych, przekazanym
przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 29 grudnia 2011 r. znak BPS/DSK-043-42/11
uprzejmie wyjaœniam.
Kontrola koordynowana w Krajowej Spó³dzielczej Kasie Oszczêdnoœciowo-Kredytowej
oraz 16 spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych przeprowadzona zosta³a
przez organy kontroli skarbowej zgodnie z planem kontroli na I pó³rocze 2009 r. Zakresem kontroli objêto rozliczenie z bud¿etem pañstwa z tytu³u podatku dochodowego od
osób prawnych za 2008 r., z uwzglêdnieniem przestrzegania przepisów ustawy z dnia
29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci. Przedmiotowa kontrola koordynowana mia³a na
celu zbadanie prawid³owoœci rozliczeñ z bud¿etem z tytu³u podatku dochodowego od
osób prawnych po wygaœniêciu obowi¹zuj¹cego do koñca 2006 r. zwolnienia podatkowego, tj. po zmianie sytuacji prawnopodatkowej tej grupy podmiotów. Postêpowania
kontrolne zosta³y zakoñczone zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 wrzeœnia
1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z póŸn. zm.), tj. wydaniem decyzji b¹dŸ wyników kontroli. Wydane wyniki kontroli, o których mowa w art. 24
ust. 2 pkt c dotycz¹ postêpowañ kontrolnych przeprowadzonych w 12 spó³dzielczych
kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych, które zgodzi³y siê z ustaleniami organów kontroli skarbowej i skorzysta³y z przys³uguj¹cego im prawa do skorygowania deklaracji,
co skutkowa³o niekwestionowanym dodatkowym przypisem w podatku dochodowym
od osób prawnych na ³¹czn¹ kwotê 5.085.959 z³. Nieuprawnione jest zatem za³o¿enie
Pana senatora dotycz¹ce niestwierdzenia przez organy kontroli skarbowej nieprawid³owoœci w odniesieniu do kontrolowanych podmiotów. W konsekwencji nietrafnego za-
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³o¿enia, maj¹c na uwadze wymienione ustalenia dokonane przez organy kontroli
skarbowej, nie mo¿na uznaæ, ¿e zbiorcze sprawozdanie z kontroli koordynowanej nie
pokrywa siê z wynikami kontroli.
Wyjaœniaj¹c kwestie dotycz¹ce sprawozdania z przedmiotowej kontroli koordynowanej uprzejmie informujê, i¿ poszczególne urzêdy kontroli skarbowej zobowi¹zane
by³y, na podstawie za³o¿eñ organizacyjnych zawartych w punkcie IX programu kontroli koordynowanej, do przekazania koordynatorowi, tj. Urzêdu Kontroli Skarbowej
w Gdañsku sprawozdania z przeprowadzonych postêpowañ, wraz m.in. ze swoj¹ ocen¹
i wnioskami. Nastêpnie koordynator kontroli, po analizie nades³anych materia³ów zobowi¹zany by³ opracowaæ zbiorcze sprawozdanie i przekazaæ do Departamentu Kontroli Skarbowej.
Powy¿sza procedura jest typow¹ przyjêt¹ praktyk¹ w przypadku kontroli koordynowanych. Sprawozdanie zosta³o opracowane zgodnie z wytycznymi Departamentu Kontroli
Skarbowej zawartymi w piœmie z dnia 05.10.2006 r. znak KSI 4/8502/1/WK/06/11419
skierowanym do wszystkich urzêdów kontroli skarbowej do stosowania przy przygotowaniu sprawozdania.
Odnosz¹c siê do pytania Pana senatora, dlaczego sprawozdanie nie zosta³o udostêpnione podmiotom kontrolowanym uprzejmie wyjaœniam, i¿ odbiorc¹/adresatem
sprawozdania nie by³y podmioty objête kontrol¹ w przeciwieñstwie do wydanych wyników b¹dŸ decyzji dorêczanych stronom postêpowania.
Sprawozdania z kontroli koordynowanych nie stanowi¹ akt kontroli. S¹ dokumentem wewnêtrznym i maj¹ na celu przedstawienie zbiorczych wyników z przeprowadzonej kontroli koordynowanej wraz z ocen¹, wnioskami i tabelami. Ponadto mog¹
zawieraæ inne niepodatkowe ustalenia kontroli oraz stwierdzone mechanizmy, których
celem jest unikanie lub zani¿anie podatków, a tak¿e propozycje zmian legislacyjnych.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 12 oraz art. 11 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o kontroli skarbowej (w trakcie prowadzonych kontroli art. 2 ust. 1 pkt 17 uchylony z dniem 30.07.2010 r.) organy kontroli skarbowej
prowadz¹ równie¿ dzia³alnoœæ analityczn¹ i prognostyczn¹ w odniesieniu do negatywnych zjawisk wystêpuj¹cych w obszarze w³aœciwoœci kontroli skarbowej. Sprawozdania z kontroli koordynowanych s¹ jednym z podstawowych narzêdzi realizowania ustawowych obowi¹zków kontroli skarbowej w tym zakresie. Czêsto obejmuj¹ konkretn¹
bran¿ê, czy dzia³aj¹ce na podstawie odrêbnych przepisów, jak w przypadku spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych podmioty. Analiza wyników kontroli przeprowadzonych wobec wybranej grupy podmiotów zawarta w sprawozdaniu z kontroli
koordynowanej stanowi podstawê do oceny zasadnoœci intensywnoœci dalszego zainteresowania organów kontroli skarbowej.
Odnosz¹c siê do przedstawionych przez Pana senatora zastrze¿eñ w zakresie noty
sygnalizacyjnej z dnia 2.09.2009 r. uprzejmie wyjaœniam, i¿ dokument ten zosta³ skierowany do Przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru Finansowego, jako reprezentuj¹cego organ pañstwowy w³aœciwy do podejmowania dzia³añ s³u¿¹cych prawid³owemu
funkcjonowaniu rynku finansowego, na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
28 wrzeœnia 1991 r. o kontroli skarbowej. Zgodnie z ww. przepisem organ kontroli
skarbowej mo¿e zwróciæ siê do sprawuj¹cego nadzór nad kontrolowanym podmiotem
lub do w³aœciwego organu z not¹ sygnalizacyjn¹.
Wœród wskazanych odbiorców dokumentu nie jest wymieniony kontrolowany, dlatego adresatem noty sygnalizacyjnej nie mog³y byæ spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredytowe. Krajowa Spó³dzielcza Kasa Oszczêdnoœciowo-Kredytowa wnios³a udzia³y
i akcje w dwóch spó³kach nadzorowanych przez KNF do zarejestrowanej w Luksemburgu spó³ki, w której jest wiêkszoœciowym udzia³owcem.
Celem wystosowania noty sygnalizacyjnej by³o poinformowanie w³aœciwego organu
o dostrze¿onych nieprawid³owoœciach mog¹cych œwiadczyæ o braku nale¿ytych gwarancji i bezpieczeñstwa wk³adów cz³onkowskich kas. Wnioski zawarte w nocie sformu³owano na podstawie analizy ksi¹g kontrolowanych podmiotów oraz innych dowodów,
tj. opinii bieg³ych rewidentów. Dane podlegaj¹ce analizie w tym zakresie zawarto
w protoko³ach kontroli.
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Odnosz¹c siê do poruszonej przez Pana senatora kwestii ujawnienia tajemnicy
skarbowej, na podstawie zebranych informacji – zawiadamiam, i¿ dane dotycz¹ce kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli skarbowej w Krajowej Spó³dzielczej Kasie Oszczêdnoœciowo-Kredytowej oraz spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych stanowi¹ce tajemnicê skarbow¹ przekazane zosta³y, stosownie do postanowieñ
ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o kontroli skarbowej jedynie organom do tego uprawnionym.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz
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Oœwiadczenie senatora Henryka Ciocha
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
W grudniu 2010 r. przez ministra sprawiedliwoœci zosta³a przeniesiona
czêœæ s¹du rejonowego z Lublina do Œwidnika. Wed³ug mnie jest to absurd.
Lublin jest miastem wojewódzkim. W tym mieœcie siedzibê ma s¹d okrêgowy,
s¹d apelacyjny i s¹d rejonowy, ale podstawowe wydzia³y tego¿ s¹du, czyli
Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych i Wydzia³ Gospodarczy, a tak¿e Krajowy Rejestr
S¹dowy, zosta³y przeniesione do Œwidnika, czyli do miasta powiatowego,
które jest oddalone od Lublina o mniej wiêcej 20 km. Obecnie jest budowana
trasa S17 i po³¹czenie jest bardzo utrudnione, wiêc ¿eby z³o¿yæ w tym¿e
s¹dzie jakiekolwiek pismo, trzeba straciæ co najmniej dwie godziny. To jest
bardzo du¿e utrudnienie i jest to naruszenie prawa do s¹du.
Je¿eli nie by³oby mo¿liwe przeniesienie z powrotem s¹du rejonowego do
Lublina, to postulujê, a¿eby w Lublinie powsta³o chocia¿ biuro podawcze,
w którym petenci mogliby sk³adaæ pisma.
Henryk Cioch

OdpowiedŸ
Warszawa, 26.01.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Henryka Ciocha w sprawie przeniesienia z Lublina do Œwidnika wydzia³ów: ksi¹g wieczystych, gospodarczego oraz Krajowego Rejestru S¹dowego z³o¿one podczas 3. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 22 grudnia 2011 r., które przekazane zosta³o przy piœmie z dnia 29 grudnia 2011 r. Nr BPS/DSK-043-43/11 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Na wstêpie pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e z dniem 1 stycznia 2011 r. nast¹pi³ podzia³ S¹du Rejonowego w Lublinie na dwie jednostki organizacyjne – S¹d Rejonowy Lublin–Wschód w Lublinie z siedzib¹ w Œwidniku oraz S¹d Rejonowy
Lublin–Zachód w Lublinie. Dzia³anie to podjête zosta³o w celu usprawnienia pracy lubelskiego S¹du, który by³ najwiêksz¹ jednostk¹ szczebla rejonowego w kraju. Funkcjonowanie S¹du Rejonowego w Lublinie w niezmienionej formie organizacyjnej oznacza³oby,
i¿ potencja³ kadrowy tej jednostki nie by³by wykorzystany w sposób w³aœciwy.
W ramach prac dotycz¹cych wskazanej powy¿ej reorganizacji, podjêta zosta³a decyzja odnoœnie do usytuowania ca³ego pionu gospodarczego dotychczasowego S¹du
Rejonowego w Lublinie w strukturze S¹du Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie
z siedzib¹ w Œwidniku. Przedmiotowa kwestia organizacyjna zosta³a uregulowana
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie utworzenia s¹dów gospodarczych (Dz. U. Nr 245,
poz. 1645).
Uzasadniaj¹c wymienion¹ decyzjê wskazaæ nale¿y, ¿e powierzchnia u¿ytkowa budynku s¹dowego w Œwidniku zosta³a zaplanowana tak, aby móg³ on staæ siê siedzib¹
du¿ej jednostki. Usytuowanie w Œwidniku ca³ego pionu gospodarczego S¹du Rejonowego w Lublinie nale¿y wiêc uznaæ za dzia³anie zasadne, umo¿liwiaj¹ce racjonalne
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wykorzystanie odpowiednio do tego celu przygotowanej powierzchni nowego budynku, a co za tym idzie maj¹ce skutkowaæ usprawnieniem pracy lubelskich S¹dów Rejonowych.
Ponadto pragnê wskazaæ, ¿e z uwagi na niewielk¹ odleg³oœæ miêdzy Lublinem i Œwidnikiem miasta te stanowi¹ w³aœciwie jedn¹ aglomeracjê z dogodnymi po³¹czeniami komunikacyjnymi. Jak podniós³ Pan Senator w treœci swego oœwiadczenia utrudnienia
w dotarciu z Lublina do Œwidnika zwi¹zane s¹ z budow¹ trasy S17, maj¹ wiêc charakter przejœciowy i nie mog¹ byæ uto¿samiane z ograniczeniem prawa obywateli do s¹du.
Pragnê tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e po podziale S¹du Rejonowego w Lublinie wydzia³y
ksi¹g wieczystych powo³ane zosta³y w obydwu nowo utworzonych S¹dach Rejonowych. Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych S¹du Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie z siedzib¹ w Œwidniku prowadzi ksiêgi wieczyste jedynie dla nieruchomoœci po³o¿onych
w po³udniowo-wschodniej czêœci miasta Lublin, tj. dla obszaru objêtego w³aœciwoœci¹
miejscow¹ tego S¹du. Zdecydowana wiêkszoœæ obszaru miasta Lublin objêta jest natomiast w³aœciwoœci¹ miejscow¹ Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych S¹du Rejonowego Lublin–Zachód w Lublinie, którego siedzib¹ jest Lublin.
Odnosz¹c siê do propozycji utworzenia w Lublinie biura podawczego wydzia³ów gospodarczych i wydzia³u ksi¹g wieczystych usytuowanych w Œwidniku, informujê, i¿
z³o¿enia pisma w postêpowaniu s¹dowym nie wymaga osobistego stawienia siê obywatela w siedzibie jednostki s¹dowej. Wszelka korespondencja mo¿e byæ bowiem przekazywana do s¹du za poœrednictwem poczty.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Henryka Ciocha
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej
S³awomira Nowaka
Nie wszyscy senatorowie podró¿uj¹ w³asnymi samochodami, s¹ te¿ tacy,
którzy podró¿uj¹ PKP, i ja do nich nale¿ê. Spotka³a mnie olbrzymia niespodzianka, poniewa¿ z ostatniego rozk³adu jazdy poci¹gów z Lublina do Warszawy, którym pan minister Nowak tak bardzo siê chwali³, zniknê³y trzy
poranne po³¹czenia – o godzinach 6.00, 7.00 i 7.55. Pierwszy poranny poci¹g
odje¿d¿a o godzinie 8.22, a w Warszawie jest o godzinie 11.00. Ju¿ nie wspomnê o poci¹gu, który by³ o 5.15.
Rodzi siê pytanie: co by³o przyczyn¹ likwidacji tych po³¹czeñ, które od,
jak pamiêtam, kilkudziesiêciu lat funkcjonowa³y? I drugie pytanie: czy likwidacje po³¹czeñ dotyczy³y tylko Lublina, czy te¿ innych miast w Polsce, takich
jak Wroc³aw czy Kraków? Lublin co prawda jest zaliczany do metropolii, ale
wydaje mi siê, ¿e w tej sytuacji tylko i wy³¹cznie z nazwy.
Henryk Cioch

OdpowiedŸ
Warszawa, 19 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Henryka Ciocha podczas
3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r., przekazujê poni¿sze informacje.
W rozk³adzie jazdy poci¹gów obowi¹zuj¹cym od 11 grudnia 2011 r. zaplanowano
nastêpuj¹ce po³¹czenia poci¹gami poœpiesznymi z Lublina do Warszawy: 5.15, 5.48,
7.25, 8.22. W wyniku wprowadzenia czasowych zmian w rozk³adzie jazdy obowi¹zuj¹cych w okresie 11 grudnia 2011 r. – 29 lutego 2012 r. spowodowanych pracami inwestycyjnymi, godzina odjazdu poci¹gu o 7.25 zosta³a zmieniona na 8.35. Zmiana ta
w ocenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który zgodnie
z ustaw¹ z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2011 r. Nr 5 poz. 13) jest organizatorem przewozów kolejowych na trasie Lublin –
Warszawa, jest wysoce niekorzystna i podjêta zosta³a ju¿ interwencja w przedmiotowej
sprawie. W rozk³adzie jazdy poci¹gów obowi¹zuj¹cym od 1 marca 2012 r. poci¹g ponownie bêdzie kursowa³ o godzinie 7.25 z Lublina, co powinno usprawniæ dojazdy z Lublina
do Warszawy w godzinach porannych.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego
skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej
Szanowna Pani Minister!
Analiza przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym (DzU nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.) (dalej: PSW) oraz ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty z uwzglêdnieniem zmian wynikaj¹cych z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie
oœwiaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 56, poz. 458) (dalej:
USO) wskazuje na mo¿liwoœæ powo³ania przez uczelnie szkó³ funkcjonuj¹cych w systemie oœwiaty. Zw³aszcza przepisy rozdzia³u 8 USO (art. 82 i nastêpne) umo¿liwiaj¹ uczelniom zak³adanie szkó³ niepublicznych, które po
uzyskaniu stosownego wpisu mog¹ uzyskaæ uprawnienia szkó³ publicznych,
³¹cznie z prawem do dotacji. Uczelnie mog¹ to czyniæ na podstawie art. 7 PSW
w ramach dzia³alnoœci gospodarczej nieobejmuj¹cej dzia³alnoœci okreœlonej
w art. 13 i 14 PSW (nie dotyczy). Zgodnie z przepisami USO szko³ami s¹ tak¿e
placówki szkolnictwa zawodowego, na poziomie zarówno œrednim (technika
zawodowe i licea profilowane), jak i policealnym (po uzyskaniu przez ucznia
œwiadectwa dojrza³oœci). Pozornie zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by
uczelnie mog³y prowadziæ szkolnictwo zawodowe na innym ni¿ „wy¿szy” poziomie. Pozornie…
Istnieje prawna przeszkoda do prowadzenia szkó³ zawodowych przez
uczelnie z wykorzystaniem potencja³u uczelni. Jak wynika z powy¿szego,
uczelnia mo¿e prowadziæ szko³y niepubliczne z uprawnieniami szkó³ publicznych, ale zgodnie z przywo³anym ju¿ art. 7 PSW wy³¹cznie wyodrêbnione finansowo i organizacyjnie. Oznacza to, ¿e uczelnia, prowadz¹c szko³ê, nie
mo¿e wykorzystaæ posiadanego potencja³u naukowego, dydaktycznego i technicznego. Ma to kapitalne znaczenie zw³aszcza w przypadku uczelni technicznych, a przecie¿ szkolnictwo zawodowe opiera siê w g³ównym stopniu na
kszta³ceniu w zawodach o charakterze technicznym.
Istniej¹ dwa sposoby, by zaktywizowaæ szkolnictwo zawodowe na bazie
uczelni, zw³aszcza technicznych (choæ nie tylko!!!):
— znowelizowanie przepisu art. 7 PSW w taki sposób, by dodaæ zapis
wprowadzaj¹cy wyj¹tek umo¿liwiaj¹cy korzystanie z potencja³u uczelni
w przypadku prowadzenia przez tê uczelniê szko³y (co, jak wykaza³em powy¿ej, uczelnia mo¿e robiæ, ale wy³¹cznie w ramach wyodrêbnionej organizacyjnie i finansowo dzia³alnoœci gospodarczej)
lub
— znowelizowanie przepisu art. 6 PSW poprzez wprowadzenie prawa
uczelni do prowadzenia szkolnictwa zawodowego (nieobjêtego kszta³ceniem
na studiach pierwszego stopnia) – powiedzmy, w wymiarze dwuletnim – jako
jednej z form prowadzenia podstawowej dzia³alnoœci dydaktycznej.
Korzyœci wynikaj¹ce z wprowadzenia tak zwanych dwuletnich college’ów do szkolnictwa wy¿szego to:
— lepsze wykorzystanie potencja³u intelektualnego i technicznego
uczelni;
— wiêksza efektywnoœæ wydawanych œrodków na kszta³cenie osób m³odych (i nie tylko) w potrzebnych zawodach;
— rozwi¹zanie problemu braku infrastruktury technicznej, braku kadry
w dawnych technikach zawodowych (po prostu braku szkó³ technicznych);
— zaspokojenie potrzeb przemys³u co do zatrudnienia pracowników
szczebla œredniego technicznego.
Proszê Pani¹ Minister o odniesienie siê do zawartych w oœwiadczeniu
uwag.
Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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OdpowiedŸ
Warszawa, 31 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Macieja Grubskiego z³o¿one podczas
3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r., dotycz¹ce dostosowania przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z póŸn. zm.) do mo¿liwoœci tworzenia przez szko³y wy¿sze œrednich szkó³ zawodowych, przekazujê poni¿ej, co nastêpuje.
Szko³y wy¿sze dzia³aj¹ce na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym,
mog¹ na podstawie przepisów zawartych w rozdziale VIII (szczególnie art. 82 i 85) ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z póŸn. zm.) prowadziæ odpowiedniego typu niepubliczne i publiczne szko³y oraz placówki dzia³aj¹ce na jej podstawie, w tym szko³y zawodowe. W momencie podjêcia siê
przez uczelniê prowadzenia szko³y dzia³aj¹cej na podstawie ustawy o systemie oœwiaty,
szko³a wy¿sza staje siê dla niej organem prowadz¹cym w rozumieniu przepisów tej¿e
ustawy.
Pragnê uprzejmie wyjaœniæ, ¿e dzia³alnoœæ polegaj¹ca na prowadzeniu przez uczelniê szko³y szczebla oœwiatowego, nie mo¿e byæ przez ni¹ wykonywana na podstawie
art. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, gdy¿ art. 106 tej ustawy ustala, ¿e prowadzenie przez uczelniê dzia³alnoœci dydaktycznej, naukowej, badawczej, doœwiadczalnej, artystycznej, sportowej, diagnostycznej, rehabilitacyjnej lub leczniczej nie stanowi
dzia³alnoœci gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z póŸn. zm.). Prowadzenie
przez szko³y wy¿sze szkó³ ni¿szego szczebla stanowi wiêc rodzaj ich dodatkowej dzia³alnoœci dydaktycznej. Potwierdzeniem tego jest treœæ art. 130 ust. 6 Prawa o szkolnictwie
wy¿szym mówi¹ca, ¿e do zakresu obowi¹zków nauczyciela akademickiego mo¿e nale¿eæ równie¿ wykonywanie zajêæ dydaktycznych poza uczelni¹, a w szczególnoœci w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, prowadzonych przez uczelniê na zasadach
okreœlonych przez senat.
Jak zatem wynika z przytoczonych powy¿ej przepisów, regulacje zawarte w dwóch
ww. obowi¹zuj¹cych ustawach, pozwalaj¹ szko³om wy¿szym stawaæ siê organami prowadz¹cymi dla szkó³ szczebla oœwiatowego. Z mo¿liwoœci tej korzystaj¹ zarówno uczelnie akademickie, jak i zawodowe. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e szko³y wy¿sze na
podstawie art. 70 ust. 5 Konstytucji RP oraz przepisów zawartych w ustawie – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym s¹ autonomiczne we wszystkich obszarach swojego dzia³ania
na zasadach okreœlonych w ustawie. W zwi¹zku z powy¿szym wszelkie aktywnoœci podejmowane przez uczelnie w ramach ustawy, mieszcz¹ siê wy³¹cznie w sferze suwerennych decyzji ich uprawnionych organów.
Bior¹c pod uwagê informacje przedstawione powy¿ej, pragnê wyraziæ opiniê, ¿e
przeprowadzanie inicjatyw zasygnalizowanych w oœwiadczeniu Pana Senatora nie wymaga nowelizacji przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.
£¹czê wyrazy szacunku
prof. Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego
skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Oœwiadczenie dotyczy utworzenia w irackim Kurdystanie konsulatu na
potrzeby polskich i kurdyjskich przedsiêbiorców. Na jedno z zapytañ kierowanych na rêce Pana Ministra w tej sprawie odpowiedzi udzieli³ w dniu
7 paŸdziernika bie¿¹cego roku pan Jacek Chodorowicz, który poda³ informacjê o planach utworzenia w Irbilu agencji konsularnej w okresie od czterech
do szeœciu miesiêcy.
Proszê zatem Pana Ministra o przekazanie informacji, jak postêpuj¹ prace i czy termin podany przez dyrektora Chodorowicza jest zagro¿ony. Proszê
równie¿ o rozwiniêcie okreœlenia „agencja konsularna” przez podanie zakresu czynnoœci, które bêdzie ona wykonywa³a.
Pragnê zaznaczyæ, ¿e pod tym wzglêdem jesteœmy spóŸnieni o przynajmniej kilka lat w stosunku do innych znacz¹cych pañstw.
Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski

OdpowiedŸ
Warszawa, 16 stycznia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Macieja Grubskiego (pismo
nr BPS/DSK-043-46/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.) z³o¿one podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r., uprzejmie informujê.
Ambasada RP w Bagdadzie not¹ z 19 paŸdziernika 2011 r. zwróci³a siê do irackiego
MSZ z proœb¹ o wyra¿enie zgody na otwarcie Agencji Konsularnej RP w Irbilu. Po przekazaniu dodatkowych wyjaœnieñ oraz w wyniku kilkukrotnych ponagleñ, w dniu
12 stycznia br. strona iracka przekaza³a telefonicznie informacjê o zgodzie na ustanowienie ww. placówki. Po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi z MSZ Iraku, Minister Spraw
Zagranicznych RP podejmie formaln¹ decyzjê o ustanowieniu Agencji Konsularnej RP
w Irbilu, co pozwoli na otwarcie urzêdu w ci¹gu najbli¿szych kilku miesiêcy.
Status Agencji Konsularnej okreœla Konwencja Wiedeñska o stosunkach konsularnych sporz¹dzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. Agencja bêdzie realizowaæ wszystkie zadania okreœlone w konwencji dla urzêdów konsularnych, które to pojêcie
obejmuje konsulaty generalne, konsulaty, wicekonsulaty i agencje konsularne. Agencj¹ Konsularn¹ RP w Irbilu bêdzie kierowa³ urzêdnik konsularny przys³any z Polski.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego
oraz senatora Marka Konopki
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Chcielibyœmy przedstawiæ Panu Ministrowi pomys³, z którym zg³osi³ siê
jeden z gnieŸnieñskich lekarzy i który dotyczy tematu honorowego krwiodawstwa w naszym kraju. Oko³o 15% ludzi w Polsce nie ma czynnika Rh, czyli ma
Rh ujemne. Te osoby jako biorcy mog¹ otrzymaæ tylko krew Rh minus.
W szczególnej sytuacji s¹ osoby z grup¹ krwi 0 Rh minus – jest ich oko³o
6%. Z jednej strony s¹ najlepszymi dawcami, gdy¿ ich krew mo¿na przetaczaæ w sytuacji ratowania ¿ycia ka¿demu cz³owiekowi, bez oznaczania grupy
krwi dawcy, a jednoczeœnie bez próby krzy¿owej. Z drugiej strony, jako biorcy, s¹ skazani na w³asn¹ solidarnoœæ, gdy¿ mog¹ otrzymaæ tylko krew grupy
0 Rh minus.
Z doœwiadczeñ pomys³odawcy wynikaj¹cych z pogadanek we wszystkich szko³ach powiatu gnieŸnieñskiego (ponadgimnazjalnych) wynika, ¿e ok.
50–60% m³odzie¿y zna swoj¹ grupê krwi. Jego pomys³ polega na tym, by ka¿dy m³ody cz³owiek koñcz¹cy 18 lat otrzymywa³ nie tylko dowód osobisty, ale
mia³ równie¿ oznaczan¹ grupê krwi (konieczne s¹ dwa badania, z dwóch ró¿nych wk³uæ). Dziêki temu ka¿dy m³ody cz³owiek w razie wypadku mia³by ju¿
oznaczon¹ grupê krwi. Jednoczeœnie mo¿na by³oby wczeœniej identyfikowaæ
osoby z grup¹ Rh minus i uœwiadamiaæ im ich sytuacjê jako biorców i dawców.
Takim programem przy wsparciu starosty gnieŸnieñskiego, marsza³ka
województwa wielkopolskiego i Pana Ministra mo¿na by³oby na pocz¹tek obj¹æ m³odzie¿ powiatu gnieŸnieñskiego. Bior¹c pod uwagê, ¿e statystycznie
jest ok. 1400 porodów, mniej wiêcej tyle samo osób koñczy 18 lat. Po³owa
z nich to 700 osób. W tym mo¿e byæ oko³o 100 osób z grup¹ krwi Rh minus.
Jesteœmy przekonani, ¿e taka akcja by³aby bardzo po¿yteczna, a pomys³odawca jest gotów bezinteresownie siê w ni¹ zaanga¿owaæ.
Zwracamy siê zatem do Pana Ministra z zapytaniem, czy istnieje mo¿liwoœæ wsparcia tej akcji przez Ministerstwo Zdrowia, a tak¿e jej rozpropagowania w ca³ym kraju.
Piotr Gruszczyñski
Marek Konopka

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.01.20
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/DSK-043-47/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie inicjatywy wydawania karty z grup¹ krwi m³odzie¿y koñcz¹cej 18 r.¿. w powiecie gnieŸnieñskim, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.
Serdecznie dziêkujê za inicjatywê wydawania karty z grup¹ krwi m³odzie¿y koñcz¹cej 18 r.¿. Pomys³ jest godny rozwa¿enia, gdy¿ warto jak najwczeœniej uwra¿liwiaæ
na potrzeby innych m³ode pokolenie, poprzez zapoznawanie m³odzie¿y z ide¹ honorowego krwiodawstwa.
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W tym celu Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa anga¿uj¹ siê w liczne akcje edukacyjne i promuj¹ce ideê honorowego krwiodawstwa zarówno wœród
m³odzie¿y jak i doros³ych. Pomimo licznych dzia³añ propaguj¹cych honorowe oddawanie krwi spo³eczeñstwo nadal posiada stosunkowo niewielk¹ wiedzê o bezpieczeñstwie,
a zarazem koniecznoœci oddawania krwi dla potrzebuj¹cych. Dlatego celowe jest nieustanne uœwiadamianie, ¿e krwiodawstwo, mo¿e uratowaæ komuœ ¿ycie np. poprzez
spotkania z m³odzie¿¹, po³¹czone z mo¿liwoœci¹ oddania krwi.
Pragnê zauwa¿yæ, i¿ propagowanie honorowego krwiodawstwa jest jednym z zadañ
realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalnoœci RP w zakresie krwi, jej sk³adników i produktów krwiopochodnych”. To w³aœnie m³odzie¿ ma stanowiæ najwa¿niejsz¹ grupê docelow¹ w przygotowywanej kampanii
promuj¹cej oddawanie krwi w ramach ww. programu.
Odnosz¹c siê do wspomnianego pomys³u, uwa¿am, i¿ warto rozwa¿yæ kwestiê bezp³atnego wydawania karty identyfikacyjnej grupy krwi osobom koñcz¹cym 18 r.¿. Proponujê po³¹czyæ wydawanie ww. dokumentu z wczeœniejszym organizowaniem
spotkañ edukacyjnych z uczniami szkó³ ponadgimnazjalnych wraz z mo¿liwoœci¹ oddania krwi. Pocz¹tkowo akcje oddawania krwi odbywa³yby siê lokalnie, na terenie
szkó³ powiatu gnieŸnieñskiego, a w przypadku powodzenia akcji mo¿na by rozwa¿yæ
objêcie ca³ego kraju tak¹ dzia³alnoœci¹. Zwracam siê z ogromn¹ proœb¹ o nawi¹zanie
œcis³ej wspó³pracy pomiêdzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Poznaniu a inicjatorem pomys³u, w celu organizowania regularnych pogadanek edukacyjnych z m³odzie¿¹ w szko³ach ponadgimnazjalnych, po³¹czonych z mo¿liwoœci¹
oddania krwi. Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi wytycznymi RCKiK w Poznaniu, dokumenty identyfikacyjne tzw. „krew kartê” mo¿e otrzymaæ nieodp³atnie ka¿dy dawca,
który odda³ trzykrotnie krew.
Chcia³bym zaznaczyæ, i¿ RCKiK w Poznaniu zosta³o poinformowane o idei organizacji ekip wyjazdowych w szko³ach ponadgimnazjalnych i zamiarze wydawania karty
z grup¹ krwi m³odzie¿y koñcz¹cej 18 r.¿. w powiecie gnieŸnieñskim. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Dyrektora RCKiK w Poznaniu, centrum jest zainteresowane powy¿sz¹ inicjatyw¹. Dyrektor proponuje, aby m³odzie¿ zg³osi³a siê do oddzia³u
terenowego RCKiK w GnieŸnie w celu oddania krwi, przy tej okazji bêdzie pobrana
próbka do pierwszego oznaczenia grupy krwi. Przy ponownym oddaniu po up³ywie
3 miesiêcy, zostanie pobrana kolejna próbka do drugiego oznaczenia grupy krwi i na
tej podstawie bêdzie nieodp³atnie wydana krew karta. Dla pozosta³ej m³odzie¿y koñcz¹cej 18 r.¿., która nie zdecyduje siê na oddanie krwi, Urz¹d Powiatowy w porozumieniu z RCKiK mo¿e zorganizowaæ oznaczenie grupy krwi, konieczne do uzyskania krew
karty. W pierwszym uzgodnionym terminie zostanie pobrana próbka krwi na pierwsze
badanie, a w póŸniejszym terminie bêdzie pobrana kolejna próbka w celu wykonania
drugiego oznaczenia.
Zdaniem RCKiK w Poznaniu, w przypadku takiego rozwi¹zania nale¿a³oby rozwa¿yæ partycypowanie w kosztach badañ, niezbêdnych do wydawania krew kart dla m³odzie¿y, Urzêdu Powiatowego w GnieŸnie.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego
oraz senatora Marka Konopki
skierowane do pe³nomocnika rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych Jaros³awa Dudy
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z propozycj¹ rozwa¿enia zmian w procedurze przyznawania kart parkingowych dla osób po siedemdziesi¹tym
pi¹tym roku ¿ycia. Wszystkie te osoby otrzymuj¹ z urzêdu zasi³ek pielêgnacyjny, a wiêc pieni¹dze, bo zak³ada siê, ¿e s¹ one niepe³nosprawne, czyli nale¿y im siê zasi³ek. Czy wobec tego wspomniane osoby nie mog³yby równie¿
z urzêdu otrzymywaæ tak¿e karty parkingowej dla osób niepe³nosprawnych?
Dla osób w starszym wieku za³atwianie wszystkich formalnoœci zwi¹zanych z otrzymaniem karty parkingowej dla osób niepe³nosprawnych stanowi
powa¿ny problem. Wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów procedura ta
wygl¹da nastêpuj¹co:
— trzeba pobraæ formularze wniosków i druków (co prawda nie ma koniecznoœci udawania siê do urzêdu osobiœcie, bo druki s¹ dostêpne w interenecie,
ale ich pobranie bez pomocy rodziny wydaje siê ma³o realne);
— nale¿y udaæ siê do lekarza lecz¹cego, aby uzyskaæ stosown¹ opiniê;
— wniosek wraz z opini¹ lekarsk¹ nale¿y z³o¿yæ w Powiatowym Zespole
ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci;
— nale¿y na wezwanie komisji stawiæ siê w wyznaczonym terminie na
badanie i posiedzenie zespo³u orzekaj¹cego (jeœli dana osoba nie jest do tego
zdolna – mo¿e byæ ktoœ z rodziny);
— trzeba czekaæ, a¿ otrzyma siê decyzjê o orzeczeniu niepe³nosprawnoœci poczt¹;
— po uprawomocnieniu siê decyzji nale¿y ponownie udaæ siê do stosownego urzêdu z wnioskiem o wystawienie karty parkingowej.
Zwa¿ywszy na to, ¿e nie we wszystkich powiatach dzia³aj¹ zespo³y
ds. orzekania o niepe³nosprawnoœci (na przyk³ad mieszkañcy powiatu ¿niñskiego musz¹ jeŸdziæ do s¹siedniego powiatu mogileñskiego), nale¿y stwierdziæ, ¿e droga do uzyskania takiej karty jeszcze bardziej siê wyd³u¿a.
Nasuwa siê jeszcze pytanie: czy osoby z urzêdu uznane za niepe³nosprawne musz¹ stawaæ przed komisj¹ powo³an¹ przez powiatowy zespó³
ds. orzekania o niepe³nosprawnoœci?
Ponadto oœmielamy siê zauwa¿yæ, ¿e proponowane przez nas zmiany
w procedurze wydawania kart parkingowych osobom po siedemdziesi¹tym
pi¹tym roku ¿ycia nie tylko zlikwidowa³yby problem, ale tak¿e przynios³yby
wymierne oszczêdnoœci kosztów zwi¹zanych z funkcjonowaniem zespo³ów
orzekaj¹cych. Uwa¿amy, ¿e w skali kraju nie s¹ to wcale ma³e pieni¹dze.
Piotr Gruszczyñski
Marek Konopka
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OdpowiedŸ
Warszawa, 25.01.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
po zapoznaniu siê z przes³anym przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 29 grudnia 2011 r., (znak: BPS/DSK-043-48/11) oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Piotra Gruszczyñskiego oraz senatora Marka Konopkê w sprawie rozwa¿enia zmian w procedurze przyznawania kart parkingowych dla osób po siedemdziesi¹tym pi¹tym roku
¿ycia, pragnê na wstêpie zauwa¿yæ, i¿ zasady przyznawania kart parkingowych okreœlone zosta³y przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.) co oznacza, ¿e organem który w pierwszej kolejnoœci mo¿e rozwa¿aæ zmianê w tym zakresie jest minister w³aœciwy do spraw
transportu.
Przyznawanie kart parkingowych zwi¹zane jest z posiadaniem statusu osoby niepe³nosprawnej nadanego orzeczeniem organów orzecznictwa pozarentowego i w takim
zakresie wi¹¿e siê z realizacj¹ kompetencji Pe³nomocnika Rz¹du do Spraw Osób Niepe³nosprawnych. Dlatego ustosunkowuj¹c siê do przekazanej propozycji w kontekœcie
adresata uprawnienia, jakim jest szczegó³owo okreœlona osoba niepe³nosprawna pragnê poinformowaæ, i¿ nie widzê uzasadnienia dla zg³oszonej propozycji rozszerzenia zakresu podmiotowego uprawnieñ wynikaj¹cych z posiadania karty parkingowej.
Pragnê w pierwszej kolejnoœci zwróciæ uwagê, i¿ nieprawid³owe jest twierdzenie, jakoby wyp³acanie zasi³ku pielêgnacyjnego osobom po siedemdziesi¹tym pi¹tym roku
¿ycia wi¹za³o siê z automatycznym traktowaniem tych osób jako osób niepe³nosprawnych w œwietle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721 z póŸn. zm.), której to przepisy definiuj¹ pojecie osoby niepe³nosprawnej na
potrzeby uzyskania karty parkingowej. W rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych osobami niepe³nosprawnymi s¹ osoby posiadaj¹ce orzeczenie o niepe³nosprawnoœci albo stopniu niepe³nosprawnoœci wydane przez zespo³y orzekaj¹ce o niepe³nosprawnoœci oraz osoby
posiadaj¹ce orzeczenie o niezdolnoœci do pracy (którego rodzaj i organ wydaj¹cy szczegó³owo okreœlaj¹ postanowienia ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych zawarte w art. 5 i 62). W œwietle przedmiotowych
przepisów osoby po siedemdziesi¹tym pi¹tym roku ¿ycia nie s¹ traktowane jako osoby
niepe³nosprawne. Osoby w tym wieku mog¹ uzyskaæ status osoby niepe³nosprawnej
potwierdzony odpowiednim orzeczeniem, nie nastêpuje to jednak w sposób automatyczny poniewa¿ wiek nie determinuje niepe³nosprawnoœci. Niepe³nosprawnoœæ determinuj¹ wskazane w przedmiotowej ustawie kryteria biopsychospo³eczne, szczegó³owo
opisane w definicji stopni niepe³nosprawnoœci (znacznego, umiarkowanego i lekkiego)
oraz definicji niepe³nosprawnoœci dziecka (osoby do 16 r. ¿ycia).
Faktu tego nie zmienia zapis art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23 listopada 2003 r.
o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z pó¿n. zm.) który stanowi, i¿ ilekroæ w przedmiotowej ustawie jest mowa o pe³noletniej osobie niepe³nosprawnej
oznacza to osobê pe³noletni¹, legitymuj¹c¹ siê orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, a tak¿e osobê, która ukoñczy³a 75 lat. Wynika to st¹d,
i¿ zgodnie z art. 16 ust. 2 przedmiotowej ustawy zasi³ek pielêgnacyjny przys³uguje:
1) niepe³nosprawnemu dziecku;
2) osobie niepe³nosprawnej w wieku powy¿ej 16 roku ¿ycia, je¿eli legitymuje siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci;
3) osobie, która ukoñczy³a 75 lat.
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W œwietle przedmiotowego przepisu nie nastêpuje zatem zrównanie statusu osoby
niepe³nosprawnej i osoby powy¿ej 75 roku ¿ycia, które wy³¹cznie na potrzeby ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych i wy³¹cznie w przypadku osób pe³noletnich ma miejsce na
gruncie art. 3 pkt 15 tej¿e ustawy.
Niezale¿nie od nieprawid³owego uto¿samienia dwóch grup ineresariuszy (osób niepe³nosprawnych i osób po siedemdziesi¹tym pi¹tym roku ¿ycia) przedmiotowa propozycja nie pozostaje w zbie¿noœci z celem wprowadzenia instrumentu wsparcia jakim
jest karta parkingowa. Znowelizowana z dniem 22 wrzeœnia 2009 r. ustawa z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wprowadzi³a nowe zasady wydawania
karty parkingowej. O wydanie karty parkingowej mog¹ staraæ siê, stosownie do art. 8
ust. 5 przedmiotowej ustawy, osoby legitymuj¹ce siê:
1) orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci,
2) orzeczeniem o stopniu niepe³nosprawnoœci,
3) orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnieñ
– wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, a które potwierdza fakt wystêpowania u osoby orzekanej obni¿onej sprawnoœci
ruchowej. Obni¿ona sprawnoœæ ruchowa to sytuacja, w której niepe³nosprawnoœæ powoduje ograniczenia w samodzielnym poruszaniu siê i przemieszczaniu.
Konsekwencj¹ przedmiotowej nowelizacji sta³a siê z jednej strony mo¿liwoœæ ubiegania siê o wydawanie karty parkingowej przez osoby niepe³nosprawne, które nie
ukoñczy³y 16 roku ¿ycia, z drugiej strony doprecyzowanie warunków ubiegania siê
o wydanie karty poprzez jednoznaczne wskazanie przes³anki obni¿onej sprawnoœci ruchowej (za poœrednictwem wskazania umieszczanego w wymienionych orzeczeniach),
jako podstawy do ubiegania siê o kartê parkingow¹.
Dokonana nowelizacja w pe³ni koresponduje z rozwi¹zaniem zawartym w Zaleceniu
Rady Unii Europejskiej z dnia 4 czerwca 1998 r. dotycz¹cym kart parkingowych dla
osób niepe³nosprawnych (98/376/EC), w œwietle którego pañstwa cz³onkowskie UE
maj¹ przyznaæ karty parkingowe dla osób, których inwalidztwo prowadzi do ograniczonej ruchliwoœci. Ograniczona ruchliwoœæ stanowi¹ca przes³ankê wydania karty parkingowej w œwietle przedmiotowego Zalecenia, w prawie polskim ustalana jest w³aœnie
za poœrednictwem wskazania obni¿onej sprawnoœci ruchowej, zawartego w wymienionych orzeczeniach o niepe³nosprawnoœci. Natomiast inwalidztwo potwierdzaj¹ wskazane powy¿ej orzeczenia.
W konsekwencji nowelizacja przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym doprowadzi³a do zapewnienia zgodnoœci rozwi¹zañ przyjêtych
w prawie polskim z rozwi¹zaniami przyjêtymi w prawie wspólnotowym, co nie pozostaje bez znaczenia bior¹c pod uwagê uznawalnoœæ kart parkingowych przez pañstwa
cz³onkowskie Unii Europejskiej bez wzglêdu na kraj ich wydania. Przy okazji powinno
to doprowadziæ do eliminacji zjawiska wydawania kart parkingowych osobom nieposiadaj¹cym trudnoœci w poruszaniu siê i przemieszczaniu, co czêsto uniemo¿liwia³o
korzystanie z uprawnienia do parkowania na miejscach wyznaczonych osobom maj¹cym rzeczywiste ograniczenia w poruszaniu siê. Na ten fakt zwraca³y uwagê, w licznej
korespondencji wp³ywaj¹cej do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Pe³nomocnika
Rz¹du do Spraw Osób Niepe³nosprawnych, zarówno indywidualne osobny niepe³nosprawne, jak te¿ skupiaj¹ce je lub reprezentuj¹ce organizacje pozarz¹dowe.
Celem wprowadzonego rozwi¹zania sta³o siê przede wszystkim umo¿liwienie korzystania z karty parkingowej osobom niepe³nosprawnym, które rzeczywiœcie tego rodzaju
pomocy wymagaj¹, a nie osobom które jedynie legitymuj¹ siê statusem osoby niepe³nosprawnej. Jest to o tyle istotne, i¿ przed nowelizacj¹ przedmiotowych przepisów
o kartê parkingow¹ mog³y ubiegaæ siê prawie wszystkie osoby niepe³nosprawne (z wyj¹tkiem dzieci do lat 16 oraz osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepe³nosprawnoœci
o przyczynie niepe³nosprawnoœci innej ni¿ upoœledzenie narz¹du ruchu i choroba neurologiczna), a to ze wzglêdu na brak kryterium obni¿onej sprawnoœci ruchowej jako
warunku w stosunku do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci oraz osób posiadaj¹cych orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o ca³kowitej
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niezdolnoœci do pracy i samodzielnej egzystencji albo ca³kowitej niezdolnoœci do pracy.
W konsekwencji z prawa do ubiegania siê o kartê mog³o skorzystaæ kilka milionów
osób, co w praktyce przek³ada³o siê na jego ograniczon¹ skutecznoœæ oraz oderwanie
od celu, któremu mia³o s³u¿yæ. Wszystko to powodowa³o, i¿ osoby maj¹ce rzeczywiste
trudnoœci z poruszaniem siê, mia³y coraz wiêksze problemy ze skutecznym korzystaniem z uprawnienia, poniewa¿ miejsca parkingowe przeznaczone dla nich by³y zajmowane przez osoby niepe³nosprawne nieposiadaj¹ce stwierdzonej obni¿onej sprawnoœci
ruchowej.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, celem przedmiotowej nowelizacji by³o skierowanie
uprawnienia jakim jest karta parkingowa do osób, które rzeczywiœcie wymagaj¹ wsparcia
w takiej formie (osób posiadaj¹cych ograniczenia w samodzielnym poruszaniu siê
i przemieszczaniu). Konsekwencj¹ przyjêcia jako kryterium przyznania karty parkingowej wskazania, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, a które potwierdza fakt
wystêpowania u osoby orzekanej obni¿onej sprawnoœci ruchowej, sta³a siê dla czêœci
osób zainteresowanych uzyskaniem karty, koniecznoœæ uzyskania orzeczenia o niepe³nosprawnoœci lub stopniu niepe³nosprawnoœci lub koniecznoœæ weryfikacji ju¿ posiadanego orzeczenia. Okolicznoœæ ta mo¿e niew¹tpliwie wywo³ywaæ niezadowolenie
czêœci z tych osób, tym niemniej nale¿y zadaæ pytanie, czy po¿¹danym jest stan w którym o kartê parkingow¹ mog¹ ubiegaæ siê osoby bez wzglêdu na obiektywn¹ potrzebê
uzyskania wsparcia w tej formie (traktuj¹c je przede wszystkim jako uprawnienie
o charakterze materialnym – karta parkingowa mo¿e zwalniaæ z op³at z tytu³u parkowania), czy te¿ uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ nawet powtórnego przejœcia procedury administracyjnej, z uprawnienia tego bêd¹ mog³y korzystaæ osoby maj¹ce rzeczywiste
trudnoœci w poruszaniu siê. Ustawodawca polski wybra³ to drugie rozwi¹zanie i przyzna³ prawo do karty parkingowej osobom, które maj¹ obiektywnie stwierdzone trudnoœci w poruszaniu siê i przemieszczaniu.
Z szacunkiem
Jaros³aw Duda
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Zwracam siê do Prezesa Rady Ministrów w nastêpuj¹cej sprawie. Przed³u¿anie a¿ o siedem lat wieku emerytalnego dla kobiet ³amie kilkupokoleniowy konsensus. Kobieta pracowa³a zawodowo krócej, ale przecie¿ drugi,
a w³aœciwie pierwszy etat mia³a i ma w domu. Bez pracy domowej wykonywanej przede wszystkim przez kobiety – pracy, która zgodnie z wycen¹ na
podstawie badañ Eurostatu stanowi œrednio 30% produktu krajowego brutto
w pañstwach Unii Europejskiej – gospodarka krajów cz³onkowskich za³ama³aby siê. Gdyby ta praca nie by³a wykonywana albo gdyby trzeba by³o za ni¹
p³aciæ, to funkcjonowanie spo³eczeñstw nie by³oby mo¿liwe.
Wymaganie od kobiety d³u¿szej pracy zawodowej w niektórych zawodach jest wrêcz niemo¿liwe, wiêc pracodawcy bêd¹ robili wszystko, by pozbyæ siê takich pracowników. Wywo³a to tak¿e perturbacje na rynku pracy,
gdy¿ zwiêkszy bezrobocie wœród m³odych. Czy wiêc nie lepiej by³oby wdro¿yæ pomys³ PSL, tak by wraz z wyd³u¿eniem wieku emerytalnego kobiet
umo¿liwiæ matkom przechodzenie na wczeœniejsz¹ emeryturê – wczeœniejsz¹
o trzy lata przypadaj¹ce na ka¿de dziecko?
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ
Warszawa, 23 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 29 grudnia 2011 r., znak
BPS-DSK-043-49/11, dotycz¹ce oœwiadczenia senatora Jana Marii Jackowskiego na
3. posiedzeniu Senatu w dniu 22 grudnia 2011 r., w sprawie projektowanych zmian
wieku emerytalnego dla kobiet, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.
Podwy¿szenie wieku emerytalnego mê¿czyzn i kobiet do 67 lat jest uzasadnione
zarówno ze wzglêdów demograficznych jak i ekonomicznych. Od kilku lat w Polsce
wystêpuje ubytek rzeczywisty ludnoœci. Wskutek niskiego przyrostu naturalnego
oraz ujemnego salda migracji zagranicznych liczba ludnoœci Polski zmniejsza siê.
Zjawisku temu towarzyszy niekorzystna zmiana struktury demograficznej naszego
spo³eczeñstwa.
Zmiany te wynikaj¹ z zachodz¹cych równolegle dwóch procesów: za³amania przyrostu naturalnego spo³eczeñstwa, któremu towarzyszy przyrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym.
Obecnie systematycznie maleje liczba ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym. Od
roku 1990 r. liczba ta zmala³a o ok. 4,1 mln. Do 2035 r. prognozuje siê jej dalszy spadek o ponad 1,6 mln. Równoczeœnie stale roœnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym.
W chwili obecnej jest to blisko 6,3 mln osób, jednak¿e w nastêpnych latach nast¹pi jej
znaczny przyrost, jak siê przewiduje, o ponad 3,3 mln osób do 2035 r.
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Liczba osób w wieku produkcyjnym – a wiêc tych, które mog¹ sfinansowaæ œwiadczenia emerytalne – na przestrzeni ostatnich kilku lat ustabilizowa³a siê na poziomie
ok. 24,5 mln osób. Ta sytuacja ulegnie jednak pogorszeniu. Dla przyk³adu, w roku
2020 osób w wieku produkcyjnym bêdzie ok. 22,5 mln, a w 2035 r. nast¹pi dalszy spadek ich liczby do ok. 20,7 mln osób.
W konsekwencji wzroœnie relacja liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby
osób w wieku produkcyjnym (czyli tzw. wskaŸnik obci¹¿enia demograficznego ludnoœci¹ w wieku poprodukcyjnym). O ile w chwili obecnej na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 26 osób w wieku poprodukcyjnym to w 2020 bêdzie to ju¿ 37 osób,
natomiast w 2035 – 46.
Jest to zjawisko bardzo niepokoj¹ce, które – jeœli nie zostan¹ podjête dzia³ania
w kierunku jego przeciwdzia³ania – w przysz³oœci mog³oby doprowadziæ do realnego zagro¿enia utraty p³ynnoœci finansów ubezpieczeñ spo³ecznych.
Zmiana proporcji liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym wi¹¿e siê tak¿e z wyd³u¿aniem siê przeciêtnego trwania ¿ycia wskutek znacznej poprawy zdrowia i jakoœci ¿ycia spo³eczeñstwa. Jest to oczywiœcie zjawisko korzystne
spo³ecznie, jednak¿e w kontekœcie ubezpieczeñ spo³ecznych – zjawisko prowadz¹ce do
wyd³u¿enia okresu pobierania œwiadczenia emerytalnego i w konsekwencji dalszego
obci¹¿ania systemu finansowego ubezpieczeñ.
Z tych te¿ wzglêdów proponuje siê, aby od roku 2013 stopniowo zrównywaæ i podwy¿szaæ wiek emerytalny, wynosz¹cy obecnie 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mê¿czyzn. Jak siê przewiduje, co cztery miesi¹ce wiek emerytalny podwy¿szany
bêdzie o miesi¹c, co oznacza, ¿e z ka¿dym rokiem wzroœnie o 3 miesi¹ce. Docelowo
wiek emerytalny 67 lat w przypadku mê¿czyzn osi¹gniêty zostanie w roku 2020,
a w przypadku kobiet w roku 2040.
Wyd³u¿enie aktywnoœci zawodowej jest po¿¹danym kierunkiem zmian tak¿e z punktu widzenia gospodarki. Pozostawanie w zatrudnieniu jak najwiêkszej czêœci populacji
zdolnej do pracy przyczyni siê do wzrostu gospodarczego, co zwiêkszy dobrobyt ca³ego
spo³eczeñstwa i bêdzie korzystne równie¿ dla bud¿etu pañstwa dziêki zwiêkszonym
wp³ywom z danin publicznych.
Jak najwy¿szy wskaŸnik zatrudnienia jest te¿ nies³ychanie po¿¹dany dla zapewnienia stabilnoœci systemu emerytalnego, który pozostaje systemem repartycyjnym,
a wiêc takim, w którym œwiadczenia wyp³acane s¹ na bie¿¹co ze œrodków pochodz¹cych ze sk³adek od aktualnie pracuj¹cych.
Równoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e w nowym systemie obowi¹zuje zasada zdefiniowanej sk³adki na ubezpieczenie emerytalne, co oznacza, ¿e wysokoœæ emerytury zale¿y
od wieku przejœcia na emeryturê oraz kwoty sk³adek wp³aconych w ca³ym okresie aktywnoœci zawodowej. Emerytura obliczona zgodnie z now¹ formu³¹ jest równa kwocie uzyskanej w wyniku podzielenia podstawy obliczenia (zwaloryzowanej kwoty wp³aconych
sk³adek emerytalnych) przez œrednie dalsze trwanie ¿ycia dla osób w wieku równym
wiekowi przejœcia na emeryturê. D³u¿sza obecnoœæ na rynku pracy wp³ynie korzystnie
na oba parametry decyduj¹ce o wysokoœci œwiadczenia, przede wszystkim poprzez
zwiêkszenie kwoty sk³adek zewidencjonowanych na indywidualnym koncie osoby
ubezpieczonej.
St¹d tak wa¿ne jest zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego kobiet i mê¿czyzn. Oznacza ono bowiem wy¿sze œwiadczenia w przysz³oœci.
Ostateczny kszta³t przysz³ych rozwi¹zañ bêdzie wynikiem szerokich konsultacji spo³ecznych oraz przyjmowanych konsensusów, w tym na etapie prac parlamentarnych.
Z powa¿aniem
MINISTER
W³adys³aw Kosiniak-Kamysz
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Zwracam siê do Prezesa Rady Ministrów o wyjaœnienie nastêpuj¹cej
kwestii. Sekretarz stanu w Pana kancelarii, Pawe³ Graœ, przez kilkanaœcie lat
mieszka³ w Zabierzowie pod Krakowem w willi nale¿¹cej do niemieckiego biznesmena Paula Roglera i nie p³aci³ za to.
Czy nie uwa¿a Pan Premier, ¿e nast¹pi³ klasyczny konflikt interesów?
Jak wiadomo, Pawe³ Graœ jest rzecznikiem rz¹du, a jego przynosz¹ce mu
przez lata ewidentne korzyœci biznesowe relacje z obywatelem obcego pañstwa mog¹ rodziæ uzasadnione przypuszczenie, ¿e jego dzia³ania jako wysokiego urzêdnika pañstwowego pozostawa³y w jakiejœ czêœci w zwi¹zku
z faktem wspó³pracy z niemieckim biznesmenem. Czy nie jest to sytuacja naruszaj¹ca zasady przejrzystoœci oraz standardy etyczne ¿ycia publicznego,
która stanowi ponadto zagro¿enie dla bezpieczeñstwa pañstwa?
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
RZECZNIKA PRASOWEGO RZ¥DU
Warszawa, 7 lutego 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Jana Marii Jackowskiego z³o¿one
podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r. w sprawie sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przekazane przy piœmie z dnia 29 grudnia
2011 r., znak BPS/DSK-043-49/11 uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk w 2009 r., po ukazaniu siê doniesieñ medialnych dotycz¹cych poruszonej przez Pana senatora Jana Mariê Jackowskiego kwestii
zwi¹zanej z zamieszkiwaniem przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paw³a Grasia w willi nale¿¹cej do niemieckiego biznesmena w Zabierzowie pod
Krakowem, deklaruj¹c zaufanie do rzecznika rz¹du, zaapelowa³ jednoczeœnie o jak najszybsze przeprowadzenie kontroli skarbowej w celu wyjaœnienia stawianych zarzutów.
Ustalenie, czy w poruszonej przez Pana senatora Jana Mariê Jackowskiego kwestii
mia³y miejsce nieprawid³owoœci nale¿a³o do odpowiednich instytucji, w których kompetencji jest rozstrzyganie tego typu spraw. Poruszona przez Pana senatora Jana Mariê
Jackowskiego kwestia rozpatrywana by³a m.in. przez Komisjê Etyki Poselskiej w czasie
poprzedniej kadencji Sejmu, która przyjê³a do wiadomoœci wyjaœnienia Pana pos³a
Paw³a Grasia.
Z wyrazami szacunku
Pawe³ Graœ
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W zwi¹zku ze wzbudzaj¹cym kontrowersje stanowiskiem polskiego
rz¹du prezentowanym na szczycie Unii Europejskiej na pocz¹tku grudnia tego roku oraz w zwi¹zku z wypowiedzi¹ ministra spraw zagranicznych Radka
Sikorskiego w Berlinie i wypowiedzi¹ prezesa Rady Ministrów na forum Europejskiej Partii Ludowej zwracam siê do Pana Premiera z uprzejm¹ proœb¹
o udzielenie nastêpuj¹cych informacji.
Czy trwaj¹ jakiekolwiek zabiegi formalne lub nieformalne ze strony polskiej lub innej, które dotycz¹ objêcia przez Pana w perspektywie najbli¿szych
lat wa¿nego stanowiska w strukturach Unii Europejskiej?
Czy zamierza Pan ubiegaæ siê o wa¿ne stanowisko w strukturach Unii
Europejskiej do 2015 r.?
Czy stanowisko polskiego rz¹du w kwestii federalizacji Unii Europejskiej
oraz sposobu ratowania euro wyra¿one na wzmiankowanym szczycie bez
konsultacji z polskim parlamentem jest elementem strategii pozyskania dla
Polski wa¿nego stanowiska w strukturach Unii Europejskiej?
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
RZECZNIKA PRASOWEGO RZ¥DU
Warszawa, 7 lutego 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Jana Marii Jackowskiego z³o¿one
podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r. w sprawie stanowiska
polskiego rz¹du prezentowanego na szczycie Unii Europejskiej na pocz¹tku grudnia
2011 roku oraz wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radka Sikorskiego w Berlinie i wypowiedzi prezesa Rady Ministrów na forum Europejskiej Partii Ludowej, przekazane przy piœmie z dnia 29 grudnia 2011 r., znak BPS/DSK-043-49/11, uprzejmie
przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
Odnosz¹c siê do przedstawionego przez Pana senatora Jana Mariê Jackowskiego
pytania o to, czy premier Donald Tusk zamierza ubiegaæ siê o wa¿ne stanowisko
w strukturach Unii Europejskiej do 2015 roku, chcia³em poinformowaæ, ¿e w wywiadzie dla tygodnika „Wprost”, prezes Rady Ministrów zaznaczy³, ¿e nie jest zainteresowany karier¹ miêdzynarodow¹ oraz stwierdzi³, ¿e „nie marzy mi siê ¿adna wysoka
funkcja w Brukseli”. Premier Donald Tusk w listopadzie ubieg³ego roku ponownie stan¹³ na czele koalicyjnego rz¹du Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Objêcie po raz drugi stanowiska prezesa Rady Ministrów oznacza, ¿e Donald
Tusk zamierza skoncentrowaæ siê na realizacji zadañ, które przedstawi³ w swoim exposé w dniu 18 listopada 2011 r.
Chcia³em tak¿e podkreœliæ, ¿e polityka polskiego rz¹du w wa¿nych kwestiach europejskich nie jest elementem strategii pozyskania dla Polski wa¿nego stanowiska
w strukturach Unii Europejskiej, co sugeruje w jednym z pytañ Pan senator Jan Maria
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Jackowski. Prezes Rady Ministrów wielokrotnie wyjaœnia³ stanowisko polskiego rz¹du
dotycz¹ce obecnej sytuacji w Unii Europejskiej. Przypomnê choæby, przedstawion¹
podczas posiedzenia Sejmu w dniu 15 grudnia 2011 r., informacjê prezesa Rady Ministrów w sprawie przysz³oœci Unii Europejskiej. W wyst¹pieniu tym szef rz¹du zaznaczy³
m.in., ¿e polskie starania na grudniowym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli dotyczy³y przede wszystkim mo¿liwoœci aktywnego uczestniczenia i wp³ywania na proces zmian
w strefie euro wszystkich pañstw Unii Europejskiej, tak¿e tych spoza strefy euro.
Z wyrazami szacunku
Sekretarz Stanu
RZECZNIK PRASOWY RZ¥DU
Pawe³ Graœ
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
W dniu 21 grudnia 2011 r. otrzyma³em projekt rozporz¹dzenia Ministra
Sprawiedliwoœci przewiduj¹cy zniesienie z dniem 1 lipca 2012 r. s¹dów rejonowych o limicie etatów do 14 sêdziów w³¹cznie. Projekt rozporz¹dzenia
przewiduje likwidacjê m.in. S¹du Rejonowego w Lêborku.
Poza dyskusj¹ i poza sporem wydaje siê fakt niezbêdnoœci s¹du dla spo³ecznoœci lokalnej maj¹cej mo¿liwoœæ korzystania z instytucji wymiaru sprawiedliwoœci w Lêborku. Lêborski s¹d liczby 13 etatów sêdziowskich i 2 etaty
referendarzy – ³¹czna liczba etatów orzeczniczych wynosi 15 (referendarze
wykonuj¹ zadania zwi¹zane z orzekaniem powierzone im ustaw¹, tak jak sêdziowie). W³aœciwoœæ miejscowa S¹du Rejonowego w Lêborku obejmuje teren
powiatu lêborskiego (miasta Lêbork i £eba, gminy: Nowa Wieœ Lêborska, Wicko i Cewice) oraz teren gminy Czarna D¹brówka z powiatu bytowskiego i gminy Potêgowo z powiatu s³upskiego. Dziêki wytê¿onej i systematycznej pracy
doœwiadczonej kadry sêdziowskiej i urzêdniczej wyniki dotycz¹ce sprawnoœci postêpowania, stabilnoœci i jakoœci orzecznictwa plasuj¹ s¹d w czo³ówce
s¹dów apelacji gdañskiej. Likwidacja S¹du Rejonowego w Lêborku zniweczy
ten dorobek. ¯adnych oszczêdnoœci finansowych nie bêdzie, a zlikwidowane
etaty urzêdnicze (w ksiêgowoœci i administracji) przeniesione bêd¹ do S¹du
Rejonowego w S³upsku, co wp³ynie te¿ na wzrost bezrobocia w powiecie lêborskim.
Skutkiem wprowadzenia planowanych rozwi¹zañ bêd¹ nie tylko znaczne utrudnienia dla bie¿¹cej pracy powsta³ych wydzia³ów zamiejscowych
S¹du Rejonowego w S³upsku, ale tak¿e znacz¹ce przeszkody w dostêpie obywateli do wymiaru sprawiedliwoœci.
Lêbork jest nieprzerwanie siedzib¹ s¹du od ponad 400 lat. Zerwanie tej
tradycji odbêdzie siê ze szkod¹ dla poczucia to¿samoœci spo³ecznoœci lokalnej. Znacz¹co obni¿y siê presti¿ i znaczenie Lêborka pozbawionego ju¿ wszystkich instytucji pañstwowych, poza policj¹ i urzêdem skarbowym, co mo¿e
znacz¹co utrudniæ rozwój miasta i powiatu.
Propozycja ministra sprawiedliwoœci jest tym bardziej niezrozumia³a
i krzywdz¹ca, ¿e w województwie pomorskim zachowane maj¹ byæ s¹dy
w Cz³uchowie i Chojnicach, po³o¿one w odleg³oœci 8 km od siebie, znacznie
mniejsze od S¹du Rejonowego w Lêborku. S¹d Rejonowy w Cz³uchowie liczy
zaledwie 10 etatów sêdziowskich, a S¹d Rejonowy w Chojnicach – 12 etatów
sêdziowskich. Prawdopodobnie podobne sytuacje maj¹ miejsce równie¿ w innych województwach.
Niekosekwencja kierownictwa resortu chc¹cego zachowaæ dwa mniejsze
s¹dy, a zlikwidowaæ s¹d od nich wiêkszy nie znajduje ¿adnego racjonalnego
uzasadnienia.
Zwracam siê z proœb¹ o ponowne przeanalizowanie przygotowanego projektu z uwzglêdnieniem tak¿e odleg³oœci pomiêdzy s¹dami i wp³ywu tej decyzji na poziom bezrobocia.
A mo¿e nale¿a³oby podj¹æ decyzjê o przenoszeniu s¹dów do mniejszych
miejscowoœci? Wzmocni³oby to te miasta, podnios³oby ich atrakcyjnoœæ, nie
doprowadzi³oby do wysysania wysoko wykwalifikowanych kadr przez wiêksze oœrodki.
Kazimierz Kleina
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OdpowiedŸ
Warszawa, 31.01.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Kazimierza Kleiny w sprawie zniesienia S¹du Rejonowego w Lêborku z³o¿one podczas 3. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 grudnia 2011 r., które przekazane zosta³o przy piœmie
z dnia 29 grudnia 2011 r. Nr BPS/DSK-043-50/11 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Ministerstwo Sprawiedliwoœci, realizuj¹c swe zadania statutowe, prowadzi prace
analityczne dotycz¹ce miêdzy innymi reformy struktury organizacyjnej s¹dów wszystkich szczebli. Celem tych prac jest podniesienie skutecznoœci organów wymiaru sprawiedliwoœci zarówno w p³aszczyŸnie orzeczniczej, jak i funkcjonalnej. Drog¹ do
zrealizowania wskazanego zamierzenia bêdzie optymalne zorganizowanie sieci s¹dów
oraz racjonalne wykorzystanie kadry orzeczniczej.
W ramach projektowanych dzia³añ planuje siê zniesienie niektórych s¹dów rejonowych o niewielkiej obsadzie orzeczniczej i tym samym stworzenie modelu organizacyjnego s¹downictwa, w obrêbie którego funkcjonowa³yby jednostki s¹dowe szczebla
rejonowego o optymalnej wielkoœci.
W celu zagwarantowania obywatelom dogodnego dostêpu do s¹du, wydzia³y jednostek przewidzianych do zniesienia przekszta³cone zostan¹ w zamiejscowe wydzia³y (cywilny, karny, rodzinny i nieletnich, pracy oraz ksi¹g wieczystych) s¹siednich s¹dów.
Przedmiotowa zmiana organizacyjna nie spowoduje zatem negatywnych skutków spo³ecznych.
W wyniku przeprowadzenia omawianej reorganizacji, w s¹dach rejonowych objêtych zmianami, w których funkcjonowaæ bêd¹ wydzia³y zamiejscowe, powstan¹ piony
orzecznicze o odpowiedniej etatyzacji, co umo¿liwi lepsze i bardziej wydajne wykorzystanie zarówno kadry sêdziowskiej, jak i referendarzy oraz asystentów sêdziów. Nale¿y
bowiem zauwa¿yæ, ¿e w ma³ych jednostkach s¹dowych nieobecnoœæ jednego lub
dwóch sêdziów w wydziale powoduje powa¿ne problemy z opanowaniem wp³ywu i bardzo czêsto skutkuje szybkim narastaniem zaleg³oœci. Jednoczeœnie z uwagi na niewielk¹ obsadê orzecznicz¹ wydzia³ów ma³ych s¹dów rejonowych, mo¿liwoœæ przesuniêcia
sêdziów miêdzy wydzia³ami jest niewielka.
Wskutek przygotowanej reorganizacji, sêdziowie bêd¹ mogli orzekaæ, w zale¿noœci
od potrzeb, w wydziale zamiejscowym lub te¿ w wydziale jednostki macierzystej. Nast¹pi zatem wyrównanie obci¹¿enia prac¹ sêdziów, co prze³o¿y siê na realizacjê wymienionych na wstêpie celów reformy.
W dalszej perspektywie czasowej na skutek lepszego wykorzystania kadry orzeczniczej w s¹dach objêtych reform¹, mo¿liwe bêdzie przenoszenie uwolnionych etatów
sêdziowskich do innych s¹dów, w których obci¹¿enie prac¹ jest znacznie wiêksze i wystêpuj¹ zaleg³oœci strukturalne w rozpoznawaniu spraw.
Pragnê zdecydowanie podkreœliæ, ¿e jakkolwiek omawiane zmiany organizacyjne
skutkowaæ bêd¹ ograniczeniem wydatków w zwi¹zku z likwidacj¹ stanowisk funkcyjnych w znoszonych s¹dach, to jednak poszukiwanie oszczêdnoœci w bud¿ecie resortu
sprawiedliwoœci nie stanowi³o decyduj¹cej przes³anki dla podjêcia dzia³añ w zakresie
zniesienia niewielkich s¹dów rejonowych.
Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwoœci projekt rozporz¹dzenia uwzglêdniaj¹cego zniesienie niektórych s¹dów rejonowych jest konsultowany z prezesami
s¹dów apelacyjnych i s¹dów okrêgowych. Projekt ten ma charakter wstêpny, a zatem
ostateczne decyzje w omawianej sprawie nie zosta³y dotychczas podjête.
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Wszystkie wyst¹pienia odnosz¹ce siê do przedmiotowej reorganizacji, i zawarte
w nich argumenty, wp³ywaj¹ce od w³adz samorz¹dowych i prezesów zainteresowanych
s¹dów s¹ przedmiotem wnikliwej analizy.
W przypadku uwzglêdnienia postulowanych zmian, przygotowany zostanie nowy
projekt rozporz¹dzenia, który poddany zostanie ponownym konsultacjom wewn¹trzresortowym oraz konsultacjom spo³ecznym.
Reasumuj¹c informujê Pana Senatora, ¿e celem omawianej reformy jest zracjonalizowanie nadmiernie rozdrobnionej struktury s¹downictwa powszechnego, a nie podniesienie, czy te¿ obni¿enie rangi i atrakcyjnoœci poszczególnych miast. Brak jest
zatem podstaw do rozwa¿ania propozycji przenoszenia s¹dów rejonowych z wiêkszych
miejscowoœci do mniejszych, aby podnieœæ atrakcyjnoœæ ma³ych oœrodków miejskich.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach wyposa¿a gminy w kompetencje do okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci, wskazuj¹c przy tym maksymalne stawki podatku, jakie mog¹ byæ
naliczane od danego rodzaju nieruchomoœci. Poziom stawek maksymalnych
jest zró¿nicowany w zale¿noœci od rodzaju nieruchomoœci. Dla przyk³adu,
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, od budynków mieszkalnych lub ich
czêœci nie mo¿na ustaliæ stawki podatku wy¿szej ani¿eli 0,67 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej. Jednoczeœnie poœród innych kategorii budynków ustawa wyró¿nia równie¿ tak zwane „budynki pozosta³e”, dla których
maksymalna stawka podatku mo¿e wynieœæ nawet 7,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Z sygna³ów, które do mnie docieraj¹, wynika, ¿e stosowanie wskazanych
przepisów w praktyce prowadzi do istotnych dysproporcji dotycz¹cych naliczania podatku za gara¿ u¿ytkowany przez osoby fizyczne do celów niezwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Organy podatkowe –
w zale¿noœci od tego, czy dany gara¿ wpisany jest w bry³ê budynku mieszkalnego, czy stanowi jego czêœæ przynale¿n¹ albo czy posiada odrêbn¹ ksiêgê wieczyst¹ – kwalifikuj¹ tak¹ nieruchomoœæ jako czêœæ budynku
mieszkalnego albo jako budynek pozosta³y. St¹d te¿ posiadacz gara¿u wolnostoj¹cego mo¿e liczyæ siê z koniecznoœci¹ zap³aty podatku wed³ug znacznie
wy¿szych stawek ni¿ w³aœciciel gara¿u zakwalifikowanego jako czêœæ budynku mieszkalnego.
Oczywiœcie faktem jest to, ¿e to rada gminy, podejmuj¹c uchwa³ê, okreœla
konkretne stawki za dany rodzaj nieruchomoœci i mo¿e siê zdarzyæ, ¿e przyjête w danej gminie stawki nie bêd¹ a¿ tak zró¿nicowane. Jednak powszechn¹
praktyk¹ samorz¹dów, szczególnie w du¿ych miastach, jest okreœlanie stawek podatku od nieruchomoœci w wysokoœci zbli¿onej do maksimum ustawowego. W konsekwencji ró¿nice w podatku naliczonym od podobnych
i podobnie u¿ytkowanych nieruchomoœci mog¹ byæ nawet dziesiêciokrotne.
Taki stan rzeczy, w mojej ocenie, nie znajduje uzasadnienia.
Trudno odmówiæ s³usznoœci pogl¹dowi, ¿e ka¿dy gara¿ bêd¹cy w posiadaniu osoby fizycznej i jednoczeœnie niewykorzystywany do prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej powinien byæ opodatkowany wedle jednolitej
stawki na obszarze w³aœciwoœci danej gminy.
Uwa¿am tak¿e, ¿e brak jest racjonalnego wyt³umaczenia, dlaczego gara¿
taki mia³by byæ opodatkowany inaczej, tylko ze wzglêdu na fakt jego umiejscowienia wzglêdem budynku mieszkalnego lub ze wzglêdu na zapisy wynikaj¹ce z ksiêgi wieczystej.
Dlatego te¿ kierujê na rêce Pana Ministra wniosek o przeanalizowanie
opisanej sytuacji i podjêcie kroków legislacyjnych w celu zagwarantowania
tego, aby podatek od gara¿y na obszarze danej gminy by³ obliczany wedle jednolitej stawki.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ
Warszawa, 11 stycznia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Senatora Ryszarda Knosali, z³o¿onym na 3. posiedzeniu Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r., w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci gara¿y, przes³anym przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 29 grudnia
2011 r. BPS/DSK-043-51/11, uprzejmie wyjaœniam.
Odnosz¹c siê do kwestii stosowania na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z póŸn. zm.) odmiennych stawek podatku od nieruchomoœci w przypadku opodatkowania gara¿y, nale¿y wskazaæ, ¿e w przepisach prawa gara¿ nie wystêpuje jako rodzaj budynku; funkcjê gara¿u mog¹ natomiast pe³niæ: oddzielne pomieszczenia, miejsca w budynku czy
te¿ ca³y obiekt budowlany – przeznaczone do przechowywania pojazdów mechanicznych. Ponadto, zgodnie z przyjêtymi rozwi¹zaniami, w ustawie nie wymienia siê kazuistycznie wszystkich mo¿liwych, wystêpuj¹cych w praktyce, przedmiotów
opodatkowania wraz z przypisaniem konkretnej stawki podatku od nieruchomoœci.
W konsekwencji powy¿szego, nie przewiduje siê odrêbnej stawki podatku od nieruchomoœci dla gara¿y.
Poniewa¿ w praktyce, w odniesieniu do gara¿y, mo¿emy spotkaæ siê z ró¿nymi okolicznoœciami faktycznymi, a w konsekwencji równie¿ z odmiennymi stanami prawnymi, zastosowanie bêd¹ mia³y w tych przypadkach ró¿ne stawki podatku od nieruchomoœci.
Stawkê podatku w³aœciw¹ dla budynków mieszkalnych stosuje siê w przypadku
gara¿y bêd¹cych pomieszczeniami przynale¿nymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z póŸn. zm.) oraz dla gara¿y wielostanowiskowych mieszcz¹cych siê w bryle budynku mieszkalnego, stanowi¹cych element nieruchomoœci wspólnej z okreœleniem korzystania z poszczególnych
miejsc w ramach podzia³u quoad usum. Gara¿ bêd¹cy odrêbn¹ nieruchomoœci¹ z ksiêg¹ wieczyst¹ podlega natomiast opodatkowaniu stawk¹ jak dla budynków i ich czêœci
pozosta³ych. Nale¿y mieæ bowiem na wzglêdzie, ¿e zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoœci podlegaj¹
wymienione w tym przepisie nieruchomoœci, w tym budynki oraz czêœci budynków.
Zgodnie z definicj¹ nieruchomoœci zawart¹ w art. 46 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póŸn. zm.) pod pojêciem tym nale¿y rozumieæ czêœci powierzchni ziemskiej stanowi¹ce odrêbny przedmiot w³asnoœci (grunty), jak równie¿ budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub czêœci takich budynków, je¿eli
na mocy przepisów szczególnych stanowi¹ odrêbny od gruntu przedmiot w³asnoœci.
Nale¿y zatem podkreœliæ, ¿e ró¿nice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoœci gara¿y wynikaj¹ wy³¹cznie z ich odmiennej sytuacji faktycznej i prawnej. Oznacza
to, ¿e kwestia opodatkowania gara¿y nie jest przypadkiem szczególnym, bowiem równie¿ wobec innych obiektów poza gara¿ami mo¿liwe jest stosowanie ró¿nych stawek
podatku od nieruchomoœci, w zale¿noœci od ich statusu. Ustawa o podatkach i op³atach lokalnych nie stanowi wyj¹tku w odniesieniu do gara¿y i nie stosuje wobec nich
odmiennych regu³ opodatkowania ni¿ w przypadku innych przedmiotów opodatkowania, pomijaj¹c ich status prawny wynikaj¹cy z odrêbnych przepisów rangi ustawowej.
Powy¿szy sposób opodatkowania znajduje swoje potwierdzenie nie tylko w praktyce samorz¹dowych organów podatkowych, ale równie¿ w orzecznictwie s¹dów administracyjnych oraz w doktrynie. Niemniej w wyroku z dnia 12 paŸdziernika 2011 r. sygn.
akt II FSK 733/10 Naczelny S¹d Administracyjny zaj¹³ odmienne stanowisko. Wskutek tego, w dniu 28 listopada 2011 r. Naczelny S¹d Administracyjny w innej sprawie
skierowa³ pytanie prawne do poszerzonego sk³adu NSA (sygn. akt II FSK 535/10).
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Zdaniem Ministra Finansów rozstrzygniêcie NSA w uchwale, choæ wi¹¿e w danej
sprawie, bêdzie mia³o zasadnicze znaczenie odnoœnie do ewentualnej zmiany linii orzeczniczej w zakresie opodatkowania gara¿y podatkiem od nieruchomoœci. Obecnie, czekaj¹c na to stanowisko, s¹dy administracyjne zawieszaj¹ postêpowania w podobnych
sprawach.
W odniesieniu zaœ do kwestii stosowania jednolitej stawki podatku od nieruchomoœci dla gara¿y na obszarze danej gminy nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych przy okreœlaniu wysokoœci stawek podatku od
nieruchomoœci od budynków lub ich czêœci rada gminy mo¿e ró¿nicowaæ ich wysokoœæ
dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci sposób ich wykorzystania. Uprawnienia rad gmin do ró¿nicowania stawek podatku od nieruchomoœci wywodz¹ siê z art. 167 i 168 Konstytucji RP – przepisów, które
konstytucyjnie okreœlaj¹ zakres w³adztwa podatkowego samorz¹du terytorialnego bêd¹cego gwarancj¹ samodzielnoœci finansowej gminy. Uprawnienia te s¹ zatem wyrazem posiadania przez jednostki samorz¹du terytorialnego, konstytucyjnie
zagwarantowanej, autonomii finansowej pozwalaj¹cej gminie na samodzielne kszta³towanie polityki podatkowej, zgodnie ze swoj¹ w³aœciwoœci¹ terytorialn¹.
Gminy mog¹ zatem w uchwale okreœliæ obowi¹zuj¹ce na jej terenie jednolite stawki
podatku od nieruchomoœci od budynków lub ich czêœci pe³ni¹cych funkcje gara¿y,
z uwzglêdnieniem górnych granic stawek obowi¹zuj¹cych w danym roku podatkowym
zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
Natomiast wprowadzanie ustawowych rozwi¹zañ w zakresie jednolitej stawki od
gara¿y obowi¹zuj¹cej na terenie gminy, w kontekœcie wynikaj¹cej z Konstytucji RP autonomii finansowej jednostek samorz¹du terytorialnego, wydaje siê byæ niezasadne.
Sumuj¹c zatem nale¿y stwierdziæ, ¿e w aktualnym stanie prawnym istniej¹ mo¿liwoœci zastosowania przez gminê w odniesieniu do budynków lub ich czêœci pe³ni¹cych
funkcje gara¿y, jednolitej stawki podatku od nieruchomoœci – w wyniku ró¿nicowania
stawek podatku od budynków lub ich czêœci pozosta³ych. Natomiast istniej¹ce w¹tpliwoœci co do prawid³owoœci opodatkowania wyodrêbnionych prawnie gara¿y w budynkach mieszkalnych zostan¹ rozstrzygniête w uchwale NSA.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze, nie przewiduje siê zmian ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w przedmiotowym zakresie.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego
Krajowy System Informacji Policyjnej (KSIP) funkcjonuje wed³ug zasad
uregulowanych ustaw¹ o Policji oraz rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 5 wrzeœnia 2007 r. w sprawie przetwarzania
przez Policjê danych o osobach. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przepisy tych aktów s¹
nieprecyzyjne, jeœli chodzi o wskazanie okresu, przez jaki dane osobowe mog¹
byæ przechowywane w systemie, bowiem art. 20 ust. 17 ustawy o Policji przewiduje, ¿e „dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestêpstwa przechowuje siê przez okres, w którym s¹ one niezbêdne dla realizacji ustawowych
zadañ wykonywanych przez Policjê. Organy Policji dokonuj¹ weryfikacji tych
danych nie rzadziej ni¿ co dziesiêæ lat do dnia uzyskania informacji, usuwaj¹c
dane zbêdne”. Podobne regulacje zawiera wskazane rozporz¹dzenie, które
w §11 ust. 2 stanowi, i¿ „informacje uznaje siê za nadal przydatne, je¿eli na
ich podstawie nie mo¿na wykluczyæ mo¿liwoœci pope³nienia w przysz³oœci
przez osobê, której dotycz¹, czynu zabronionego”. Jednoczeœnie przepisy nie
definiuj¹ ani pojêcia „dane zbêdne”, ani te¿ pojêcia „danych niezbêdnych dla
realizacji ustawowych zadañ wykonywanych przez Policjê”. W konsekwencji
praktycznie ka¿de dane osobowe umieszczone w systemie mo¿na uznaæ za
niezbêdne i na tej podstawie przechowywaæ je nawet bezterminowo.
Warto w tym miejscu wskazaæ na elementarn¹ zasadê, zgodnie z któr¹
wszelkie ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoœci
i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego. Co wiêcej, w³adze publiczne nie mog¹ pozyskiwaæ, gromadziæ
i udostêpniaæ innych informacji o obywatelach ni¿ informacje niezbêdne w demokratycznym pañstwie prawnym. Przedstawione stanowisko stanowi kanon konstytucyjnych wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela. Kwestie te
zosta³y równie¿ podobnie uregulowane na gruncie prawa miêdzynarodowego, na przyk³ad w art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoœci.
Utrzymanie w obecnym kszta³cie przytoczonych na wstêpie przepisów
mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla poszanowania podstawowych praw i wolnoœci
cz³owieka i obywatela. Potwierdzeniem przedstawionej tezy mo¿e byæ przypadek, gdy komendant g³ówny Policji odmówi³ pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o usuniêcie z KSIP danych osobowych wnioskodawcy wprowadzonych do zbioru w ramach prowadzonych wobec niego postêpowañ karnych,
które nastêpnie zosta³y prawomocnie umorzone, czyli de facto wnioskodawca nie by³ osob¹ karan¹. Mimo to wnioskodawca zmuszony by³ dochodziæ
swoich praw z pomoc¹ generalnego inspektora ochrony danych osobowych
oraz s¹du administracyjnego.
Bior¹c to pod uwagê, uwa¿am, ¿e konieczna jest nowelizacja wymienionych przepisów. W szczególnoœci w sposób bardziej precyzyjny powinny zostaæ okreœlone kryteria s³u¿¹ce za podstawê usuniêcia danych osobowych
z systemów prowadzonych przez Policjê – na przyk³ad dane powinny byæ
usuwane w ka¿dym przypadku umorzenia postêpowania. Nadto wypada
rozwa¿yæ, czy w œwietle postanowieñ konstytucji oraz umów miêdzynarodowych przepisy rozporz¹dzenia wykonawczego okreœlaj¹ce kryteria przetwarzania danych osobowych w ramach KSIP nie powinny zostaæ przeniesione
do aktu rangi ustawowej. W koñcu zaœ warto rozwa¿yæ, czy nie by³oby zasadne ustanowienie – na gruncie przepisów reguluj¹cych dzia³anie KSIP – procedury okreœlaj¹cej tryb rozpatrzenia wniosku osoby trzeciej w przedmiocie
usuniêcia jej danych osobowych z rejestru policyjnego.
Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozpoznanie zagadnienia przedstawionego w niniejszym oœwiadczeniu i o podjêcie inicjatywy
legislacyjnej w tym zakresie.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ
Warszawa, 27 stycznia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 29 grudnia 2011 roku (sygn. BPS/DSK-043-52/11),
przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Ryszarda Knosalê podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 roku w sprawie przepisów reguluj¹cych usuwanie danych z Krajowego Systemu Informacji Policyjnej,
uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
Na wstêpie nale¿y wskazaæ, ¿e problematyka przetwarzania (w tym usuwania) danych osobowych zwi¹zana jest z zawartymi w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej gwarancjami prawa do prywatnoœci oraz wynikaj¹cymi z nich ograniczeniami
w zakresie ujawniania informacji dotycz¹cych w³asnej osoby. Stosownie bowiem do
art. 47 Konstytucji RP ka¿dy ma prawo do ochrony prawnej ¿ycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim ¿yciu osobistym.
Równoczeœnie, art. 51 Konstytucji RP zawiera gwarancje dotycz¹ce „autonomii informacyjnej jednostki”, które obejmuj¹ zarówno okreœlone zakazy oraz obowi¹zki spoczywaj¹ce na organach w³adzy publicznej, jak i przys³uguj¹ce jednostkom prawa
podmiotowe. Stosownie zatem do art. 51 ust. 1 Konstytucji RP, nikt nie mo¿e byæ zobowi¹zany inaczej ni¿ na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotycz¹cych jego
osoby. Szczególne znaczenie dla ochrony wspomnianej autonomii ma gwarancja zawarta w art. 51 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym w³adze publiczne nie mog¹ pozyskiwaæ, gromadziæ i udostêpniaæ innych informacji o obywatelach ni¿ te, które s¹
niezbêdne w demokratycznym pañstwie prawnym. Jednoczeœnie, art. 51 ust. 5 Konstytucji RP przewiduje okreœlenie w regulacjach rangi ustawowej zasad i trybu gromadzenia oraz udostêpniania informacji, w tym równie¿ danych osobowych.
Z powy¿szego wynika, ¿e regulacje okreœlaj¹ce zasady i tryb pozyskiwania, gromadzenia i udostêpniania informacji o obywatelach musz¹ byæ zawarte w przepisach rangi
ustawowej, a ponadto mog¹ zezwalaæ na pozyskiwanie wy³¹cznie tych informacji o obywatelach (w tym równie¿ ich danych osobowych), które s¹ niezbêdne do uzyskania
przez w³adze publiczne w demokratycznym pañstwie prawnym.
Obok wspomnianych wy¿ej zakazów i obowi¹zków skierowanych do w³adz publicznych, art. 51 Konstytucji RP kreuje tak¿e przys³uguj¹ce jednostkom prawa podmiotowe. S¹ to:
– prawo dostêpu jednostki do dotycz¹cych jej dokumentów urzêdowych i zbiorów
danych (art. 51 ust. 3 Konstytucji RP, przy czym przepis ten zezwala ustawodawcy
zwyk³emu na okreœlenie w ustawie ograniczeñ tego prawa);
– prawo „ka¿dego” do ¿¹dania sprostowania oraz usuniêcia informacji nieprawdziwych, niepe³nych oraz zebranych w sposób sprzeczny z ustaw¹ (art. 51 ust. 4 Konstytucji RP).
Zasady i tryb gromadzenia oraz udostêpniania informacji (w tym danych osobowych) okreœlone s¹ w ró¿nych aktach prawnych, przy czym zasadnicze znaczenie dla
omawianego zagadnienia maj¹ przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.). We wspomnianej ustawie wyra¿ono wprost prawo do ochrony danych osobowych, wynikaj¹ce
z powo³anych przepisów art. 51 Konstytucji RP. Ponadto, w ustawie zosta³y okreœlone
zasady postêpowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe s¹ lub mog¹ byæ przetwarzane w zbiorach danych.
Kwestia przetwarzania danych osobowych przez Policjê (jako element szerszej problematyki dostêpu Policji do informacji) zosta³a natomiast uregulowana w przepisach
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 43, poz. 277
z póŸn. zm.). Stosownie do art. 20 ust. 2a ww. ustawy, Policja mo¿e pobieraæ, uzyski-
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waæ, gromadziæ, przetwarzaæ i wykorzystywaæ w celu realizacji zadañ ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o osobach podejrzanych o pope³nienie przestêpstw
œciganych z oskar¿enia publicznego, nieletnich dopuszczaj¹cych siê czynów zabronionych przez ustawê jako przestêpstwa œcigane z oskar¿enia publicznego, osobach o nieustalonej to¿samoœci lub usi³uj¹cych ukryæ swoj¹ to¿samoœæ oraz o osobach
poszukiwanych, tak¿e bez ich wiedzy i zgody.
Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 2b ustawy o Policji, wspomniane informacje mog¹
obejmowaæ:
– dane osobowe wymienione w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych
(tzw. „dane wra¿liwe”), z tym ¿e dane dotycz¹ce kodu genetycznego wy³¹cznie o niekoduj¹cych regionach genomu;
– odciski linii papilarnych;
– zdjêcia, szkice i opisy wizerunku;
– cechy i znaki szczególne, pseudonimy;
– informacje o: miejscu zamieszkania lub pobytu, wykszta³ceniu, zawodzie, miejscu
i stanowisku pracy oraz sytuacji materialnej i stanie maj¹tku, dokumentach
i przedmiotach, którymi siê pos³uguj¹, sposobie dzia³ania sprawcy, jego œrodowisku i kontaktach, a tak¿e o sposobie zachowania siê sprawców wobec osób pokrzywdzonych.
Jednoczeœnie nale¿y dodaæ, i¿ w myœl art. 20 ust. 2c ww. ustawy, wspomnianych
informacji nie pobiera siê w przypadku, gdy nie maj¹ one w prowadzonym postêpowaniu przydatnoœci wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej.
W tym miejscu nale¿y wskazaæ, ¿e wspomniane przepisy art. 20 ust. 2a–2c dodane zosta³y do ustawy o Policji w wyniku jej nowelizacji, dokonanej ustaw¹ z dnia
21 lipca 2006 roku o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 158, poz. 1122 z póŸn. zm.), zwanej dalej „ustaw¹ nowelizuj¹c¹”. Wprowadzona
zmiana by³a skutkiem wyroku Trybunatu Konstytucyjnego (TK) z dnia 12 grudnia
2005 roku (sygn. akt K 32/04), w którym Trybuna³ uzna³ art. 20 ust. 2 ustawy o Policji za niezgodny z art. 51 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Przepis ten narusza³ bowiem wynikaj¹cy z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP zakaz pozyskiwania,
gromadzenia i udostêpniania informacji o obywatelach innych ni¿ te, które s¹ niezbêdne w demokratycznym pañstwie prawnym, z uwagi na fakt, ¿e wyliczenie zakresu
informacji, jakie mog¹ byæ przedmiotem przetwarzania przez Policjê, mia³o charakter
przyk³adowy, a tak¿e z uwagi na brak okreœlenia przes³anek zaniechania gromadzenia i przetwarzania informacji.
Analizuj¹c relacjê powy¿szych przepisów do przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e regulacje ustawy o ochronie danych osobowych nie
wykluczaj¹ mo¿liwoœci zastosowania przepisów szczególnych odnoœnie do przetwarzania
danych osobowych. Zgodnie bowiem z art. 5 ww. ustawy, je¿eli przepisy odrêbnych
ustaw, które odnosz¹ siê do przetwarzania danych, przewiduj¹ dalej id¹c¹ ich ochronê, ni¿ wynika to z ustawy o ochronie danych osobowych, stosuje siê przepisy tych
ustaw. Dopuszczalnoœæ stosowania regulacji ustaw szczególnych do kwestii przetwarzania danych osobowych, w tym art. 20 ust. 2a–2c ustawy o Policji, potwierdzaj¹ inne
przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dotyczy to zw³aszcza art. 23 ust. 1 ww.
ustawy, okreœlaj¹cego przypadki, w których dopuszczalne jest przetwarzanie danych
osobowych, jak równie¿ art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym przetwarzanie
„danych wra¿liwych” jest dopuszczalne, je¿eli przepis szczególny innej ustawy zezwala
na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotycz¹, i stwarza pe³ne
gwarancje ich ochrony.
W kontekœcie wskazanych regulacji ustawy o ochronie danych osobowych, istotne
znaczenie maj¹ zatem powo³ane przepisy art. 20 ust. 2a–2c ustawy o Policji. Jak wskazuje siê w literaturze dotycz¹cej ochrony danych osobowych, w przypadku podmiotu
publicznego (którym jest niew¹tpliwie Policja), podmiot taki musi spe³niaæ dwa warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych: 1) mieæ wyznaczon¹ przez
przepisy podstawê prawn¹ przetwarzania danych oraz 2) legitymowaæ siê jedn¹ z wymienionych w ustawie o ochronie danych osobowych przes³anek zgodnego z prawem
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przetwarzania danych osobowych (por. J. Barta [w:] J. Barta, P. Fajgielski, R. Malkiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, 2011).
W przypadku Policji podstawê prawn¹ przetwarzania danych osobowych stanowi¹
w³aœnie przepisy art. 20 ustawy o Policji. Jako przes³ankê zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych mo¿na wskazaæ natomiast okolicznoœæ wymienion¹
w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. fakt, i¿ przetwarzanie
danych jest niezbêdne dla zrealizowania uprawnienia lub spe³nienia obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisu prawa. W literaturze przedmiotu wskazuje siê przy tym, ¿e przepis
powy¿szy: „dopuszcza przetwarzanie danych, przewiduj¹c dwa istotne wymogi: 1) istnienie odpowiedniego przepisu prawa, który przyznaje podmiotowi uprawnienie lub
nak³ada na niego obowi¹zek oraz 2) niezbêdnoœæ przetwarzania danych dla zrealizowania tego uprawnienia lub spe³nienia obowi¹zku wynikaj¹cego z tego przepisu. Wymogi te powinny byæ spe³nione ³¹cznie”. Równoczeœnie jednak „w przypadku gdy
przepis prawa nak³ada na podmiot obowi¹zek przetwarzania danych, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e przetwarzanie danych jest dopuszczalne na komentowanej podstawie, jako ¿e z pewnoœci¹ przetwarzanie jest wówczas niezbêdne dla spe³nienia obowi¹zku
wynikaj¹cego z tego przepisu”. (por. J. Barta [w:] J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, op. cit.).
Podstawê przetwarzania przez Policjê „danych wra¿liwych” stanowi¹ natomiast
przepisy art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych w zwi¹zku z art. 20
ust. 2a i 2b ustawy o Policji. Przepis art. 20 ust. 2a ustawy o Policji zezwala bowiem Policji na przetwarzanie danych osobowych o osobach wymienionych w tym przepisie bez
wiedzy i zgody osoby, której dane dotycz¹, zaœ przepis art. 20 ust. 2b ustawy o Policji
stanowi, ¿e przetwarzanie mo¿e dotyczyæ tak¿e „danych wra¿liwych”. Nale¿y zarazem
przyj¹æ, ¿e art. 20 ww. ustawy zawiera gwarancjê pe³nej ochrony „danych wra¿liwych”
w przypadku osób podejrzanych o pope³nienie przestêpstw œciganych z oskar¿enia
publicznego, które nie zosta³y skazane za te przestêpstwa (tj. tak¿e w przypadku osób,
które zosta³y prawomocnie uniewinnione b¹dŸ wobec których postêpowanie karne zosta³o prawomocnie bezwarunkowo umorzone), gdy¿ stosownie do art. 20 ust. 18 ustawy o Policji dane te podlegaj¹ komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu niezw³ocznie
po uprawomocnieniu siê stosownego orzeczenia. Tym samym, „dane wra¿liwe” osób
podejrzanych o pope³nienie przestêpstw œciganych z oskar¿enia publicznego, które nie
zosta³y skazane za te przestêpstwa, po uprawomocnieniu siê wyroku uniewinniaj¹cego
dan¹ osobê podejrzan¹ albo po prawomocnym bezwarunkowym umorzeniu postêpowania, nie mog¹ byæ przetwarzane przez Policjê, gdy¿ ustawodawca nak³ada na organy
Policji obowi¹zek zniszczenia powy¿szych danych.
Kwestiê przechowywania oraz usuwania danych ze zbiorów policyjnych reguluj¹
natomiast przepisy art. 20 ust. 17 i 18 ustawy o Policji. Zgodnie z art. 20 ust. 17 ww.
ustawy, dane osobowe, które zebrane zosta³y w celu wykrycia przestêpstwa, przechowywane s¹ przez okres, w którym s¹ one niezbêdne dla realizacji ustawowych zadañ
wykonywanych przez Policjê, zaœ organy Policji dokonuj¹ weryfikacji tych danych nie
rzadziej ni¿ co 10 lat od dnia uzyskania informacji, usuwaj¹c dane zbêdne. Natomiast
„dane wra¿liwe” dotycz¹ce osób podejrzanych o pope³nienie przestêpstw œciganych
z oskar¿enia publicznego, które nie zosta³y skazane za te przestêpstwa podlegaj¹, stosownie do art. 20 ust. 18 ww. ustawy, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu niezw³ocznie po uprawomocnieniu siê stosownego orzeczenia.
Stosownie do §11 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 5 wrzeœnia 2007 roku w sprawie przetwarzania przez Policjê informacji
o osobach (Dz. U. Nr 170, poz. 1203), oceny przydatnoœci informacji w prowadzonych
postêpowaniach dokonuje administrator zbioru, w sposób systematyczny, po zakoñczeniu sprawy, w ramach której informacje zosta³y wprowadzone do zbioru, a nastêpnie okresowo, z czêstotliwoœci¹ co najmniej raz na 10 lat. Przy dokonywaniu powy¿szej
oceny, informacje uznaje siê, w myœl §11 ust. 2 ww. rozporz¹dzenia, za nadal przydatne, je¿eli na ich podstawie nie mo¿na wykluczyæ mo¿liwoœci pope³nienia w przysz³oœci
przez osobê, której informacje dotycz¹, czynu zabronionego w rozumieniu art. 115 §1
Kodeksu karnego. Zgodnie natomiast z §11 ust. 3 ww. rozporz¹dzenia, administrator

3. posiedzenie Senatu w dniu 22 grudnia 2011 r.

73

zbioru dokonuje usuniêcia informacji (w tym danych osobowych) zgromadzonych
w zbiorze w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) po uzyskaniu wiadomoœci, ¿e zdarzenie lub okolicznoœæ, w zwi¹zku z którymi
wprowadzono informacje do zbioru, nie ma znamion czynu zabronionego;
2) je¿eli uzna dane informacje za zbêdne w realizacji zadañ ustawowych Policji albo
nie uzna ich za przydatne w prowadzonych przez Policjê postêpowaniach, w rozumieniu §11 ust. 2 rozporz¹dzenia.
Analizuj¹c powy¿sze przepisy ustawy o Policji i rozporz¹dzenia w sprawie przetwarzania przez Policjê informacji o osobach nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e dopuszczaj¹ one
przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, równie¿ po zakoñczeniu ewentualnych postêpowañ w sprawach o przestêpstwa czy wykroczenia, w zwi¹zku z którymi zosta³y zebrane. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych przewiduj¹
natomiast uprawnienie, dziêki któremu jednostka mo¿e ¿¹daæ usuniêcia swych danych ze zbiorów policyjnych. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, ka¿dej
osobie przys³uguje prawo m.in. do ¿¹dania usuniêcia danych osobowych, je¿eli s¹ one
zbêdne dla realizacji celu, dla którego zosta³y zebrane. Wykazanie powy¿szego faktu
przez osobê uprawnion¹ zobowi¹zuje administratora danych do usuniêcia, zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy, danych ze zbioru bez zbêdnej zw³oki.
Dodaæ przy tym nale¿y, ¿e zastosowanie tych przepisów nie wy³¹cza regulacji
art. 20 ust. 17 ustawy o Policji oraz §11 ust. 1 rozporz¹dzenia w sprawie przetwarzania
przez Policjê informacji o osobach, w zakresie dokonywania przez same organy Policji,
jako administratorów zbiorów wchodz¹cych w sk³ad KSIP, weryfikacji niezbêdnoœci
danych dla realizacji ustawowych zadañ Policji. Wskazane regulacje wprowadzaj¹ obowi¹zek dokonywania przez organy Policji samodzielnej weryfikacji niezbêdnoœci danych dla realizacji ustawowych zadañ Policji. Obowi¹zek ten jest niezale¿ny od
uprawnienia osób, których dane s¹ przetwarzane, wynikaj¹cego z przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e kwestia zgodnoœci art. 20 ust. 17 ustawy o Policji z art. 51
ust. 2 Konstytucji RP by³a przedmiotem badania przez Trybuna³ Konstytucyjny w powo³anym ju¿ wyroku z dnia 12 grudnia 2005 roku (sygn. akt K 32/04). Trybuna³ dostrzeg³ niebezpieczeñstwo p³yn¹ce zarówno z samego faktu zachowania zbioru dla
celów potencjalnych postêpowañ, trudnoœci kontroli prawid³owego postêpowania ze
zbiorami, jak równie¿ mo¿liwoœci ekscesywnego ich wykorzystania. Mimo to Trybuna³
uzna³ jednak, ¿e z uwagi na istniej¹ce we wspó³czesnych warunkach zagro¿enia bezpieczeñstwa (takie jak przestêpczoœæ zorganizowana i terroryzm), w demokratycznym
pañstwie prawa norma art. 20 ust. 17 ustawy o Policji mieœci siê w granicach swobody
regulacyjnej ustawodawcy, okreœlonej m.in. wynikaj¹c¹ z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP
zasad¹ proporcjonalnoœci. Trybuna³ podkreœli³ zarazem, ¿e „prawomocne uniewinnienie konkretnej osoby lub bezwarunkowe umorzenie postêpowania karnego wobec konkretnej osoby nie przes¹dza o tym, ¿e zgromadzone dane nie mog¹ zawieraæ informacji
przydatnych dla realizacji ustawowych zadañ Policji wobec innych osób”, jak równie¿,
¿e „zebrane przez Policjê informacje przechowywane s¹ w zwi¹zku z prowadzonymi
czynnoœciami (na co wskazuje wzmianka o periodycznej weryfikacji danych i usuwaniu danych zbêdnych)”. Tym samym Trybuna³ uzna³ przepis art. 20 ust. 17 ustawy
o Policji za zgodny z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP, co ma o tyle du¿e znaczenie, ¿e art. 51
ust. 2 Konstytucji RP formu³uje zakaz maj¹cy bezpoœrednie zastosowanie do regulacji
praw jednostki (przepis ten nie zawiera bowiem odes³ania do uregulowania danej kwestii w ustawie).
Jednoczeœnie pragnê uprzejmie wskazaæ, i¿ charakter ustawy o Policji jako lex specialis wzglêdem ustawy o ochronie danych osobowych, zupe³noœæ i kompletnoœæ uregulowañ art. 20 ust. 17 ustawy o Policji w zakresie weryfikacji i usuwania danych przez
Policjê potwierdzaj¹ wyroki Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie, tj.:
wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 marca 2011 roku (sygn. II SA/Wa 1885/10) oraz
wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 listopada 2011 roku (sygn. II Sa/Wa 978/11).
W obu orzeczeniach WSA w Warszawie uchyli³ decyzjê Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zwanego dalej GIODO), nakazuj¹c¹ Komendantowi G³ównemu
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Policji usuniêcie z KSIP danych osobowych dotycz¹cych postêpowania karnego
w sprawie, w której nast¹pi³o zatarcie skazania. W uzasadnieniu do wyroku WSA
wskaza³, ¿e zadaniem ustawy o ochronie danych osobowych nie jest jedynie stanie na
stra¿y interesów tych, których przetwarzane dane osobowe dotycz¹, zaœ naczeln¹ zasad¹ ustawy nie jest zakaz przetwarzania danych osobowych, lecz przestrzeganie zakresu i trybu ich przetwarzania. Ponadto, WSA wskaza³, i¿ analiza przepisów art. 20
ustawy o Policji oraz rozporz¹dzenia w sprawie przetwarzania przez Policjê informacji
o osobach, prowadzi do wniosku, ¿e: „kwestie przetwarzania danych osobowych osób
wymienionych w art. 2a ustawy o Policji zosta³y przez prawodawcê uregulowane kompleksowo i stanowi¹ lex specialis w stosunku do ustawy o ochronie danych osobowych.
Ocenê przydatnoœci danych w zbiorze informatycznym prawodawca pozostawi³ organom Policji, albowiem to one stoj¹ na stra¿y porz¹dku publicznego i znaj¹ specyfikê
œrodowisk przestêpczych. Sformu³owanie zawarte w §11 ust. 2 wy¿ej wskazanego rozporz¹dzenia: „informacje uznaje siê za nadal przydatne, je¿eli na ich podstawie nie
mo¿na wykluczyæ mo¿liwoœci pope³nienia w przysz³oœci przez osobê, której dotycz¹,
czynu zabronionego” s¹ nieostre, co wydaje siê byæ celowym zabiegiem, zwa¿ywszy, ¿e
ocenê tê nale¿y odnosiæ do stanów przysz³ych niepewnych, przewidywañ. Te przewidywania mog¹ siê ziœciæ lub te¿ nie. Nie mo¿na jednak pozbawiaæ Policji podstawowego
instrumentu zwalczania przestêpczoœci, jakim jest dostêp do jak najpe³niejszej informacji, któr¹ zreszt¹ Policja sama wytworzy³a w sposób legalny”.
Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿y stwierdziæ, i¿ przepisy art. 20 ustawy o Policji dotycz¹ce przetwarzania danych osobowych w Krajowym Systemie Informacji Policji s¹
uregulowane w ww. ustawie w sposób wystarczaj¹cy i zgodny z Konstytucj¹ RP oraz nie
wymagaj¹ zmian prawnych w tym zakresie, czego potwierdzeniem jest wspomniany
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego oraz orzeczenia Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie w sprawach indywidualnych.
MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Micha³ Deskur
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Niezamierzonym – jak siê wydaje – skutkiem wejœcia w ¿ycie przepisów
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj¹cych pojazdami bêdzie wyeliminowanie z dniem 11 lutego 2012 r. niektórych przepisów niezbêdnych do prawid³owego przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kategorii A (motocykl). Na problem opisanej luki w prawie zwracaj¹ uwagê liczne œrodowiska
zwi¹zane z bran¿¹ motoryzacyjn¹ – w tym przede wszystkim przedstawiciele wojewódzkich oœrodków ruchu drogowego, na których spoczywa obowi¹zek przeprowadzania egzaminów.
Istota problemu le¿y w brzmieniu art. 139 pkt 3 ustawy. Przepis ten przewiduje, ¿e unormowania w zakresie okreœlenia wymaganego minimalnego
wieku do kierowania pojazdami okreœlonymi w kategorii A (w tym w szczególnoœci art. 8 ust. 1 pkt 4 i pkt 7 lit. a ustawy) zaczn¹ obowi¹zywaæ dopiero
od 19 stycznia 2013 r. Poza tym 11 lutego 2012 r. uchylone zostan¹ przepisy
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, które obecnie
reguluj¹ kwestie minimalnego wieku wymaganego do uzyskania uprawnieñ
do kierowania motocyklem.
Gdy siê weŸmie pod uwagê przedstawiony stan rzeczy, nieodzowne jest
podjêcie w trybie pilnym odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej, której celem
bêdzie wyeliminowanie niespójnych przepisów, o co proszê Pana Ministra.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 23 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/DSK-043-53/11 przekazuj¹ce tekst oœwiadczenia
senatora Ryszarda Knosali w sprawie przepisów dotycz¹cych prawa jazdy kategorii A uprzejmie informujê, ¿e w dniu 13 stycznia 2012 r. Sejm uchwali³ przed³o¿ony przez
Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
o kieruj¹cych pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy 109).
Ustawa przesuwa datê wejœcia w ¿ycie przedmiotowej ustawy z dnia 11 lutego 2012 r. na
dzieñ 19 stycznia 2013 r. Zmiana daty wejœcia w ¿ycie ustawy o kieruj¹cych pojazdami
spowoduje, ¿e dotychczasowa luka prawna w zakresie kat. A zostanie wyeliminowana.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Jak wynika ze z³o¿onego na moje rêce stanowiska Opolskiej Izby Lekarskiej, samorz¹d lekarski ¿ywi powa¿ne obawy wynikaj¹ce z wejœcia w ¿ycie
przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Zaniepokojenie wspomnianej grupy zawodowej budz¹ przepisy przewiduj¹ce mo¿liwoœæ na³o¿enia dotkliwych sankcji na lekarzy i lekarzy dentystów w przypadku stwierdzenia b³êdów w wystawionych przez nich
receptach. Przedstawiciele samorz¹du lekarskiego podkreœlaj¹, ¿e trudny do
zaakceptowania jest w szczególnoœci wynikaj¹cy z przepisów art. 48 ust. 3, 8
i 11 ustawy fakt skumulowania trzech ró¿nych sankcji, jakie gro¿¹ lekarzowi
w przypadku zakwestionowania wystawionej przez niego recepty. S¹ to odpowiednio: kara umowna, zwrot kwoty refundacji oraz zakaz zawierania kolejnych umów.
Kolejny zarzut opiera siê na stwierdzeniu, ¿e wskazana ustawa nie precyzuje, jak nale¿y rozumieæ pojêcie „recepta nieuzasadniona udokumentowanymi wzglêdami medycznymi”. Lekarze obawiaj¹ siê, ¿e przepis ten mo¿e
byæ stosowany arbitralnie na ich niekorzyœæ. Warto zauwa¿yæ, ¿e zgodnie
z art. 48 ust. 8 ustawy, jeœli dana recepta zostanie zakwalifikowana jako
„nieuzasadniona”, to lekarz, który j¹ wystawi³, zobowi¹zany bêdzie do
„zwrotu funduszowi kwoty stanowi¹cej równowartoœæ kwoty nienale¿nej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji”. W tym kontekœcie na uwagê zas³uguje równie¿ brak precyzyjnego
okreœlenia w ustawie zasad stosowania wspomnianych kar umownych oraz
ich maksymalnej wysokoœci.
Jednak najpowa¿niejszy zarzut dotyczy obarczenia lekarzy i lekarzy
dentystów obowi¹zkiem kontroli uprawnieñ pacjenta do korzystania ze
œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych. Samorz¹d lekarski podnosi przede wszystkim to, ¿e obowi¹zki te nie wpisuj¹ siê
w kanon wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Co wiêcej, realizacja wspomnianego obowi¹zku mo¿e okazaæ siê dodatkowo utrudniona
z uwagi na niepe³ne wdro¿enie mechanizmów pozwalaj¹cych na szybk¹ weryfikacjê uprawnieñ do korzystania ze wskazanych œwiadczeñ, na przyk³ad
elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego.
Odnosz¹c siê do przedstawionych argumentów, pragnê wyraziæ pogl¹d,
¿e zadaniem lekarza powinno byæ w pierwszej kolejnoœci niesienie pomocy
pacjentom. Zadanie to nie mo¿e byæ jednak realizowane wystarczaj¹co efektywnie w przypadku, gdy na lekarza nak³ada siê nadmierne obowi¹zki
o charakterze administracyjnym. Istnieje bowiem zagro¿enie, ¿e obowi¹zki te
wykonywane bêd¹ kosztem czasu, jaki lekarze mogliby poœwiêciæ na leczenie. Trudno tak¿e odmówiæ s³usznoœci pogl¹dowi, ¿e sankcje na³o¿one na lekarzy z tytu³u wystawienia b³êdnej recepty, wydaj¹ siê w tym przypadku
szczególnie dotkliwe. Uzasadniona zatem mo¿e byæ obawa, i¿ realizacja
przepisów ustawy mo¿e w istocie godziæ w dobro pacjenta, na przyk³ad poprzez wyd³u¿enie siê kolejek lub ograniczenie wystawiania recept refundowanych.
Bior¹c to pod uwagê, z ulg¹ przyj¹³em informacjê o wstêpnym porozumieniu, do jakiego dosz³o w tej sprawie pomiêdzy Naczeln¹ Rad¹ Lekarsk¹ a Ministerstwem Zdrowia. Niemniej jednak rozwi¹zanie opisanych problemów
wymaga zmian przepisów. St¹d te¿ zwracam siê z proœb¹ o podjêcie w najbli¿szym czasie inicjatywy legislacyjnej w przedmiotowej kwestii. Proszê
w szczególnoœci o uwzglêdnienie tych postulatów, które przyczyni¹ siê do lepszej ochrony interesów pacjenta.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.01.23
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Ryszarda Knosali z dnia 22 grudnia
2011 r. w sprawie obaw zwi¹zanych z wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego
oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwaj¹ prace nad nowelizacj¹ zarówno ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycznych, jak równie¿ rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich. Po zmianie przepisów
lekarze nie bêd¹ ju¿ obci¹¿ani dodatkowymi czynnoœciami administracyjnymi przy wystawianiu recept, w tym równie¿ nie bêd¹ zobowi¹zani do potwierdzania prawa pacjenta do refundacji leków.
Dziêkujê za zasygnalizowanie obaw œrodowiska lekarskiego. Wszystkie sygna³y dotycz¹ce funkcjonowania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, œrodków
spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycznych s¹
przez pracowników Ministerstwa Zdrowia skrzêtnie zbierane i szczegó³owo analizowane. Wnioski p³yn¹ce z lektury m.in. interpelacji poselskich, doniesieñ prasowych bêd¹
wykorzystywane przy okazji prac nad nowelizowaniem przepisów ustawy oraz rozporz¹dzeñ wykonawczych do niej.
Z wyrazami szacunku
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Andrzej W³odarczyk
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W trakcie kampanii wyborczej Pan i Pañscy partyjni towarzysze prezentowaliœcie osi¹gniêcia w zakresie inwestycji infrastrukturalnych,
wskazywaliœcie te¿ na oczywisty Waszym zdaniem zwi¹zek pomiêdzy
Waszym zwyciêstwem a strumieniem œrodków finansowych p³yn¹cych
z Unii Europejskiej, umo¿liwiaj¹cych dalsz¹ modernizacjê kraju. Dziœ okazuje siê, ¿e wskutek kryzysu strefy euro strumieñ œrodków pop³ynie niestety w drug¹ stronê, bo w ramach solidarnoœci z naszymi konfratrami
z Unii Europejskiej pokryjemy jak¹œ cz¹stkê ich d³ugów. Nadal jednak mamy do dyspozycji pieni¹dze, jednorazowo oferowane nam na modernizacjê
infrastruktury transportowej. To s¹ znaczne œrodki. Niestety okazuje siê,
¿e nie potrafimy wykorzystaæ szansy na skokow¹ poprawê stanu sieci
transportowej kraju.
W zwi¹zku z tym proszê Pana Premiera o udzielenie kilku informacji. Jaki
dziœ jest stan wykorzystania œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej, pozostawionych do naszej dyspozycji, które s¹ przeznaczone na inwestycje kolejowe i drogowe? Jaka czêœæ tych œrodków nie zostanie wykorzystana
i dlaczego? I w jaki sposób zamierza Pan zwiêkszyæ, dla po¿ytku publicznego,
efektywnoœæ konsumowania tych œrodków?
Chcia³bym równie¿ uzyskaæ od Pana premiera informacjê, dlaczego
z dniem 1 stycznia na trzysta poci¹gów InterCity odwo³uje siê sto dziewiêædziesi¹t – dotyczy to ca³ego kraju.
Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 1 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Stanis³awa Koguta na
3. posiedzeniu Senatu w dniu 22 grudnia 2011 r. dotycz¹ce stanu wykorzystania
œrodków UE przeznaczonych na realizacjê inwestycji kolejowych i drogowych, ryzyka
niewykorzystania dostêpnych œrodków, jak równie¿ ewentualnych dzia³añ zwiêkszaj¹cych efektywnoœæ ich absorpcji w za³¹czeniu przedstawiam stosowne wyjaœnienia
i informacje.
Jednoczeœnie odpowiadaj¹c na pytanie Pana Senatora dotycz¹ce odwo³ania stu
dziewiêædziesiêciu poci¹gów spó³ki „PKP Intercity” SA, uprzejmie informujê, ¿e ww.
spó³ka nie odwo³a³a ¿adnych poci¹gów z dniem 1 stycznia br. Spó³ka „PKP Intercity”
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uruchamia w rozk³adzie jazdy 2011/12 343 poci¹gi krajowe i 58 poci¹gów miêdzynarodowych. W okresie od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r. z powodu modernizacji infrastruktury odwo³ano 8 poci¹gów oraz skrócono relacjê
6 poci¹gom.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz
Podsekretarz Stanu
Za³¹cznik
„Informacja nt. stanu wykorzystania œrodków w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013,
wed³ug danych z 20 stycznia 2012 r.”
Obecnie podstawow¹ rolê w finansowaniu infrastruktury transportu odgrywaj¹
œrodki UE, w tym g³ównie Fundusz Spójnoœci. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013, bêd¹cego najwiêkszym w historii UE programem pomocowym, na realizacjê projektów transportowych przeznaczono kwotê
1
w wysokoœci 105,10 mld PLN , w tym œrodki UE w wysokoœci 79,66 mld PLN
(19,4 mld EUR). O skali wsparcia UE œwiadczy fakt, i¿ kwota ta stanowi a¿ piêciokrotnoœæ kwoty przekazanej przez UE na finansowanie inwestycji transportowych w perspektywie 2004–2006.
Przyznan¹ kwotê podzielono pomiêdzy inwestycje w infrastrukturê transportu drogowego i kolejowego wg poni¿szego schematu:

Ga³¹Ÿ
transportu

Œrodki UE
(mln EUR)

Œrodki UE
(mln PLN)

Udzia³
ga³êzi

Projekty
drogowe

11 104,37

45 542,36

57,17%

Projekty
kolejowe

4 862,96

19 944,46

25.03%

Pozosta³e

3 456,54

14 176,32

17,80%

Razem

19 423,88

79 663,14

100%

Od pocz¹tku realizacji Programu do dnia 20 stycznia br. do oceny z³o¿ono
219 wniosków o dofinansowanie projektów na ³¹czn¹ kwotê wydatków kwalifikowanych w wysokoœci 107,89 mld PLN (w tym wk³ad UE 83,21 mld PLN), co stanowi ponad
103% dostêpnej alokacji na priorytety transportowe POIiŒ. Dotychczas, MTBiGM zatwierdzi³o do dalszej realizacji 173 projekty o wartoœci przekraczaj¹cej 90,11 mld PLN
(w tym wk³ad UE 71 mld PLN).
Spoœród 173 zatwierdzonych projektów, zawarto 161 umów o dofinansowanie na
kwotê w wysokoœci 68,38 mld PLN (w tym wk³ad UE 53,36 mld PLN), co stanowi oko³o
65% dostêpnej alokacji na priorytety transportowe POIiŒ.
1

Wg kursu 1 euro = 4,1013 z³; kurs œredni z 12 m-cy wykorzystywany przez MRR do obliczania limitów alokacji.
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Po zawarciu umów dla projektów znajduj¹cych siê obecnie w ocenie, wartoœæ
umów wzroœnie do poziomu ok. 86 mld PLN, co stanowiæ bêdzie oko³o 82% dostêpnej
alokacji na priorytety transportowe.
Aktualnie realizowane rzeczowo s¹ 154 projekty, zaœ 34 projekty zosta³y zakoñczone. Program wszed³ w zasadnicz¹ fazê realizacji. £¹czna wartoœæ podpisanych umów
z wykonawcami projektów indywidualnych i konkursowych wg stanu na dzieñ 20 stycznia br. wynosi ponad 89 mld PLN (brutto).
Od pocz¹tku realizacji Programu z³o¿ono wnioski o p³atnoœæ na kwotê w wysokoœci
przekraczaj¹cej 27 mld PLN. Do dnia 20 stycznia br. do KE przekazano wnioski o wartoœci 24,90 mld PLN wydatków kwalifikowanych. KE zatwierdzi³a ww. kwotê i z tego
tytu³u do bud¿etu pañstwa przekaza³a kwotê œrodków UE w wysokoœci 18,90 mld
PLN, która stanowi oko³o 23,10% dostêpnej alokacji na priorytety transportowe.
Szczegó³ow¹ informacjê na temat kwot oraz œrodków UE zakontraktowanych, poœwiadczonych i zrefundowanych przez KE w podziale na poszczególne ga³êzie przedstawiono w tabeli poni¿ej.

Ga³¹Ÿ
transportu

Liczba
podpisanych
umów o dofinansowanie

Wydatki kwalifikowane
z umów o dofinansowanie
(mln PLN)

Wk³ad UE
z umów o dofinansowanie
(mln PLN)

Wydatki kwalifikowane
poœwiadczone
przez MI
(mln PLN)

Wydatki UE
poœwiadczone
przez MI
(mln PLN)

Wydatki UE
zrefundowane
do bud¿etu
pañstwa przez
KE (mln PLN)*

projekty
drogowe
(6.1, 6.2, 8.2)

61

47 536,06

39 749,57

22 839,16

19 120,23

18 148,96

w tym drogowe
GDDKiA

37

43 961,36

37 367,15

21 924,66

18 635,96

17 389,07

w tym drogowe
pozosta³ych
beneficjentów

24

3 574,70

2 382,42

914,5

484,27

759,89

projekty
kolejowe (7.1)

17

10 842,05

7 285,05

627,59

389,99

214,88

pozosta³e
projekty

83

10 005,88

6 325,96

1 295,19

784,95

424,7

161

68 383,99

53 360,58

24 761,94

20 295,17

18 788,54

RAZEM

* wy¿sza wartoœæ refundacji wynika ze stosowania ró¿nych poziomów dofinansowania na
szczeblu KE i krajowym.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze dane oraz fakt, ¿e œrodki UE pozostaj¹ce w dyspozycji
Polski musz¹ zostaæ wykorzystane do koñca 2015 r., nale¿y uznaæ, ¿e w chwili obecnej
brak jest zagro¿enia ich utraty.
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta
skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka
Szanowny Panie Przewodnicz¹cy!
W ¿yciu ka¿dego polityka mo¿e zdarzyæ siê chwila, i¿ przychodzi mu podejmowaæ historyczne decyzje, kiedy rozstrzyga o przysz³oœci i przes¹dza
o jej postaci. Wspó³czeœni pewnie nie os¹dz¹ polityka obiektywnie za takie
decyzje, nad jego dzia³aniami pochyl¹ siê jednak badacze dziejów, którzy
wydadz¹ wyrok po latach – wówczas, gdy spory i kontrowersje dotycz¹ce
dzisiejszych wyzwañ ucichn¹.
Panie Przewodnicz¹cy, Pan obecnie jest w³aœnie w takiej sytuacji. Pañskie decyzje odnosz¹ce siê do telewizji cyfrowej, pañskie rozstrzygniêcia dotycz¹ce udzia³u operatorów w multipleksie bêd¹ wywo³ywa³y skutki przez
dziesi¹tki lat. To w Pana rêkach i w rêkach Pañskich wspó³pracowników
z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji le¿y nie tylko przysz³oœæ polskich mediów elektronicznych, lecz si³¹ rzeczy tak¿e przysz³oœæ œwiadomoœci Polaków, kszta³towanej przez tak zwan¹ czwart¹ w³adzê w sposób bêd¹cy
pochodn¹ tego, jak Wy, cz³onkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tê
czwart¹ w³adzê uformujecie. Ju¿ dziœ Pan i Pañscy koledzy decydujecie, jak
bêd¹ myœleæ i czuæ Polacy, którzy narodz¹ siê po latach.
Proszê pamiêtaæ o olbrzymiej odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z charakteru Waszych prac. Proszê pamiêtaæ o tym, i¿ wszystkim nam, nale¿¹cym do
pokolenia Solidarnoœci, jest bliska idea pluralizmu i wolnoœci g³oszenia pogl¹dów. Wiernoœæ tej aksjologii obliguje Was do dopuszczenia obecnoœci
w multipleksie wszystkich zasadniczych nurtów ideologicznych, obecnych
w polskiej mediosferze, w tym tak¿e telewizji Trwam. Proszê pamiêtaæ, ¿e
stokroæ wa¿niejsze jest to, jak Pan potraktuje media reprezentuj¹ce pogl¹dy,
których Pan nie podziela, od tego, jak odniesie siê Pan do mediów Panu ideowo bliskich.
W multipleksie musi znaleŸæ siê miejsce dla telewizji Trwam, wa¿nej dla
kilku milionów Polaków, którzy s¹ religijni, usposobieni tradycjonalistycznie
i patriotycznie.
Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ
Warszawa, 5 stycznia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z wyst¹pieniem z 29 grudnia 2011 roku (BPS/DSK-043-56/11), dotycz¹cym oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Stanis³awa Koguta podczas 3. posiedzenia Senatu RP uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji na temat
postêpowania w sprawie wniosku Fundacji LUX Veritatis (Telewizja Trwam) o rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego polegaj¹ce na przyznaniu prawa do rozpowszechniania programu drog¹ naziemn¹ w sposób cyfrowy
w sygnale multipleksu pierwszego, z³o¿onego na podstawie Og³oszenia Przewodnicz¹cego KRRiT z dnia 5 stycznia 2011 roku.
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KRRiT po rozpatrzeniu wniosków z³o¿onych na podstawie tego og³oszenia decyzj¹
Nr 137/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku przyzna³a prawo do rozpowszechniania programu drog¹ rozsiewcz¹ naziemn¹ w sposób cyfrowy, czterem podmiotom: ESKA TV SA,
ATM GRUPA SA, STAVKA Sp. z o.o. i Lemon Records Sp. z o.o. wraz z odmow¹ dla pozosta³ych stron postêpowania. Przedmiotowa decyzja zawiera szczegó³owe uzasadnienie
takiego rozstrzygniêcia i zosta³a przes³ana do wszystkich stron postêpowania.
KRRiT podejmuj¹c decyzjê w sprawie rozszerzenia koncesji czterem wy¿ej wymienionym podmiotom, ocenia³a m.in. mo¿liwoœæ dokonania przez Wnioskodawców koniecznych inwestycji i finansowania programu, a tak¿e stara³a siê aby w ofercie
multipleksu pierwszego znalaz³a siê ró¿norodna oferta programowa.
Sygna³ multipleksu pierwszego, poza czterema programami, których nadawcy
w wyniku rozstrzygniêcia postêpowania uzyskali prawo do umieszczenia ich w sygnale
multipleksu pierwszego tworzyæ bêd¹: TVP1, TVP2 oraz jeden z programów regionalnych TVP SA.
Od decyzji Przewodnicz¹cego KRRiT wnioskodawcy w trybie art. 127 par. 3 Kodeksu postêpowania administracyjnego przys³uguje prawo do z³o¿enia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Fundacja Lux Veritatis skorzysta³a z takiej mo¿liwoœci
i z³o¿y³a swój wniosek 29 sierpnia 2011 roku. Wniosek ten poddawany jest ponownej
analizie KRRiT, a co za tym idzie postêpowanie w tej sprawie nie zosta³o jeszcze zakoñczone.
Z powa¿aniem
Jan Dworak
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki
oraz senatora Piotra Gruszczyñskiego
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z proœb¹ o wsparcie wniosku Stowarzyszenia Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci Narodowych w Polsce
„Czeremosz” z Wêgorzewa dotycz¹cego udzielenia dotacji na realizacjê zadania maj¹cego na celu ochronê, zachowanie i rozwój to¿samoœci kulturowej
mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój jêzyka regionalnego w formie cyklu imprez pod tytu³em „XVII Miêdzynarodowy Festiwal
Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych Mniejszoœci Narodowych”, podtrzymanie i rozwój to¿samoœci kulturowej zespo³ów folklorystycznych reprezentuj¹cych mniejszoœci narodowe w Polsce i za granic¹ poprzez wystêpy
sceniczne i prezentacjê swego dorobku artystycznego oraz stworzenie na bazie dziedzictwa kulturowego form dialogu w zakresie poprawy stosunków
miêdzy przedstawicielami mniejszoœci narodowych ró¿nych pañstw Unii Europejskiej i Europy Œrodkowo-Wschodniej.
Miêdzynarodowy Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych
Mniejszoœci Narodowych jest imprez¹ cykliczn¹ wpisan¹ na sta³e do ogólnopolskiego kalendarza imprez kulturalnych. Jest jedyn¹ tak¹ imprez¹ w Polsce, maj¹ tam mo¿liwoœæ spotykania siê dzieci nale¿¹ce do mniejszoœci
narodowych i grup etnicznych nie tylko z Europy, ale i z ca³ego œwiata.
Mazury s¹ regionem zamieszka³ym przez wiele grup narodowoœciowych,
etnicznych i religijnych, bêd¹cych niew¹tpliwie Ÿród³em ró¿norodnoœci oraz
bogactwa kulturowego. W ostatnim czasie budzi siê zainteresowanie folklorem tych grup i zrozumienie zasady, ¿e kultura mniejszoœci narodowych jest
wzbogaceniem kultury kraju, w którym mniejszoœci zamieszkuj¹.
Celem festiwalu jest zwiêkszenie œwiadomoœci lokalnej na temat odmiennoœci kulturowej. Uwa¿amy, ¿e zainteresowanie folklorem prze³amie wzajemne uprzedzenia, przekonania i mity oraz pomo¿e zrozumieæ potrzeby
i d¹¿enia wspó³mieszkañców naszego regionu. S¹dzimy, ¿e takie spojrzenie
pomo¿e pod ka¿dym wzglêdem we wspó³istnieniu wielonarodowoœciowego
spo³eczeñstwa, a rozszerzenie horyzontów myœlowych m³odego pokolenia
pozwoli mu zrozumieæ w³aœnie to, ¿e kultura narodowa mniejszoœci wzbogaca
dziedzictwo kultury narodowej kraju, który ona zamieszkuje.
Realizacja zadania w d³u¿szej perspektywie przyczyni siê do wzmocnienia powi¹zañ kulturowych oraz d³ugofalowej wspó³pracy poprzez uznanie
ró¿norodnoœci poœród grup mniejszoœci narodowych i grup etnicznych w kraju
i za granic¹.
W naszej ocenie wniosek niesie za sob¹ wiele korzyœci zarówno w zakresie kulturowym, jak i spo³ecznym, dlatego zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ o jego uwzglêdnienie i wsparcie.
Z powa¿aniem
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski
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OdpowiedŸ
Warszawa, 12 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez pana senatora Marka Konopkê oraz
senatora Piotra Gruszczyñskiego (nr pisma BPS/DSK-043-57/11) dotycz¹cego wsparcia finansowego zadania pn. XVII Miêdzynarodowy Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów
Folklorystycznych Mniejszoœci Narodowych w Wêgorzewie uprzejmie informujê, ¿e
decyzja w sprawie dofinansowania powy¿szego projektu nie zosta³a jeszcze podjêta,
z uwagi na trwaj¹c¹ procedurê rozpatrywania wniosków.
Jednoczeœnie informujê, ¿e po zakoñczeniu postêpowania konkursowego wyniki
pierwszego naboru wniosków do programów Ministra zostan¹ og³oszone na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dziêkuj¹c za zainteresowanie sprawami kultury, ³¹czê wyrazy szacunku.
Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenia senatora Marka Konopki
oraz senatora Piotra Gruszczyñskiego
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o wsparcie wniosku
nr 14818/11 z³o¿onego przez Oœrodek Kultury w Mi³kach do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytetu „Infrastruktura domów kultury” zarz¹dzanego przez
Narodowe Centrum Kultury. Wniosek dotyczy wyposa¿enia Oœrodka Kultury
w Mi³kach.
W ramach zadania wnioskodawca planuje miêdzy innymi zakup sprzêtu
nag³oœnieniowego, sprzêtu muzycznego i instrumentów dla zespo³ów dzia³aj¹cych przy oœrodku kultury. Planowane jest równie¿ wyposa¿enie domu kultury w sprzêt fotograficzny i multimedialny, jak równie¿ wyposa¿enie
pracowni plastycznej i powstaj¹cej galerii w sztalugi, gabloty itp.
Gmina Mi³ki po³o¿ona jest w regionie, w którym wystêpuje jeden z najwy¿szych wskaŸników bezrobocia oraz bardzo ma³y dochód na jednego mieszkañca. Sytuacja materialna samorz¹du jest trudna i nie pozwala na tego typu
inwestycje. Mimo to mieszkañcy wykazuj¹ siê aktywnoœci¹ i chêci¹ dzia³ania. Oœrodek kultury jest jedyn¹ w ca³ej gminie instytucj¹ prowadz¹c¹ dzia³ania kulturalno-oœwiatowe. Warto nadmieniæ, ¿e wszelkie dzia³ania
merytoryczne Oœrodka Kultury w Mi³kach nie maj¹ charakteru komercyjnego.
Baza, któr¹ obecnie dysponuje oœrodek, nie pozwala na wykorzystanie potencja³u, jaki drzemie w spo³ecznoœci lokalnej.
Znaj¹c przychylnoœæ Pana Ministra dla oœrodków kultury na Mazurach,
czego potwierdzeniem jest dotychczasowa nieoceniona pomoc, wierzymy, ¿e
przychyli siê Pan do naszej proœby.

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z gor¹c¹ proœb¹ o wsparcie wniosku
Urzêdu Miejskiego w Orzyszu dotycz¹cego udzielenia dotacji na realizacjê zadania maj¹cego na celu rozbudowê infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Orzysz. Zadanie ma polegaæ na adaptacji budynku na pracownie Domu
Kultury w Orzyszu. Wniosek oznaczony jest numerem 17508/11.
Wnioskodawca postawi³ sobie za cel dokoñczenie realizacji projektu
stworzenia na terenie gminy Orzysz centrum kultury. Wsparcie przez pana
ministra tego wniosku pozwoli na realizacjê drugiego etapu prac. W roku 2010 zosta³ zrealizowany pierwszy etap projektu polegaj¹cy na remoncie
pierwszego z przeznaczonych przez gminê budynków przy ulicy Gi¿yckiej 9,
w którym obecnie dzia³a ju¿ czêœæ pracowni domu kultury. Dziêki dofinansowaniu z programów ministra kultury zosta³ ju¿ odrestaurowany jeden z zabytkowych budynków miasta, który wraz z nastêpnym budynkiem
planowanym w ramach tego projektu bêdzie tworzyæ kompleks centrum kultury w Orzyszu.
Dom kultury jest jedyn¹ tego rodzaju placówk¹ w gminie Orzysz. Z jego
us³ug korzystaj¹ nie tylko mieszkañcy miasta, lecz równie¿ licznie przebywaj¹cy tu w okresie letnim turyœci. Rola, jak¹ spe³nia ta placówka, jest nie do
przecenienia. Skupia ona wokó³ siebie ca³e ¿ycie kulturalne i artystyczne spo³ecznoœci. Jest to równie¿ miejsce, dziêki któremu funkcjonuje miêdzynarodowa wymiana kulturalna z miastami partnerskimi na Ukrainie, na Litwie
i w Niemczech.
Zgodnie z za³o¿eniem wnioskodawcy po modernizacji budynku powstan¹ w nim biblioteka z czytelni¹ oraz pracowni¹ komputerow¹ dla doros³ych
i dzieci, a tak¿e pokój zabaw dla dzieci z mo¿liwoœci¹ czytania im bajek typu
„poczytaj mi mamo”. Na piêtrze budynku znajd¹ siê pracownie muzyczne dla
doros³ych i dzieci oraz pracownie plastyczne (rysunek, pisanie ikon, rzeŸba
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i sztuka dekoracyjna). Oprócz pracowni w budynku znajdzie siê równie¿
miejsce dla zaplecza socjalnego, którego jak dot¹d nie ma, dla pracowników
domu kultury oraz osób pracuj¹cych spo³ecznie. Zagospodarowanie terenu
wokó³ centrum kultury pozwoli na realizacjê artystycznych dzia³añ plenerowych.
Mazury s¹ regionem szczególnym, ubogim ekonomicznie i obci¹¿onym
bezrobociem strukturalnym, regionem, w którym infrastruktura kulturalna
by³a zaniedbywana przez wiele lat. Ró¿nice, jakie tam powsta³y, w stosunku
do pozosta³ej czêœci kraju, s¹ zatrwa¿aj¹ce.
W naszej ocenie wniosek niesie za sob¹ wiele korzyœci zarówno w zakresie kulturowym, jak i spo³ecznym, dlatego zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ o jego uwzglêdnienie i wsparcie. Wierzymy, ¿e Pan Minister pochyli siê nad tym
wnioskiem, a dok³adna analiza bêdzie skutkowaæ argumentami uzasadniaj¹cymi racjonalnoœæ i zasadnoœæ jego finansowania.
Z powa¿aniem
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ
Warszawa, 25 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka nr BPS/DSK-043-57/11 z dn. 29 grudnia
2011 r. dotycz¹ce oœwiadczeñ z³o¿onych przez senatorów Marka Konopkê i Piotra Gruszczyñskiego w sprawie wniosków skierowanych do programów Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego uprzejmie informujê o wniosku Gminy Orzysz w sprawie infrastruktury Domu Kultury w Orzyszu.
Wniosek nr 04418/12 pn. „Adaptacja budynku przy ul. Gi¿yckiej 11 na bibliotekê i pracownie Domu Kultury w Orzyszu” jest b³êdny formalnie, gdy¿ zosta³ skierowany do niew³aœciwego priorytetu: do Infrastruktury kultury zamiast do
Infrastruktury domów kultury.
Wnioskodawcy, którzy z³o¿yli projekty w terminie do dn.16.11.2011 r. mieli regulaminowy przywilej: zostali poinformowani o pope³nionym b³êdzie formalnym i mogli go
naprawiæ. Niestety, projekt, o którym mowa skierowano do Departamentu Szkolnictwa
Artystycznego i Edukacji Kulturalnej dn. 29.11.2011 r., zatem poprawienie go i przes³anie do w³aœciwej instytucji zarz¹dzaj¹cej priorytetem Infrastruktura domów kultury,
tj. Narodowego Centrum Kultury by³o niemo¿liwe.
W przypadku, gdy w priorytecie Infrastruktura domów kultury pozostan¹ œrodki finansowe i odbêdzie siê nabór w terminie do 31.03.2012 r., co oka¿e siê po zakoñczeniu
wszystkich procedur, które jeszcze trwaj¹ – Gmina Orzysz bêdzie mog³a ponownie
skierowaæ wniosek, o którym mowa – do w³aœciwego priorytetu. Informacje dotycz¹ce
wyników i naboru do programów Ministra zostan¹ og³oszone na stronach poszczególnych priorytetów w koñcu stycznia lub na pocz¹tku lutego br.
Z powa¿aniem
Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki
oraz senatora Piotra Gruszczyñskiego
skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy
Szanowna Pani Minister!
Pragniemy zarekomendowaæ Pani Minister wniosek o dofinansowanie zadania „Upowszechnienie sportów zimowych. Mazurska Akademia Zimowa”
z³o¿ony przez E³ckie Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Bia³a Lilia” w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Departamencie Rozwoju i Promocji Sportu.
Wnioskodawca to stowarzyszenie, które od wielu lat organizuje aktywny
wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y z powiatu e³ckiego w formie obozów sportowych i zielonej szko³y.
Celem zadania, którego podjê³o siê stowarzyszenie „Bia³a Lilia”, jest
wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny m³odzie¿y oraz ogólne usprawnienie i uodpornienie uczniów poprzez zajêcia sportowe. Jak wykaza³y badania medyczne przeprowadzone w roku szkolnym 2010/2011 54% uczniów
powiatu e³ckiego ma problemy zdrowotne, w tym oko³o 30% ma problemy
z wadami postawy i chorobami krêgos³upa. Wœród m³odzie¿y powszechne s¹
oty³oœæ i nadwaga. Niestety, sytuacja materialna znacznej czêœci rodzin jest
bardzo trudna, by nie powiedzieæ – tragiczna. Wiele spoœród nich zmuszonych jest korzystaæ z pomocy spo³ecznej. Powiat e³cki obci¹¿ony jest strukturalnym bezrobociem. Sytuacja materialna rodzin nie pozwala na zapewnienie
dzieciom wypoczynku w okresie ferii zimowych i korzystania z aktywnej formy wypoczynku.
Wnioskodawca podj¹³ siê trudnego zadania upowszechnienia aktywnych form wypoczynku wœród dzieci rodzin najubo¿szych. Zadanie to jest ze
wszech miar zasadne i godne wsparcia.
Uprzejmie prosimy Pani¹ Minister o wnikliw¹ analizê z³o¿onego wniosku
i pozytywne jego rozpatrzenie.
Z powa¿aniem
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ
Warszawa, 2 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na wspólne oœwiadczenie Pana Senatora Marka Konopki oraz Pana
Senatora Piotra Gruszczyñskiego, przekazane pismem z dnia 29 grudnia 2011 r. (sygn.
BPS/DSK-043-58/11) uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Konkurs na dofinansowanie w 2012 r. realizacji „zajêæ sportowych dla uczniów”
nak³ada zadania „upowszechnianie sportów zimowych”, zosta³ rozstrzygniêty zgodnie
z terminem podanym w og³oszeniu konkursowym (do 20 grudnia 2011 r.), a jego wyniki bêd¹ og³oszone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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Wniosek z³o¿ony w ramach wymienionego konkursu przez E³ckie Stowarzyszenie
Inicjatyw spo³ecznych „Bia³a Lilia” zosta³ odrzucony z przyczyn formalnych, z powodu
nieza³¹czenia kompletu wymaganych dokumentów. Zgodnie z postanowieniami
statutu stowarzyszenia, do wystêpowania w imieniu stowarzyszenia, sk³adania
oœwiadczeñ, podejmowania zobowi¹zañ finansowych, zawierania umów, itd. wymagane
jest upowa¿nienie dla dwóch cz³onków Zarz¹du reprezentuj¹cych wspólnie stowarzyszenie. Do wniosku na dofinansowanie ww. przedsiêwziêcia, nie za³¹czono stosownego
upowa¿nienia.
Z wyrazami szacunku
Joanna Mucha
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Laseckiego
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Zalew Blachownia to licz¹cy ponad 20 ha przep³ywowy zbiornik retencyjny stanowi¹cy przeciwpowodziowe zabezpieczenie Czêstochowy oraz s¹siednich gmin. W tym roku powinna zakoñczyæ siê budowa na zbiorniku nowego
jazu, który zast¹pi zrujnowany stary obiekt. Niestety przy budowie jazu nie
przeprowadzono odmulenia obiektu, przez co wci¹¿ nie spe³nia on prawid³owo swojej retencyjnej funkcji. Licz¹ca prawie 2 m warstwa mu³u sprawia, ¿e
w przypadku powodzi zbiornik nie bêdzie w stanie przyj¹æ odpowiedniej iloœci wód, co uchroni³oby okolicê przed podtopieniami.
Ostatnie odmulanie zbiornika mia³o miejsce w latach szeœædziesi¹tych
XX wieku, a niedawne powodzie dobitnie pokaza³y, jak potrzebna jest to inwestycja. Budowa nowego jazu by³a œwietn¹ okazj¹, by tak¹ inwestycjê podj¹æ i zrealizowaæ ze znacznymi oszczêdnoœciami. W sprawie tej interweniowali mieszkañcy gminy oraz burmistrz Blachowni. Z³o¿yli oni u starosty
czêstochowskiego petycjê z piêcioma tysi¹cami podpisów, jednak z powodu
braku œrodków starostwo nie jest w stanie samodzielnie zrealizowaæ tej inwestycji.
Mu³ zalegaj¹cy w zbiorniku mo¿e stwarzaæ zagro¿enie ekologiczne. Tym
bardziej wa¿na jest szybka rekultywacja. Zagro¿eniem s¹ tak¿e podtopienia,
do których dochodzi na terenie gminy Blachownia z powodu nieprawid³owo
funkcjonuj¹cego zbiornika.
Uprzejmie proszê Pana Ministra o informacjê, jakie kroki zostan¹ przedsiêwziête i w jakim czasie, aby doprowadziæ do rekultywacji zbiornika retencyjnego w Blachowni.
Z wyrazami szacunku
Jaros³aw Lasecki

OdpowiedŸ
Warszawa, 7.02.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Jaros³awa Laseckiego, z³o¿one podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r. znak: BPS/DSK-043-59/11
w sprawie przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do rekultywacji zbiornika retencyjnego w Blachowni uprzejmie informujê, i¿ odpowiedŸ zosta³a przygotowana w oparciu o informacje przekazane przez Starostê Powiatu Czêstochowskiego.
Zarz¹dzaj¹cym zbiornikiem Blachownia, jako w³asnoœci¹ skarbu pañstwa, jest
Starosta Czêstochowski. Budowla piêtrz¹ca zbiornika retencyjnego Blachownia zamy2
ka zlewniê o powierzchni 66,82 km . Normalny poziom piêtrzenia wynosi NPP= 259,50 m
n.p.m., co stanowi wysokoœæ piêtrzenia wynosz¹c¹ 2,10 m, zaœ maksymalny poziom
piêtrzenia wynosi maks. PP= 259,75 m n.p.m., stanowi¹cy wysokoœæ piêtrzenia wynosz¹c¹ 2,35 m. Powierzchnia lustra wody przy maks. PP wynosi ok. 30,8 ha, a pojem3
noœæ przy tej rzêdnej ocenia siê na ok. 523,6 tys. m . Zbiornik w Blachowni oprócz
funkcji retencyjnych jest elementem ochrony przeciwpowodziowe] dla zachodnich te-
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renów miasta Czêstochowa (m.in. dzielnice: Gnaszyn Dolny. Gnaszyn Górny, Kawodrza Dolna, Stradom).
Odpowiadaj¹c na pytanie Pana Senatora pragnê wyjaœniæ, i¿ w 2011 r. zosta³ zrealizowany pierwszy etap modernizacji zbiornika Blachownia tj. „Przebudowa budowli zintegrowanej – jazu z mostem i skarpy odwodnej zapory czo³owej z przebudow¹ drena¿u
i ruroci¹gów kanalizacji deszczowej na obiekcie zbiornik wodny Blachownia”. Realizacja ww. zadania by³a mo¿liwa dziêki przyznanej w ramach „Programu dla Odry – 2006”
dotacji w kwocie 3 295 000 z³, dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 263 905,32 z³, a tak¿e œrodkom Powiatu
Czêstochowskiego w wysokoœci 1 100 000 z³.
W drugim etapie modernizacji zbiornika, planowane jest oczyszczenie zbiornika
z osadów zakumulowanych na dnie, powoduj¹cych sp³ycenie zbiornika i zmniejszenie
jego pojemnoœci. Odmulenie zbiornika ma na celu przywrócenie pierwotnej retencji
i rezerwy powodziowej, jak¹ zbiornik posiada³.
Przed przyst¹pieniem do prac niezbêdne jest ustalenie iloœci osadów zalegaj¹cych
na dnie zbiornika oraz okreœlenie sk³adu substancji zawartych w tych osadach, gdy¿
rejon zbiornika, z racji wystêpowania gatunków chronionych, jest obszarem wra¿liwym i wszelkie dzia³ania ingeruj¹ce w œrodowisko musz¹ byæ poprzedzone dok³adn¹
analiz¹ skutków tych dzia³añ.
W zwi¹zku z powy¿szym Starosta Czêstochowski w roku 2011 dwukrotnie wyst¹pi³
z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach o œrodki w kwocie 80 tys. z³otych na sfinansowanie niezbêdnych badañ
i ekspertyzê pn. „Ocena wzrostu rezerwy powodziowej i w zwi¹zku z tym bezpieczeñstwa powodziowego oraz ocena poprawy stanu jakoœci wody w zbiorniku i w rzece Stradomka”. Z uwagi na odmowê WFOŒiGW w Katowicach przyznania dofinansowania
niezbêdnych badañ i ekspertyzy, Starosta zamierza wyst¹piæ do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej o dotacje na niezbêdne badania i ekspertyzê w ramach zadania „Odbudowa Zbiornika Blachownia – Drugi Etap”. Po
wykonaniu badañ i ekspertyzy, maj¹c zdefiniowany zakres rzeczowy i okreœlone koszty
przedsiêwziêcia, Starosta wyst¹pi o œrodki na realizacjê odmulania czaszy zbiornika.
Wyra¿am przekonanie, i¿ przedstawione wyjaœnienia stanowi¹ wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na pytania zawarte w oœwiadczeniu Pana Senatora Jaros³awa Laseckiego.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Laseckiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Rozgrywki Euro 2012 zbli¿aj¹ siê do nas wielkimi krokami, a wraz z nimi
fala przyjezdnych, którzy w przysz³ym roku odwiedz¹ nasz kraj. Spora czêœæ
kibiców, jad¹c z Niemiec, wybierze z pewnoœci¹ transport samochodowy.
Wjazd do naszego kraju powinien byæ wizytówk¹.
Autostrada Berlin – Wroc³aw – Katowice – Kraków, i dalej droga Lwów –
Kijów, bêd¹ zdecydowanie jednymi z najbardziej uczêszczanych dróg w tym
czasie. Stan drogi z Berlina do przejœcia w Olszynie jest bez zarzutu, problem
pojawia siê jednak po przekroczeniu polskiej granicy, na doœæ krótkim odcinku do wêz³a z A4. Znajduj¹ca siê po naszej stronie autostrada A18 pamiêta
jeszcze czasy przedwojennych budowniczych, a pokrywaj¹ce j¹ w du¿ej czêœci dziurawe betonowe p³yty skutecznie ograniczaj¹ komfort jazdy. Wje¿d¿aj¹c do Polski, turysta ma wra¿enie, ¿e wjecha³ do kraju Trzeciego Œwiata,
a nie do kraju przewodz¹cego Unii, i to natychmiast po przekroczeniu granicy.
Ró¿nica jest kolosalna! Autostrada A18 w kierunku „z Polski” ma œwietn¹,
now¹ nawierzchniê, zaœ w kierunku „do Polski” jest w dramatycznym stanie.
Czêœæ autostrady A18 jest ju¿ pokryta asfaltem w systemie naprawczym, tak
wiêc w kilku miejscach mo¿na normalnie podró¿owaæ. Do doprowadzenia jej
do stanu przejezdnoœci wiele nie potrzeba.
W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ, czy mo¿emy spodziewaæ siê po³o¿enia asfaltu na tym wa¿nym odcinku? Czy uda siê przeprowadziæ prace jeszcze przed rozgrywkami Euro 2012?
Z wyrazami szacunku
Jaros³aw Lasecki

OdpowiedŸ
Warszawa, 16 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Jaros³awa Laseckiego z dnia 22 grudnia 2011 r., przekazane przy piœmie z dnia 29 grudnia 2011 r. znak: BPS/DSK-043-60/11, w sprawie budowy autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni po³udniowej), przedstawiam nastêpuj¹ce informacje i wyjaœnienia.
Autostrada A18 biegnie III drogowym transeuropejskim korytarzem transportowym, w ci¹gu drogi miêdzynarodowej E36, od przejœcia granicznego do Niemiec Olszyna – Forst (³¹czy siê tutaj z niemieck¹ A15 w kierunku Berlina) przez obszar Borów
Dolnoœl¹skich do wêz³a Krzy¿owa k. Boles³awca – gdzie ³¹czy siê z autostrad¹ A4. Odcinek Olszyna – Krzy¿owa ma d³ugoœæ oko³o 78 km.
W 2006 roku zakoñczono pierwszy etap dostosowywania A18 do parametrów autostrady. Kolejnym etapem bêdzie przebudowa starej, po³udniowej jezdni.
Zadanie obejmuj¹ce przebudowê ³¹cznie ponad 70 km podzielone zosta³o na trzy
pododcinki:
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– od wêz³a „Olszyna” do wêz³a „¯ary” – odcinek o d³ugoœci ponad 23 km,
– od wêz³a „¯ary” do granicy województwa lubuskiego i dolnoœl¹skiego o d³ugoœci
26,1 km,
– od granicy województwa lubuskiego i dolnoœl¹skiego do wêz³a „Golnice” (woj. dolnoœl¹skie) o d³ugoœci ponad 21,5 km.
W 1998 r. uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi (decyzje s¹ ostateczne).
Zlecono opracowanie materia³ów do wniosku o wydanie decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia (decyzje œrodowiskowe) oraz
dokumentacji technicznej (projekt budowlany, projekt wykonawczy). W dniu
08.09.2008 r. uzyskano decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia w granicach woj. lubuskiego. W dniu 29.09.2008 r. uzyskano decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia
w granicach woj. dolnoœl¹skiego, ale w dniu 15.10.2008 r. GDDKiA Oddzia³ w Zielonej
Górze z³o¿y³a odwo³anie od tej decyzji. W dniu 27.02.2009 r. uzyskano decyzjê Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska uwzglêdniaj¹c¹ odwo³anie GDDKIA i zmieniaj¹c¹ ww. decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach. W zwi¹zku z wyznaczeniem
nowych obszarów Natura 2000 w dniu 10.05.2010 r. z³o¿ono wniosek o now¹ decyzjê
o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia (dla obu województw). Przedmiotowa decyzja zosta³a uzyskana 29.07.2010 r.
Odnosz¹c siê do realizacji ww. inwestycji informujê, i¿ zgodnie z przyjêtym przez
Radê Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice
(przebudowa jezdni po³udniowej)”, zosta³o ujête w Za³¹czniku Nr 1a do ww. Programu.
Oznacza to, ¿e realizacja inwestycji rozpocznie siê przed 2013 r., pod warunkiem
spe³nienia wymogów formalnoprawnych oraz zapewnienia niezbêdnych œrodków finansowych.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca oraz do ministra sprawiedliwoœci
Jaros³awa Gowina
W ostatnich latach mieliœmy do czynienia ze zwiêkszon¹ liczb¹ brutalnych ataków ludzi na bezbronne zwierzêta. Mimo i¿ zgodnie z liter¹ ustawy
o ochronie zwierz¹t ka¿demu zwierzêciu jako istocie odczuwaj¹cej ból, strach
i cierpienie cz³owiek winien jest poszanowanie, nadal maj¹ miejsce akty bezmyœlnego i nieuzasadnionego okrucieñstwa wobec tych ¿ywych istot.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e fakty, o których mowa, nadal s¹ marginalizowane
przez organa œcigania, co na przyk³ad objawia siê w postaci odmowy wszczêcia postêpowania.
Nie bierze siê jednak pod uwagê stopnia spo³ecznej szkodliwoœci takowych
czynów, z których ka¿dy powoduje u sprawcy stêpienie wra¿liwoœci, zatarcie
granicy pomiêdzy zabaw¹ czy zachciank¹ a cierpieniem, nie mówi¹c ju¿ o tym,
¿e takie czyny bardzo czêsto powoduj¹ trwaj¹cy nierzadko do koñca ¿ycia uraz
psychiczny u w³aœcicieli zabitego czy okaleczonego zwierzêcia. Nie sposób nie
zauwa¿yæ, i¿ oko³o 90% seryjnych morderców zanim zaczê³o swój krwawy proceder, wczeœniej na ró¿ne sposoby znêca³o siê nad zwierzêtami. Dziwnym trafem znana z okrucieñstwa dzia³aj¹ca w czasie Powstania Warszawskiego
brygada Dierlewangera sk³ada³a siê w wiêkszoœci z k³usow- ników, którzy w³aœnie znêcaj¹c siê nad zwierzêtami, zd¹¿yli zatraciæ elementarn¹ wra¿liwoœæ.
Mówi¹c proœciej, chodzi o to, ¿e pob³a¿anie takim czynom mo¿e w sprzyjaj¹cych sytuacjach doprowadziæ do uwolnienia siê w niektórych jednostkach pok³adów okrucieñstwa skierowanych tym razem przeciwko ludziom.
St¹d te¿ pytanie, czy w œwietle przytoczonych wy¿ej argumentów nie nale¿a³oby doprowadziæ do wprowadzenia przepisów kryminalizuj¹cych opisane
zdarzenia do kodeksu karnego z jednoczesnym zwiêkszeniem sankcji za nie,
co powinno wytr¹ciæ z rêki argument, i¿ s¹ to tak zwane drobne przestêpstwa?
Andrzej Misio³ek

Stanowisko
MINISTRA ŒRODOWISKA
Warszawa, 4 stycznia 2012 r.
Pan
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przekazujê, wed³ug w³aœciwoœci, oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka, z³o¿one podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r., w sprawie
zwiêkszenia sankcji karnych za przestêpstwa skierowane przeciwko znêcaniu siê nad
zwierzêtami.
Zagadnienia zawarte w ww. oœwiadczeniu nie nale¿¹ do kompetencji Ministra Œrodowiska.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
PODSEKRETARZ STANU
G£ÓWNY KONSERWATOR PRZYRODY
Janusz Zaleski
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OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 2012.01.30
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Andrzeja Misio³ka Senatora Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawie zaostrzenia sankcji karnych za akty okrucieñstwa wobec zwierz¹t
(pismo nr BPS/DSK-043-61/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.) przekazane przez Ministra
Œrodowiska pismem z dnia 4 stycznia 2012 r. nr BMzp-070-3/398/12/MK uprzejmie
informujê, ¿e ustaw¹ z dnia 16 wrzeœnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t
oraz ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373)
m.in. zosta³y zmienione przepisy karne, które obowi¹zuj¹ od dnia 1 stycznia 2012 r.
Zgodnie z t¹ ustaw¹ w przypadkach nieuzasadnionego oraz niehumanitarnego zabijania zwierz¹t oraz w przypadkach znêcania siê nad zwierzêtami, karê ograniczenia
wolnoœci lub pozbawienia wolnoœci podwy¿szono z 1 roku do 2 lat, a w przypadkach
gdy sprawca dzia³a ze szczególnym okrucieñstwem z 2 lat do 3 lat pozbawienia wolnoœci. W razie skazania za te przestêpstwa s¹d bêdzie orzeka³ przepadek zwierzêcia oraz
bêdzie móg³ orzec zakaz posiadania zwierz¹t od 1 roku do 10 lat. Ponadto zwiêkszono
wymiar nawi¹zki, któr¹ dotychczas mo¿na by³o orzec w wysokoœci od 25 z³ do 2.500 z³,
a obecnie w wysokoœci od 500 z³ do 100.000 z³.
Jednoczeœnie zosta³ rozszerzony katalog czynów zabronionych uznanych za znêcanie siê nad zwierzêtami poprzez wprowadzenie zakazu przeprowadzania na zwierzêtach zabiegów maj¹cych na celu zmianê wygl¹du zwierzêcia, a w szczególnoœci
przycinania psom uszu i ogonów. Wprowadzono te¿ zakaz u¿ywania zwierz¹t chorych,
a tak¿e zbyt m³odych lub starych do pracy, w celach sportowych lub rozrywkowych
oraz zmuszania tych zwierz¹t do czynnoœci, których wykonywanie mo¿e spowodowaæ
ból. Katalog ten zawiera równie¿ zakaz obcowania p³ciowego ze zwierzêtami (zoofilii)
oraz zakaz transportu ¿ywych ryb lub ich przetrzymywania w celu sprzeda¿y bez dostatecznej iloœci wody.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Warszawa, 29 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez pana senatora Andrzeja Misio³ka,
w sprawie umiejscowienia w czêœci szczególnej Kodeksu karnego przepisów statuuj¹cych typy przestêpstw przeciwko zwierzêtom oraz zwiêkszenia sankcji karnych za takie czyny, przekazanym pismem z dnia 29 grudnia 2011 r., BPS/DSK-043-62/11,
uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
W styczniu 2011 r. Minister Sprawiedliwoœci zwróci³ siê do Instytutu Wymiaru
Sprawiedliwoœci z proœb¹ o przeprowadzenie badañ empirycznych w zakresie stosowania w praktyce przepisów karnych zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierz¹t (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002, z póŸn. zm.). Instytut przeprowadzi³ badania 199 wybranych losowo spraw karnych prowadzonych
w 2010 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz s¹dach
w Polsce. Na tê liczbê spraw, a¿ 132 zakoñczy³y siê na etapie postêpowania przygotowawczego, w tym 61 spraw odmow¹ wszczêcia dochodzenia, a 71 umorzeniem postêpowania przygotowawczego. 57 spraw zakoñczy³o siê prawomocn¹ decyzj¹
koñcz¹c¹ postêpowanie w sprawie. Na 62 oskar¿onych, których sprawy rozpoznawa³y s¹dy, dwóch zosta³o uniewinnionych. W 2 sprawach postêpowanie zosta³o
umorzone (ze wzglêdu na niepoczytalnoœæ oskar¿onych), a w 5 przypadkach umorzone warunkowo. Grzywnê samoistn¹ orzeczono 13 razy, karê ograniczenia wolnoœci – 10 razy, karê pozbawienia wolnoœci – 36 razy. Wobec 4 skazanych orzeczono
bezwzglêdn¹ karê pozbawienia wolnoœci, w stosunku do pozosta³ych 32 sprawców
jej wykonanie warunkowo zawieszono. Bezwzglêdn¹ karê pozbawienia wolnoœci
orzeczono w nastêpuj¹cym wymiarze: 4 miesi¹ce, 6 miesiêcy, 10 miesiêcy oraz 1 rok
i 6 miesiêcy.
Z raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci wynika³o, ¿e problem nie le¿y w wysokoœci ustawowego zagro¿enia kar¹, ale w stosowaniu przepisów w praktyce. W poddanych badaniu sprawach w ¿adnym z przypadków nie orzeczono maksymalnej kary,
jak¹ przewidywa³a ówczesna ustawa, tj. kary 2 lat pozbawienia wolnoœci. W wiêkszoœci
spraw prokurator kwalifikowa³ czyn jako przestêpstwo z art. 35 ust. 1 ustawy, pomimo
¿e niejednokrotnie w tych wypadkach zachowanie sprawcy charakteryzowa³o szczególne okrucieñstwo. Nale¿y zwróciæ uwagê na okolicznoœæ, ¿e ponad 66% spraw zakoñczy³o siê na etapie postêpowania przygotowawczego.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, w kwietniu 2011 r. Minister Sprawiedliwoœci zwróci³
siê do Prokuratora Generalnego oraz Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z proœb¹ o zapoznanie siê z wynikami badañ w zakresie nieprawid³owoœci w prowadzeniu postêpowañ przygotowawczych oraz o przedstawienie stanowiska co do potrzeby podjêcia okreœlonych dzia³añ oraz ich zakresu. Jednoczeœnie Minister
Sprawiedliwoœci wyst¹pi³ do Dyrektora Krajowej Szko³y S¹downictwa i Prokuratury
o rozwa¿enie mo¿liwoœci objêcia tematyki dotycz¹cej prawnej ochrony zwierz¹t programem bie¿¹cych oraz planowanych szkoleñ dla sêdziów, prokuratorów oraz aplikantów.
W odniesieniu do stanu prawnego dotycz¹cego problematyki podniesionej
w oœwiadczeniu stwierdziæ nale¿y, ¿e w dniu 1 stycznia 2012 r. wesz³a w ¿ycie ustawa
z dnia 16 wrzeœnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t oraz ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373). Nowelizacja ta stano-
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wi³a efekt inicjatywy poselskiej, która wypracowana zosta³a przy aktywnym udziale
Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
Przewodni¹ myœl¹ tej inicjatywy by³o wprowadzenie nowych instrumentów prawnych zmierzaj¹cych do przeciwdzia³ania okrutnemu traktowaniu zwierz¹t. Ustawa zaostrzy³a tak¿e sankcje karne za przestêpstwa przeciwko zwierzêtom.
Dotychczas za zabicie, uœmiercenie zwierzêcia albo dokonanie jego uboju z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zwierz¹t lub za znêcanie siê nad zwierzêciem
grozi³a grzywna, kara ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku
(art. 35 ust. 1 ustawy). Je¿eli sprawca dzia³a³ ze szczególnym okrucieñstwem mo¿na by³o orzec wobec niego grzywnê, karê ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia
wolnoœci do lat 2 (art. 35 ust. 2).
W obecnym stanie prawnym przestêpstwo z art. 35 ust. 1 (zabicie, uœmiercenie
zwierzêcia, dokonanie jego uboju z naruszeniem przepisów ustawy) oraz art. 35 ust. la
(znêcanie siê nad zwierzêciem) jest zagro¿one grzywn¹, kar¹ ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2, zaœ przestêpstwo w typie kwalifikowanym, tj. je¿eli
sprawca dzia³a³ ze szczególnym okrucieñstwem (art. 35 ust. 2), jest zagro¿one kar¹ pozbawienia wolnoœci do lat 3.
Znacznie podniesiono tak¿e wysokoœæ nawi¹zki jak¹ mo¿na orzec w zwi¹zku ze
skazaniem za te przestêpstwa. Przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy nowelizuj¹cej ustawê o ochronie zwierz¹t, s¹d móg³ orzec nawi¹zkê w wysokoœci od 25 z³ do 2 500 z³. Zgodnie ze znowelizowanym art. 35 ust. 5 ustawy o ochronie zwierz¹t, w razie skazania za
przestêpstwo okreœlone w art. 35 ust. 1, la lub 2, s¹d mo¿e orzec nawi¹zkê w wysokoœci
od 500 z³ do 100.000 z³ na cel zwi¹zany z ochron¹ zwierz¹t.
Ponadto ustawa wprowadzi³a nowy œrodek karny w postaci zakazu posiadania zwierz¹t. W art. 35 ust. 3a przewidziano, w razie skazania za przestêpstwo z art. 35 ust. 2,
obligatoryjne orzeczenie zakazu posiadania zwierz¹t na okres od roku do 10 lat, zaœ wobec sprawcy przestêpstwa z art. 35 ust. 1 i la fakultatywn¹ podstawê orzeczenia tego
œrodka.
Przepisy wprowadzone opisan¹ powy¿ej nowelizacj¹ umo¿liwiaj¹ wszechstronn¹, zindywidualizowan¹ i adekwatn¹ reakcjê organów wymiaru sprawiedliwoœci na
czyny wyczerpuj¹ce znamiona okreœlone w ustawie o ochronie zwierz¹t. Znowelizowana ustawa zawiera nowe rozwi¹zania, teraz zaœ celowe jest ukszta³towanie prawid³owej praktyki ich stosowania. W tym kierunku zmierzaj¹ szkolenia dla
praktyków wymiaru sprawiedliwoœci, dotycz¹ce problematyki prawnej ochrony
zwierz¹t.
Okres obowi¹zywania nowych przepisów ustawy o ochronie zwierz¹t jest zbyt krótki, aby móc oceniæ jakie skutki wywar³a nowelizacja, a ponadto dokonaæ wiarygodnej
oceny trafnoœci postulatu kolejnego podwy¿szenia sankcji za przestêpstwa przewidziane w ustawie. W przysz³oœci celowe bêdzie przeprowadzenie badañ empirycznych dotycz¹cych stosowania znowelizowanej ustawy, których rezultat bêdzie móg³ ewentualnie
uzasadniaæ rozwa¿enie dalszych modyfikacji przepisów w tym zakresie.
Odnosz¹c siê do postulatu umiejscowienia w czêœci szczególnej Kodeksu karnego
przepisów statuuj¹cych typy przestêpstw ukierunkowanych na ochronê zwierz¹t nadmieniam, i¿ kwestia ta równie¿ by³a analizowana w Ministerstwie Sprawiedliwoœci. Typy przestêpstw zwi¹zane z ochron¹ zwierz¹t umiejscowione s¹ w wielu ustawach
szczególnych (np. w ustawie o ochronie zwierz¹t, ustawie – Prawo ³owieckie, ustawie
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych). Umiejscowienie ich
w Kodeksie karnym musia³oby wi¹zaæ siê ze znacznym rozbudowaniem tego aktu prawnego. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w opisie poszczególnych typów czynów zabronionych znajduj¹ siê liczne odes³ania do innych przepisów ustawy o ochronie zwierz¹t, co
równie¿ utrudnia³oby zabieg legislacyjny zwi¹zany z ich przeniesieniem do Kodeksu
karnego. Opisowe rozbudowanie przepisów okreœlaj¹cych znamiona czynów zabronionych chroni¹cych zwierzêta prowadzi³oby natomiast do nadmiernej kazuistyki przepisów Kodeksu karnego.
Nale¿y mieæ na uwadze, i¿ Ÿród³em prawa karnego, stosownie do art. 1 §1 Kodeksu
karnego, mo¿e byæ tylko akt prawny rangi ustawowej. Ustawy s¹ Ÿród³em powszechnie
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obowi¹zuj¹cego prawa, a Konstytucja nie ró¿nicuje ich mocy ani nie ustanawia prymatu ustaw kodeksowych nad innymi ustawami. Umieszczenie przepisów o odpowiedzialnoœci karnej poza Kodeksem karnym nie oznacza zatem umniejszenia wartoœci
dobra chronionego za pomoc¹ przepisów prawa karnego.
Z wyrazami powa¿ania
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Micha³ Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
W Polsce z roku na rok zwiêksza siê liczba pojazdów poruszaj¹cych siê
po drogach, co niestety nie idzie w parze z przepustowoœci¹ dróg w miastach.
Z powy¿szych wzglêdów w tak zwanych godzinach szczytu w wiêkszoœci polskich miast tworz¹ siê korki skutecznie uniemo¿liwiaj¹ce dojechanie
na czas i terminowe za³atwienie spraw przez obywateli.
Wobec powy¿szego ka¿dy dodatkowy element powoduj¹cy zakorkowanie ulic oraz spóŸnienia winien zostaæ wyeliminowany.
Takim elementem jest niew¹tpliwie u¿ywanie dróg publicznych w godzinach szczytu (obliczonych indywidualnie dla ka¿dej miejscowoœci) przez samochody nauki jazdy, poniewa¿ kieruj¹cy tymi pojazdami nie posiadaj¹
jeszcze umiejêtnoœci sprawnego poruszania siê po drogach.
Sytuacja opisana powy¿ej jest przyczyn¹ zwiêkszenia utrudnieñ na drogach, ale te¿ eskalacji zdarzeñ niebezpiecznych ze wzglêdu na trudne do
przewidzenia reakcje uczestników kursów nauki jazdy oraz zwiêkszone zdenerwowanie innych u¿ytkowników dróg.
Wobec powy¿szego rodzi siê pytanie, czy nie nale¿a³oby zobligowaæ gmin
do wyznaczenia godzin, w których dozwolone by³oby korzystanie z dróg publicznych przez pojazdy nauki jazdy, w celu zapewnienia wiêkszej dro¿noœci
dróg w godzinach szczytu oraz zmniejszenia liczby sytuacji niebezpiecznych
na naszych drogach?
Andrzej Misio³ek

OdpowiedŸ
Warszawa, 31 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/DSK-043-63/11 przekazuj¹ce tekst oœwiadczenia
senatora Andrzeja Misio³ka w sprawie problemów komunikacyjnych zwi¹zanych
z nadmiern¹ liczb¹ samochodów nauki jazdy, uprzejmie informujê, ¿e szkolenie kandydatów – na kierowców w du¿ej czêœci prowadzone jest w miastach, w których realizowany jest egzamin na prawo jazdy. Dlatego te¿ w miejscowoœci, w której znajduje siê
siedziba Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego zauwa¿a siê wzmo¿ony ruch samochodów, w których szkol¹ siê przyszli kierowcy. Oczywiœcie w niektórych miastach
iloœæ samochodów szkoleniowych mo¿e wzbudzaæ niezadowolenie mieszkañców. Jednak nale¿y zauwa¿yæ, ¿e szkolenie kandydatów na kierowców jest nieod³¹czn¹ czêœci¹
ruchu drogowego w wiêkszoœci miast. Tylko w realnym ruchu drogowym kandydat na
kierowcê jest w stanie w³aœciwie przygotowaæ siê do bezpiecznego i samodzielnego poruszania siê w nim, i tylko w tym ruchu mo¿na obiektywnie oceniæ jego umiejêtnoœci.
Tak wiêc koniecznoœæ uczestniczenia pojazdów do nauki jazdy w ruchu drogowym s¹
to realia, których nie da siê unikn¹æ. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nauka i egzamin w mniejszym
ruchu drogowym oznaczaj¹ mniejsze umiejêtnoœci przysz³ego kierowcy.
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Odnoœnie do mo¿liwoœci rozwi¹zania problemu samochodów szkoleniowych poruszaj¹cych siê po ulicach miasta uprzejmie informujê, ¿e w mojej ocenie, obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy pozwalaj¹ na ograniczenie poruszania siê pojazdów do nauki jazdy
po drogach publicznych miêdzy innymi poprzez odpowiedni¹ organizacjê ruchu drogowego na terenie miasta. Ka¿dy zarz¹dca drogi mo¿e dokonaæ ustawienia odpowiednich
znaków drogowych ograniczaj¹cych poruszanie siê wskazanych pojazdów po okreœlonych drogach lub w okreœlonym czasie, jednak¿e odpowiednie rozwi¹zanie organizacyjne i infrastrukturalne nale¿y wypracowaæ na poziomie w³adz samorz¹dowych
miasta lub województwa.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z brzmieniem art. 25 ust. 1 pkt. 5 ppkt. b ustawy o radcach prawnych oraz art. 66 ust. 1 pkt. 5 ppkt. b ustawy – Prawo o adwokaturze wymogu odbycia aplikacji radcowskiej (odpowiednio adwokackiej) i z³o¿enia
egzaminu radcowskiego/adwokackiego nie stosuje siê do osób, które posiadaj¹ stopieñ naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed z³o¿eniem wniosku o wpis na listê radców prawnych/adwokatów, ³¹cznie przez
okres co najmniej 3 lat wykonywa³y wymagaj¹ce wiedzy prawniczej czynnoœci bezpoœrednio zwi¹zane ze œwiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcê prawnego na podstawie umowy o pracê lub umowy
cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spó³ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub kancelarii radcy prawnego.
Na wstêpie pragnê podnieœæ, i¿ w demokratycznym pañstwie prawnym,
którego fundamentem jest miêdzy innymi dba³oœæ o umacnianie praw i wolnoœci jednostki, musz¹ istnieæ instytucje oraz procedury gwarantuj¹ce ich
faktyczn¹ realizacjê. To zaœ wymaga stworzenia wszystkim podmiotom
podlegaj¹cym jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej warunków do ubiegania siê o profesjonaln¹ pomoc prawn¹ i do bezpiecznego z niej korzystania,
jak równie¿ zapewnienia ochrony gwarantowanych konstytucj¹ praw podmiotowych jednostki. Dlatego zawody zaufania publicznego musz¹ byæ poddane stosownej reglamentacji oraz gwarancjom, gdy¿ wymaga tego interes
publiczny.
Weryfikacja przygotowania do tych zawodów i nabór do nich nie mog¹
byæ zatem pozostawione swobodnym, nieprecyzyjnym, oderwanym od realiów regulacjom, które nie podlegaj¹ œcis³ej, rzetelnej kontroli.
W dobie tak zwanych doktoratów komercyjnych nale¿y podaæ w w¹tpliwoœæ, czy wskazane doktoraty cechuje wystarczaj¹co wysoki poziom wiedzy z zakresu nauk prawnych. Nadanie stopnia doktora nauk prawnych
poprzedza co prawda obrona rozprawy doktorskiej, ale potwierdza ona co
najwy¿ej wiedzê teoretyczn¹ kandydata z w¹skiego zakresu nauk prawnych. Niewystarczaj¹ce, ma³o precyzyjne i pozbawione nale¿ytej kontroli
wydaje siê kryterium wykonywania w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spó³ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej,
komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 26 maja
1982 r. – Prawo o adwokaturze, lub w kancelarii radcy prawnego, spó³ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
czynnoœci bezpoœrednio zwi¹zanych ze œwiadczeniem pomocy prawnej
przez adwokata lub radcê prawnego (na podstawie umów cywilnoprawnych lub zatrudnienia w kancelarii) przez szczegó³owo wskazany w ustawie okres.
Nie sposób nie dostrzec, i¿ tak zwane doktoraty komercyjne, jak równie¿ praca w kancelariach czy w pozosta³ych wymienionych jednostkach, ograniczaj¹ siê niejednokrotnie do prac daj¹cych wiedzê i doœwiadczenie w bardzo w¹skich dziedzinach prawa, podczas gdy
wykonywanie zawodu zaufania publicznego wymaga rozleg³ego, fachowego przygotowania, którego poziom decyduje o losach, sytuacji maj¹tkowej czy dalszym ¿yciu klienta maj¹cego konstytucyjne prawo do
profesjonalnej obs³ugi prawnej.
Wobec obowi¹zuj¹cych obecnie uregulowañ nale¿y podaæ w w¹tpliwoœæ,
czy droga o nazwie „doktorat”, umo¿liwiaj¹ca osi¹gniêcie celu, jakim jest
wpis na listê adwokatów lub radców prawnych, spe³nia funkcje nale¿ytego
nadzoru nad dobrem i interesem publicznym.
W mojej ocenie wykonywanie zawodu zaufania publicznego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony jest zagro¿one i wymaga ingerencji.
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Celowe zatem wydaje siê rozpatrzenie zasadnoœci zmiany wskazywanych uregulowañ poprzez wykreœlenie art. 25 ust. 1 pkt. 5 ppkt. b ustawy
o radcach prawnych oraz art. 66 ust. 1 pkt. 5 ppkt. b ustawy prawo o adwokaturze.
£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ
Warszawa, 18 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na przekazane przy piœmie z dnia 29 grudnia 2011 r., Nr BPS/DSK-043-64/11 oœwiadczenie Pana Senatora Rafa³a Muchackiego z dnia 22 grudnia
2011 r. dotycz¹ce rozwa¿enia zmiany przepisów reguluj¹cych dostêp do zawodów prawniczych wprowadzonych ustaw¹ z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo
o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (Dz.U.
z 2009 r. Nr 37, poz. 286) – uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1–6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z póŸn. zm.) na listê radców prawnych mo¿e byæ wpisany ten, kto:
– ukoñczy³ wy¿sze studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyska³ tytu³ magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
– korzysta w pe³ni z praw publicznych;
– ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych;
– jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rêkojmiê prawid³owego wykonywania zawodu radcy prawnego;
– odby³ w Rzeczypospolitej Polskiej aplikacjê radcowsk¹ i z³o¿y³ egzamin radcowski.
Przepis art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
w brzmieniu ustalonym ustaw¹ z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo
o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (Dz.U.
z 2009 r. Nr 37, poz. 286) stanowi, ¿e wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i z³o¿enia
egzaminu radcowskiego nie stosuje siê do osób, które posiadaj¹ stopieñ naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed z³o¿eniem wniosku o wpis na listê radców prawnych, ³¹cznie przez okres co najmniej 3 lat:
a) zajmowa³y stanowisko referendarza s¹dowego, starszego referendarza s¹dowego, aplikanta s¹dowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta s¹dowo-prokuratorskiego, asystenta sêdziego, asystenta prokuratora lub
b) wykonywa³y wymagaj¹ce wiedzy prawniczej czynnoœci bezpoœrednio zwi¹zane ze
œwiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcê prawnego na podstawie
umowy o pracê lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spó³ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa
w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii
radcy prawnego, spó³ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa
w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy.
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Analogiczne przes³anki dotycz¹ce wpisu na listê adwokatów oraz zwolnienia z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i z³o¿enia egzaminu adwokackiego zosta³y zawarte
w przepisie art. 65 pkt 1–4 oraz art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z póŸn. zm.).
Odnosz¹c siê do pytañ sformu³owanych w oœwiadczeniu Pana Senatora trzeba
wskazaæ, ¿e koniecznymi warunkami uzyskania wpisu na listê radców prawnych (adwokatów), jak wynika z cytowanych wy¿ej regulacji, bez wymogu odbycia aplikacji radcowskiej (aplikacji adwokackiej) i z³o¿enia egzaminu radcowskiego (egzaminu
adwokackiego) jest posiadanie tytu³u naukowego doktora, uznanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz spe³nienie jednej z dwóch przes³anek okreœlaj¹cych
praktyczne doœwiadczenie zawodowe kandydata.
Tryb uzyskania stopnia doktora reguluj¹: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.) oraz ustawa
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z póŸn. zm.).
Nale¿y podkreœliæ, ¿e zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki stopieñ doktora nadaje siê
osobie, która:
1) posiada tytu³ zawodowy magistra, magistra in¿yniera, lekarza lub inny równorzêdny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym;
2) zda³a egzaminy doktorskie w zakresie okreœlonym przez radê jednostki organizacyjnej;
3) przedstawi³a i obroni³a rozprawê doktorsk¹;
4) zda³a egzamin z nowo¿ytnego jêzyka obcego lub posiada certyfikat potwierdzaj¹cy znajomoœæ nowo¿ytnego jêzyka obcego, okreœlony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5 cytowanej ustawy.
Wskazaæ przy tym trzeba, i¿ egzaminy doktorskie s¹ przeprowadzane w zakresie:
1) dyscypliny podstawowej odpowiadaj¹cej tematowi rozprawy doktorskiej;
2) dyscypliny dodatkowej;
3) obcego jêzyka nowo¿ytnego, w przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê o nadanie
stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzaj¹cego znajomoœæ jêzyka obcego.
Natomiast w przypadku nadania stopnia doktora przez uznan¹ instytucjê posiadaj¹c¹ uprawnienie do jego nadawania dzia³aj¹c¹ w pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej, pañstwie cz³onkowskim Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej Rozwoju
(OECD) lub pañstwie cz³onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 24
ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki, jest on równowa¿ny ze stopniem naukowym, o których mowa
w ustawie.
Niezale¿nie od powy¿szego, wy¿ej wymienione ogólne przes³anki uzyskania wpisu
na listê adwokatów lub radców prawnych równie¿ od kandydatów posiadaj¹cych stopieñ doktora nauk prawnych wymagaj¹ ukoñczenia wy¿szych studiów prawniczych
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytu³u magistra, b¹dŸ zagranicznych studiów
prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb i zasady uznawania dyplomów ukoñczenia studiów wy¿szych za granic¹ okreœlaj¹ przepisy art. 191a Prawa
o szkolnictwie wy¿szym.
Przyjête rozwi¹zania dotycz¹ce uzyskania stopnia doktora nauk prawnych ujednolicaj¹ standardy kszta³cenia. Umo¿liwia to stwierdzenie, i¿ kandydat posiadaj¹cy omawiany stopieñ dysponuje wiedz¹ teoretyczn¹, umo¿liwiaj¹c¹ nale¿yte œwiadczenie
profesjonalnej pomocy prawnej. W œwietle utrwalonej linii orzeczniczej s¹dów administracyjnych wykluczona jest w takiej sytuacji mo¿liwoœæ badania znajomoœci prawa
przez kandydata ubiegaj¹cego siê o wpis (wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 czerwca
2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 685/06).
Podkreœliæ tak¿e trzeba, ¿e stopieñ naukowy doktora uprawnia do zwolnienia z koniecznoœci odbycia aplikacji radcowskiej (aplikacji adwokackiej), umo¿liwiaj¹c w myœl
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art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o radcach prawnych (art. 66 ust. 2 pkt 1 Prawa o adwokaturze), przyst¹pienie do egzaminu radcowskiego (egzaminu adwokackiego) przed ko1
misj¹, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o radcach prawnych (art. 78 ust. 1 Prawa
o adwokaturze). Natomiast, w celu uzyskania wpisu na listê radców prawnych (adwokatów) bez odbycia aplikacji radcowskiej (adwokackiej) i z³o¿enia egzaminu radcowskiego (adwokackiego), kandydat posiadaj¹cy wskazany stopieñ naukowy powinien
legitymowaæ siê ponadto praktyk¹ zawodow¹, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5
ustawy o radcach prawnych (art. 66 ust. 1 pkt 5 Prawa o adwokaturze).
Odnosz¹c siê do kwestii umiejêtnoœci praktycznych niezbêdnych do œwiadczenia
pomocy prawnej podnieœæ trzeba, ¿e omawiane przepisy wymagaj¹ od kandydata wykazania, i¿ wykonywa³ wymagaj¹ce wiedzy prawniczej czynnoœci bezpoœrednio zwi¹zane ze œwiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcê prawnego. Definiuj¹c
pojêcie tych czynnoœci odwo³uj¹ siê do art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych oraz
art. 4a Prawa o adwokaturze, które reguluj¹ formy wykonywania zawodu adwokata
i radcy prawnego. Przy czym regulacje te odnosz¹ siê jedynie do wykonywania tych zawodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem kandydat musi legitymowaæ siê
praktyk¹ zawodow¹ nabyt¹ na podstawie umowy o pracê lub na podstawie umowy cywilnoprawnej z podmiotami œwiadcz¹cymi pomoc prawn¹ w Rzeczypospolitej Polskiej.
Natomiast okres praktyki zawodowej wykonywanej w ramach podmiotów innych
ni¿ wymienione w cytowanych przepisach, jako niegwarantuj¹cy odpowiedniego przygotowania praktycznego, z uwagi na zamkniêty katalog przes³anek ujêtych w art. 25
ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy o radcach prawnych (art. 66 ust. 1 pkt 5 lit. a i b Prawa
o adwokaturze), nie jest traktowany jako wykonywanie wymagaj¹cych wiedzy prawniczej czynnoœci bezpoœrednio zwi¹zanych ze œwiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcê prawnego.
Badanie czy dotychczasowe doœwiadczenie zawodowe kandydata odpowiada przedstawionym wy¿ej wymogom ustawowym, gwarantuj¹cym w praktyce wystarczaj¹co
wysoki poziom œwiadczenia us³ug prawniczych nastêpuje przy rozpatrywaniu wniosku
o wpis.
Postêpowanie w sprawie wpisu osób na listê radców prawnych (adwokatów) nale¿y
do kompetencji organów samorz¹du radcowskiego (adwokackiego), a w szczególnoœci
do zadañ rady okrêgowej izby radców prawnych (odpowiednio okrêgowej rady adwokackiej). Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 2 ustawy o radcach prawnych wpisu osoby na
listê radców prawnych dokonuje rada okrêgowej izby radców prawnych (w przypadku
wpisu na listê adwokatów zgodnie z art. 68 ust. 1 i 2 Prawa o adwokaturze – okrêgowa
rada adwokacka).
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie nale¿y podkreœliæ, ¿e to w³aœciwe organy samorz¹du
zawodowego prowadz¹c postêpowanie dotycz¹ce wpisu na listê indywidualnie oceniaj¹
okolicznoœci konkretnej sprawy w celu ustalenia czy dana osoba ubiegaj¹ca siê o wpis
spe³nia przes³anki okreœlone w art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o radcach prawnych
lub art. 66 ust. 1 pkt 5 lit. b Prawa o adwokaturze.
W ocenie Ministra Sprawiedliwoœci istniej¹ce uregulowania u³atwiaj¹ dostêp do
kwalifikowanych zawodów prawniczych. Jednoczeœnie wymogi okreœlone tymi przepisami powoduj¹, i¿ wpis na listê radców prawnych (adwokatów) mog¹ uzyskaæ wy³¹cznie kandydaci posiadaj¹cy wysoki poziom wiedzy teoretycznej oraz odpowiednie
przygotowanie praktyczne, a tym samym daj¹ce rêkojmiê nale¿ytego wykonywania zawodu radcy prawnego (adwokata).
Dodatkowo pragnê wskazaæ, ¿e Minister Sprawiedliwoœci w trybie art. 311 ust. 1
ustawy o radcach prawnych (art. 69a ust. 1 Prawa o adwokaturze), po otrzymaniu od
w³aœciwej rady okrêgowej izby radców prawnych (okrêgowej rady adwokackiej) uchwa³y o wpisie danej osoby na listê radców prawnych wraz z jej aktami osobowymi dokonuje analizy zgromadzonego w sprawie materia³u dowodowego pod k¹tem spe³nienia
przez kandydata przes³anek okreœlonych w art. 25 ustawy o radcach prawnych dotycz¹cych wpisu na listê radców prawnych (analogicznie art. 66 Prawa o adwokaturze).
Nale¿y jednoczeœnie nadmieniæ, i¿ zgodnie z art. 24 ust. 2c ustawy o radcach prawnych (art. 68 ust. 4 Prawa o adwokaturze) rada okrêgowej izby radców prawnych (okrê-
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gowa rada adwokacka) mo¿e odmówiæ wpisu na listê radców prawnych (adwokatów)
tylko wtedy, gdy wpis narusza przepisy art. 24 ust. 1 ustawy (art. 65 pkt 1–3 Prawa
o adwokaturze). Zatem w przypadku wpisu na listê radców prawnych (adwokatów) na
podstawie przes³anek okreœlonych w art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy o radcach
prawnych (art. 65 i art. 66 ust. 1 Prawa o adwokaturze) rada okrêgowej izby radców
prawnych (okrêgowa rada adwokacka) nie mo¿e wymagaæ od kandydata spe³nienia dodatkowych, pozaustawowych wymogów.
Kontroli zgodnoœci z prawem uchwa³ organów wpisowych Minister Sprawiedliwoœci
mo¿e dokonaæ równie¿ w trybie przewidzianym w art. 31 ust. 2 i 2a ustawy o radcach
prawnych (art. 68 ust. 6 i 6a Prawa o adwokaturze). Nale¿y bowiem wskazaæ, ¿e od
uchwa³y rady okrêgowej izby radców prawnych (okrêgowej rady adwokackiej) w sprawie wpisu na listê radców prawnych (adwokatów) s³u¿y kandydatowi odwo³anie do Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych (Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej),
zaœ od uchwa³y Prezydium utrzymuj¹cej w mocy uchwa³ê odmawiaj¹c¹ wpisu na listê
radców prawnych (adwokatów) s³u¿y zainteresowanemu odwo³anie do Ministra Sprawiedliwoœci w trybie przewidzianym przez Kodeks postêpowania administracyjnego.
Przedstawione wy¿ej regulacje gwarantuj¹, i¿ prawo do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego mog¹ uzyskaæ wy³¹cznie osoby legitymuj¹ce siê wysok¹
znajomoœci¹ prawa oraz posiadaj¹ce niezbêdne umiejêtnoœci praktyczne. Zapewnia to
œwiadczenie pomocy prawnej na nale¿ytym poziomie. Brak jest zatem uzasadnionych
podstaw, aby dokonywaæ obecnie zmian w systemie dostêpu do wykonywania zawodu
adwokata lub radcy prawnego w zakresie postulowanym przez Pana Senatora. Pragnê
jednoczeœnie nadmieniæ, ¿e kwestie te pozostaj¹ w sta³ym zainteresowaniu Ministra
Sprawiedliwoœci i nie mo¿na wykluczyæ, i¿ analiza funkcjonowania obowi¹zuj¹cych
rozwi¹zañ prawnych mo¿e w przysz³oœci uzasadniaæ potrzebê wprowadzenia zmiany
przepisów w celu zapewnienia spo³eczeñstwu dostêpu do us³ug prawniczych œwiadczonych na najwy¿szym poziomie.
Z wyrazami powa¿ania
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Micha³ Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego
skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Miko³aja Budzanowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Kiedy w ostatniej kampanii wyborczej Adam Myrda przestrzega³ na billboardach przed prywatyzacj¹ KGHM, Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej 13 wrzeœnia w Lubinie powiedzia³: „To jest kampania wyborcza i œmieszne has³o. Nie bêdzie prywatyzacji KGHM. Jest bezpieczny w rêkach
pañstwowych i tak powinno pozostaæ”. Dziœ wiemy, ¿e pozostanie KGHM
w rêkach Skarbu Pañstwa nie jest tak oczywiste, jak zapowiada³ to ówczesny marsza³ek Sejmu.
W zwi¹zku z tak nag³¹ zmian¹ planów dotycz¹c¹ kombinatu chcia³bym
oficjalnie i wprost zapytaæ Pana Ministra o to, ile jest prawdy w pojawiaj¹cych siê w mediach – ale te¿ i w ustach fachowców – pog³oskach o przeniesieniu siedziby spó³ki do Warszawy.
We wrzeœniu 2011 r. zosta³a przeniesiona z Wroc³awia do Krakowa siedziba spó³ki EnergiaPro (podczas scalania jej z Enionem w spó³kê Tauron
Dystrybucja). By³o to przeniesienie drugiej co do wielkoœci dolnoœl¹skiej spó³ki, a obecnie mówi siê o mo¿liwoœci przeniesienia najwiêkszej.
Wizja utraty tak du¿ego przedsiêbiorstwa jest dla Dolnego Œl¹ska bardzo
z³a. Nie chodzi tu przecie¿ tylko o presti¿, ale te¿ miejsca pracy, znajomoœæ
specyfiki zak³adu i pracowników przez zarz¹d, a tak¿e wp³ywy z podatków.
Bud¿et województwa to przede wszystkim wp³ywy z podatku CIT, które p³ac¹ przedsiêbiorstwa. W tym roku z tego tytu³u do bud¿etu województwa dolnoœl¹skiego trafi³o 421 mln z³, z czego prawie160 mln z³ z KGHM.
Odpowiednio mniejsze straty zwi¹zane z utrat¹ korzyœci z bezpoœrednich
i poœrednich podatków ponios¹ gminy Zag³êbia Miedziowego.
Do tych nieweso³ych dla samorz¹dów Dolnego Œl¹ska wieœci nale¿y dodaæ obni¿enie zyskownoœci KGHM w zwi¹zku z na³o¿eniem podatku od kopalin. To wszystko dzieje siê w przededniu podwy¿szenia sk³adki ZUS, akcyzy
i VAT, które bardzo mocno uderz¹ w bud¿et samorz¹dów bêd¹cych przecie¿
du¿ymi pracodawcami i konsumentami.
Kierujê zatem do Pana Ministra nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy jest rozwa¿ane przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa przeniesienie
siedziby KGHM do Warszawy?
Jeœli odpowiedŸ na pierwsze pytanie brzmi „tak”, to:
2. Jakie s¹ przes³anki do uczynienia tego kroku wobec oczywistych k³opotów, które on nastrêczy?
3. Czy by³y robione – byæ mo¿e wspólnie z Ministerstwem Finansów –
analizy i symulacje odnoœnie do tego, jak taki krok odbije siê na bud¿ecie samorz¹dów?
Z powa¿aniem
Jaros³aw Obremski
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OdpowiedŸ
Warszawa, 26 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Jaros³awa Obremskiego z dnia
29 grudnia 2011 r. (znak BPS/DSK-043-65/11) w sprawie przeniesienia siedziby
KGHM Polska MiedŸ SA do Warszawy uprzejmie informujê, i¿ Ministerstwo Skarbu
Pañstwa nie rozwa¿a³o podjêcia dzia³añ w powy¿szym zakresie.
Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ SA równie¿ nie informowa³ resortu skarbu o koncepcji
przeniesienia siedziby Spó³ki z Lubina do Warszawy.
Ewentualna zmiana siedziby Spó³ki wymaga³aby zmiany Statutu Spó³ki oraz
uchwa³y Walnego Zgromadzenia podjêtej wiêkszoœci¹ trzech czwartych g³osów.
Skarb Pañstwa jako akcjonariusz KGHM Polska MiedŸ SA nie planuje w tym momencie wystêpowaæ do organów Spó³ki z wnioskiem w przedmiotowej sprawie.
Z powa¿aniem
Miko³aj Budzanowski
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana w sprawie Pana niedawnej decyzji o zarzuceniu
budowy kolei du¿ej prêdkoœci (KDP).
Przypomnê, ¿e obecnie podró¿ z Wroc³awia do Warszawy trwa w najlepszym przypadku oko³o szeœciu godzin niezale¿nie od tego, czy podró¿uje siê
poci¹giem, czy samochodem. S¹ jednak bezpoœrednie poci¹gi TLK, które jad¹
z Wroc³awia do Warszawy prawie osiem i pó³ godziny. W takim czasie mo¿na
dojechaæ z Wroc³awia do Wiednia. Do Pragi czy Berlina podró¿ jest prawie
o po³owê krótsza.
Planowana wczeœniej, a zarzucona przez Pana tak zwana linia Y mia³a
mieæ d³ugoœæ oko³o 470 km. Poci¹gi mia³y rozwijaæ na niej prêdkoœæ do
350 km/h i jechaæ z Warszawy do £odzi, a póŸniej do Wroc³awia lub Poznania. Linia mia³a siê rozga³êziaæ w okolicach miejscowoœci Nowe Skalmierzyce.
Projektanci szacowali, ¿e czas przejazdu miêdzy Warszaw¹ a £odzi¹ skróci
siê dziêki szybkiej kolei do trzydziestu piêciu minut, miêdzy Warszaw¹ a Poznaniem – do godziny i trzydziestu piêciu minut, zaœ miêdzy Warszaw¹
a Wroc³awiem – do godziny i czterdziestu minut.
Swoj¹ decyzjê podsumowa³ Pan s³owami „Koncentrujemy siê na modernizacji tego, co mamy, a nie realizacji marzeñ kolejarzy, jakimi s¹ KDP”. Pozwolê sobie zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z logik¹ Pana Ministra nale¿a³oby równie¿
porzuciæ plany budowy autostrad, gdy¿ sieæ dróg krajowych i lokalnych tak¿e
jest niedoinwestowana i wymaga pilnej modernizacji.
Takie myœlenie jest dla Polski bardzo niebezpieczne. Pozostawia nas
w cywilizacyjnym „ogonie Europy”. Podczas gdy koleje na liniach typu TGV,
Thalys, Eurostar czy linia Barcelona – Madryt s¹ powszechnym œrodkiem
transportu miêdzy du¿ymi miastami Europy, my nie tylko nie dysponujemy
tego typu rozwi¹zaniami, ale godzimy siê dobrowolnie na to, ¿e w ci¹gu najbli¿szych osiemnastu lat nie bêdziemy goniæ pañstw o bardziej rozwiniêtej infrastrukturze. Pomyœlmy, gdzie za tych osiemnaœcie lat bêd¹ liderzy, podczas
gdy my bêdziemy dbaæ tylko o to, aby siê nie cofaæ. Jak du¿y pozostanie dystans miêdzy nami?
Dodatkowym aspektem tego problemu jest pewna niekonsekwencja –
anulowano budowê linii Y, która mia³a otworzyæ drogê do Warszawy ponad
oœmiu milionom mieszkañców województw, przez które przechodzi³aby linia,
tymczasem utrzymuje siê projekt budowy KDP na trasie Gdañsk – Warszawa, a wiêc z miejsca, sk¹d mo¿e potencjalnie jeŸdziæ do Warszawy tylko oko³o dwóch milionów mieszkañców.
Rozumiem, ¿e trasa Warszawa – Gdañsk jest tañsza od trasy Y, ale czy
a¿ cztery razy tañsza?
Ostatnim problemem, do którego siê odniosê, jest kolejna niekonsekwencja – anuluje siê projektowan¹ trasê Y i t³umaczy siê to brakiem si³ i œrodków,
podczas gdy w Komisji Europejskiej le¿y wniosek o przesuniêcie oko³o piêciu
miliardów z³ funduszy unijnych z modernizacji linii kolejowych na inne dzia³ania infrastrukturalne.
Kierujê wiêc do Pana Ministra nastêpuj¹ce pytania.
1. Dlaczego te fundusze nie s¹ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, w³aœnie na budowê i modernizacjê linii kolejowych w Polsce, co mog³oby
pozwoliæ na modernizowanie istniej¹cych linii bez rezygnacji z budowy KDP?
2. Jakie czynniki zadecydowa³y o anulowaniu budowy linii Y (dla oœmiu milionów Polaków), a pozostawieniu planów budowy linii Gdañsk – Warszawa?
3. Czy decyzja o wstrzymaniu budowy linii Y jest ostateczna, czy przeprowadzono badania i symulacje porównuj¹ce wszystkie mo¿liwoœci dzia³ania?
Jaros³aw Obremski
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OdpowiedŸ
Warszawa, 27 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Jaros³awa Obremskiego przes³anym
przy piœmie nr BPS/DSK-043-66/11 z dnia 29 grudnia br., w sprawie decyzji o zarzuceniu budowy kolei du¿ej prêdkoœci (KDP), przedstawiam poni¿sze stanowisko.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej czyni starania, aby
stan infrastruktury kolejowej nie pogarsza³ siê, a wrêcz ulega³ stopniowej poprawie.
Prowadzone dzia³ania czêsto hamowane s¹ przez czynniki, na które resort nie ma
wp³ywu. Jednym z nich jest niestabilna sytuacja na rynkach finansowych, a co za tym
idzie narastaj¹ce ograniczenia pozyskania œrodków pieniê¿nych na inwestycje.
Ogromny zakres potrzeb modernizacyjnych w obrêbie istniej¹cej infrastruktury
kolejowej, narzuca koniecznoœæ zweryfikowania dotychczas przyjmowanej koncepcji rozwojowej. W obecnej sytuacji podjêcie realizacji projektu o charakterze innowacyjnym jakim jest KDP, poci¹ga za sob¹ zbyt du¿e ryzyko, ¿e odbyæ siê to mo¿e
kosztem zadañ modernizacyjnych i rewitalizacyjnych. Dlatego te¿ tutejszy resort
zdecydowa³, ¿e w pierwszej kolejnoœci podjête zostan¹ dzia³ania na rzecz poprawy
po³¹czeñ na liniach konwencjonalnych. Wi¹¿e siê to z mniejszymi kosztami inwestycyjnymi oraz szerszym zakresem odczuwalnych korzyœci ni¿ w przypadku budowy nowej linii.
Wœród wielu planowanych i realizowanych obecnie projektów, jest równie¿ wspomniana przez Pana Senatora linia nr 9 Warszawa – Gdañsk. Realizacja tego zadania na
dzieñ dzisiejszy znajduje siê w fazie daleko zaawansowanych prac, których zakoñczenie zaplanowano na rok 2015. Celem projektu jest przygotowanie infrastruktury technicznej linii do parametrów eksploatacyjnych okreœlonych w umowach AGC i AGTC
tj. prêdkoœci poci¹gów do 160 km/h w ruchu pasa¿erskim i 120 km/h w ruchu towarowym oraz nacisku 225 kN/oœ. Realizacja tego typu zadañ przyczyni siê do efektywnego wykorzystania przyznanych Polsce œrodków w ramach POIiŒ.
Ponadto dla poprawienia infrastruktury kolejowej pomiêdzy centraln¹ i zachodni¹
czêœci¹ kraju prowadzone s¹:
1. „Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznañ – pozosta³e roboty, odcinek Sochaczew – Swarzêdz POIiŒ 7.1–8” – opracowanie dokumentacji
dla robót budowlanych – w tym m.in. uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii, pozwoleñ na budowê – przewidzianych do realizacji po 2013 roku;
2. W ramach pomocy technicznej dla przygotowania projektu ISPA/FS
2002/PL/16/P/PA/009 „Modernizacja korytarza kolejowego nr II (E 20 i C-E 20)
– pozosta³e roboty” – dokoñczenie modernizacji II korytarza transportowego (linia
E 20/C-E 20) rozpoczêtej w latach 1993–2001 w tym m.in. przebudowa nawierzchni i podtorza, zmiana geometrii toru, kompleksowa przebudowa stacji
i posterunków ruchu; modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym wraz
z zabudow¹ LCS z mo¿liwoœci¹ instalacji systemu; likwidacja skrzy¿owañ w jednym poziomie poprzez budowê skrzy¿owañ dwupoziomowych.
Niemniej jednak zak³ada siê kontynuacjê prac nad projektem KDP, w postaci Studium Wykonalnoœci dla budowy linii du¿ych prêdkoœci z mo¿liw¹ jego nieznaczn¹ modyfikacj¹, pozwalaj¹c¹ na dostosowanie do przyjêtych za³o¿eñ realizacyjnych.
Aktualnie prowadzone s¹ analizy, które pozwol¹ wskazaæ najw³aœciwsze rozwi¹zania
wystêpuj¹cych problemów w zakresie zapewnienia spójnoœci terytorialnej, poprawy
skomunikowañ, warunków dla zwiêkszenia mobilnoœci spo³ecznej. Okreœlenie terminu budowy, wskazanie ostatecznie wybranej koncepcji szczegó³owej, itd. bêdzie mo¿li-
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we po dok³adnym zweryfikowaniu za³o¿eñ, które zostan¹ przedstawione po zakoñczeniu przedmiotowego Studium.
Odnoœnie do kwestii przesuniêcia „œrodków z kolei na drogi” informujemy, ¿e
decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapad³a. Obecnie Komisja Europejska nadal analizuje
wniosek strony polskiej przekazany w czerwcu 2011 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej czyni starania, by maksymalnie wykorzystaæ przyznawane œrodki na infrastrukturê kolejow¹
i tabor.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê zwróciæ Pana uwagê na problem, jakim jest stan techniczny autostrady A4 na odcinku pierwszych piêædziesiêciu kilometrów od granicy niemieckiej w stronê Wroc³awia, Krakowa i innych polskich miast.
Autostrada by³a uk³adana w latach trzydziestych XX wieku z betonowych p³yt. Stan techniczny nawierzchni systematycznie siê pogarsza³, ale nie
doczekaliœmy siê kompleksowego rozwi¹zania tego problemu, jak to mia³o
miejsce na innych odcinkach albo nawet na tym samym odcinku, tylko w stronê Niemiec. Nastêpstwa tego stanu rzeczy s¹ takie, ¿e osoby wje¿d¿aj¹ce do
Polski autostrad¹ A4 bardzo „namacalnie” odczuwaj¹ s³ynn¹ ró¿nicê miêdzy
drogami polskimi a niemieckimi. Samochody podskakuj¹ na ka¿dym ³¹czeniu
p³yt, czyli co kilka metrów, co, bior¹c pod uwagê prêdkoœci rozwijane na autostradzie, oznacza ci¹g³e turbulencje. Sytuacja taka nie musia³aby mieæ miejsca,
gdy¿ autostrada jest ogólnie w dobrym stanie, z wyj¹tkiem tej nieformalnej „wizytówki” witaj¹cej podró¿nych zaraz po przekroczeniu granicy.
Sytuacja ta na pewno fatalnie odbije siê na wizerunku Polski, gdy podczas
spodziewanych wizyt goœcie bêd¹ jechaæ t¹ tras¹ na mecze Euro 2012 do
Wroc³awia, Warszawy czy na Ukrainê. Niestety ju¿ temu nie zapobiegniemy.
St¹d moje pytanie do Pana Ministra: kiedy najszybciej mo¿na spodziewaæ siê remontu wspomnianego odcinka, tak by stanowi³ on godn¹ drogê do
naszego pañstwa?
Jaros³aw Obremski

OdpowiedŸ
Warszawa, 24 stycznia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego przekazane przy
piœmie z dnia 29 grudnia 2011 r. znak BPS/DSK-043-66/11 w sprawie autostrady A4,
uprzejmie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.
Resort transportu prowadzi systematyczne dzia³ania zwi¹zane z jak najpilniejszym
zakoñczeniem budowy autostrady A4 na ca³ym przebiegu od dawnego przejœcia granicznego do Niemiec Jêdrzychowice – Ludwigsdorf ko³o Zgorzelca poprzez Legnicê, Wroc³aw, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów i Rzeszów do przejœcia granicznego na
Ukrainê Korczowa – Krakowiec. £¹czna d³ugoœæ ca³ego odcinka autostrady na terenie
Polski wyniesie 669,8 km. W okolicy Boles³awca (wêze³ Krzy¿owa) autostrada A4 ³¹czy
siê z autostrad¹ A18 prowadz¹c¹ do by³ego przejœcia granicznego do Niemiec Olszyna –
Forst (kierunek Berlin). W wêŸle Wroc³aw Po³udnie krzy¿uje siê z autostrad¹ A8 (Autostradow¹ Obwodnic¹ Wroc³awia). Kolejnym wa¿nym wêz³em jest wêze³ Gliwice Soœnica, gdzie przecina szlak biegn¹cej po³udnikowo autostrady A1 (Gdañsk – Gorzyczki).
Odcinek autostrady A4 Zgorzelec – Krzy¿owa od granicy z Niemcami zosta³ oddany
do ruchu 14 sierpnia 2009 r. Nowy odcinek autostrady ³¹czy siê bezpoœrednio z nie-
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mieck¹, która prowadzi do Drezna i dalej na zachód Europy. Budowa odcinka kosztowa³a 317 mln euro i zosta³a dofinansowana z funduszy unijnych.
Aktualnie w eksploatacji jest odcinek autostrady A4 o d³ugoœci 446,3 km od granicy z Niemcami do Krakowa. Pozosta³y odcinek do granicy z Ukrain¹ o d³ugoœci
223,5 km jest w budowie.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla
skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej
Szanowna Pani Minister!
Z niepokojem obserwujê za³o¿enia do bud¿etu i prace nad przysz³orocznym bud¿etem pañstwa, bo widzê, jakie to negatywne skutki przyniesie dla
finansowej kondycji samorz¹dów terytorialnych.
Niekorzystna sytuacja jest stale pog³êbiana, bo wiele zadañ zosta³o na
przestrzeni ostatnich czterech lat przekazanych samorz¹dom w myœl szczytnych hase³ o decentralizacji pañstwa. W œlad za tym nie posz³y wystarczaj¹ce œrodki finansowe. Powoduje to ju¿ dzisiaj trudnoœci bud¿etowe
samorz¹dów w wykonywaniu przez nie ich zadañ ustawowych.
Zatem maj¹c to na uwadze, nale¿y dostrzegaæ rodz¹cy siê problem zdolnoœci absorpcyjnych samorz¹dów co do wykorzystania funduszy europejskich w przysz³ej perspektywie finansowej, na lata 2014–2020. Planuj¹c
i przygotowuj¹c przysz³¹ perspektywê finansow¹, nale¿y bezwzglêdnie wykonaæ badanie zdolnoœci absorpcyjnych samorz¹dów pod wieloma wzglêdami, a w szczególnoœci pod wzglêdem finansowym.
Chocia¿ rz¹d mo¿e deklarowaæ wsparcie województw i samorz¹dów bêd¹cych w trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej, to i tak one po te œrodki
nie siêgn¹, bo nie bêd¹ mia³y na wk³ad w³asny. Ju¿ dziœ niejednokrotnie brakuje samorz¹dom na wk³ad w³asny przy inwestycjach wspó³finansowanych
z funduszy unijnych. Budzi to niepokój œrodowisk samorz¹dowych.
Ju¿ w 2006 r. w zleconej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ekspertyzie zespó³ pod kierunkiem Wojciecha Misi¹ga przedstawi³ zdolnoœci absorpcyjne samorz¹dów. Ten przyk³ad odnosi³ siê do wielkoœci œrodków
proponowanych jako alokacja na lata 2007–2013 dla najbiedniejszych piêciu
województw Polski Wschodniej. Badanie robione by³o w momencie kiedy
nasz kraj rozwija³ siê w szybkim tempie, mia³ ponad 5% wzrostu PKB i w projekcji dochodów nie uwzglêdniano obecnego kryzysu. Mimo to ekspertyza
w wariancie pesymistycznym pokazywa³a, ¿e w kilku gminach œrodki na
wk³ad w³asny bêd¹ niewystarczaj¹ce.
Je¿eli w tym zakresie polityka rz¹du wzglêdem samorz¹dów siê nie
zmieni, to bêdziemy obserwowali pasywnoœæ samorz¹dów lokalnych, która
wynika³a bêdzie z uwarunkowañ zewnêtrznych i bêdzie czynnikiem negatywnie wzmacniaj¹cym zró¿nicowania miêdzyregionalne. Œrodki trafi¹ do du¿ych miast i silnych finansowo samorz¹dów.
Czy o to chodzi w polityce spójnoœci, jak¹ prowadzi UE? Na pewno nie. Co
gorsza, jest to wbrew jej zasadom i celom.
Ministerstwo Finansów i minister Jacek Rostowski w ogóle tych problemów nie dostrzegaj¹.
Dlatego zwracam siê do Pani Minister o podjêcie prac nad tym wa¿nym
tematem i problemem.
Bardzo proszê o informacje i wyjaœnienia, jakie dzia³ania podejmie w tej
sprawie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odpowiedzialne za absorpcjê
w ogóle, ale tak¿e za zdolnoœci absorpcyjne poszczególnych uczestników tego
procesu.
Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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OdpowiedŸ
Warszawa, 25 stycznia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 29 grudnia 2011 r. (znak: BPS/DKS-043-67/11), do
którego do³¹czone jest oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla (znak: BPS/DSK-043-67/11), z³o¿one na 3. posiedzeniu Senatu w dniu 22 grud- nia 2011 r., w sprawie
kondycji finansowej samorz¹dów terytorialnych w kontekœcie prac nad bud¿etem pañstwa, informujê co nastêpuje.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na bie¿¹co monitoruje zagadnienia dotycz¹ce
planowanego ograniczenia deficytów bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego
w kontekœcie wykorzystywania funduszy unijnych. MRR znane jest negatywne stanowisko samorz¹dów wobec proponowanych zmian przepisów, jak równie¿ argumenty
przedstawicieli samorz¹dów. Z drugiej strony nale¿y mieæ na uwadze, ¿e sektor samorz¹dowy powinien w³¹czyæ siê w wynikaj¹cy z rekomendacji wystosowanej przez Radê
Ecofin obowi¹zek zlikwidowania nadmiernego deficytu publicznego najpóŸniej do
2012 r.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e przedstawiona przez Ministerstwo Finansów propozycja
zmian w przepisach ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
jest nadal dyskutowana. Obecnie trwaj¹ prace analityczne nad uwagami zg³oszonymi
przez stronê samorz¹dow¹, które zgodnie z opini¹ Ministerstwa Finansów rodz¹ du¿e
szanse na osi¹gniêcie kompromisu.
Istotny w kontekœcie absorpcji funduszy europejskich jest fakt, ¿e zmienione przepisy zapewniaj¹ wy³¹czenie z limitu zad³u¿enia emitowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego zobowi¹zañ przeznaczonych na finansowanie „projektów
unijnych” w kwocie odpowiadaj¹cej refundacji. Podobna zasada bêdzie utrzymana równie¿ po wprowadzeniu indywidualnego limitu sp³aty zobowi¹zañ pocz¹wszy od 2014 r.
Jednoczeœnie informujê, ¿e przyjêta przez Radê Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020 (KSRR) formu³uje jako jeden
z trzech celów polityki regionalnej tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej
i partnerskiej realizacji dzia³añ rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie (cel 3
KSRR). Wœród kierunków dzia³añ, które przyczyniaæ siê bêd¹ do osi¹gania tego celu,
bêd¹ zmiany w systemie finansowania polityki regionalnej (i szerzej – polityki rozwoju).
KSRR wskazuje, ¿e skuteczne wykorzystanie narzêdzi realizacji strategicznych celów
polityki regionalnej, okreœlonych w odniesieniu do terytorium, wymaga w³¹czenia w realizacjê nowej polityki regionalnej wydatków publicznych, które odznaczaj¹ siê znacz¹cym wp³ywem terytorialnym. W zwi¹zku z tym, pomimo ¿e wydatki publiczne na
poziomie regionalnym i lokalnym w relacji do ca³oœci wydatków publicznych s¹ niewiele ni¿sze ni¿ na poziomie europejskim (dla Polski 30,8%, wobec 33,6% w UE-27), w dalszym ci¹gu usprawnienia wymaga system redystrybucji œrodków, przy jednoczesnej
dalszej decentralizacji œrodków publicznych, który powinien iœæ w kierunku zwiêkszenia udzia³u samorz¹dów w strukturze dochodów i wydatków publicznych, przy jednoczesnym uwzglêdnieniu aspektów wyrównawczych. Trwaj¹ obecnie prace przygotowawcze nad propozycjami zmian maj¹cych na celu ograniczanie transferów œrodków
wychodz¹cych z danego regionu i powracaj¹cych do niego pod inn¹ postaci¹. Rozpoczynaj¹cy siê proces tzw. „terytorializacji” polityk publicznych (którego rezultatem bêdzie lepsze dopasowanie i ukierunkowanie krajowych œrodków publicznych na
poziomie krajowym – bêd¹cych w posiadaniu ró¿nych ministrów sektorowych czy funduszy celowych oraz regionalnym – w posiadaniu JST, zapewniaj¹ce spójne finansowanie przyjêtych celów i najwiêksz¹ efektywnoœæ, w tym w zakresie dostarczania dóbr
i us³ug publicznych, równie¿ w zgodzie z zasadami: subsydiarnoœci i wielopoziomowe-
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go zarz¹dzania procesami rozwoju regionalnego) obejmie szczegó³ow¹ analizê mechanizmów dystrybucyjnych polityk sektorowych, ale tak¿e dzia³añ ministra w³aœciwego
ds. finansów publicznych i bud¿etu, co spowoduje propozycje zmian w ich funkcjonowaniu w odpowiednich ustawach, rozporz¹dzeniach lub innych dokumentach okreœlaj¹cych zasady ich dzia³ania.
Pragnê jednoczeœnie zwróciæ uwagê na bardzo sprawne wykorzystywanie œrodków
funduszy unijnych przez Jednostki Samorz¹du Terytorialnego, które s¹ g³ównym beneficjentem w ramach alokacji przeznaczonej na realizacjê Narodowej Strategii Spójnoœci 2007–2013.
Z zakontraktowanych w czêœci dofinansowania ze œrodków UE 194 mld z³, prawie
60 mld z³ przypada na JST. Ponad po³owê z tych œrodków stanowi¹ umowy zawarte
w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych: 32 mld z³ dofinansowania
z EFRR przyznane JST, przy wartoœci umów wszystkich beneficjentów w RPO:
54 mld z³.
Z powa¿aniem
El¿bieta Bieñkowska
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwróci³a siê do mnie o pomoc i wyjaœnienie grupa pielêgniarek i po³o¿nych prowadz¹cych indywidualne praktyki i zaniepokojonych projektem proponowanych zmian w ustawie o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r.
nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.).
Dotychczas zgodnie z przedmiotow¹ ustaw¹ pacjent mia³ prawo wyboru
lekarza, pielêgniarki i po³o¿nej wykonuj¹cych œwiadczenia zdrowotne w ramach ró¿nych œwiadczeniodawców. Takie rozwi¹zanie sprzyja³o konkurencyjnoœci pomiêdzy ró¿nymi podmiotami – lekarzami rodzinnymi zatrudniaj¹cymi pielêgniarki i po³o¿ne i podmiotami prowadz¹cymi w³asn¹ dzia³alnoœæ
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
W nowelizacji zaproponowano now¹ zasadê w zakresie wyboru, zgodnie
z któr¹ pacjent bêdzie musia³ dokonaæ wyboru lekarza, pielêgniarki i po³o¿nej
u tego samego œwiadczeniodawcy. Jest to istotne ograniczenie samodzielnoœci zawodowej pielêgniarek i po³o¿nych, które nie bêd¹ mog³y prowadziæ samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie œwiadczenia us³ug
medycznych, a zamiast tego bêd¹ zmuszone do zatrudniania siê w spó³kach
tworzonych przez lekarzy rodzinnych. Takie rozwi¹zanie spowoduje ponadto
eliminacjê podmiotów leczniczych prowadzonych przez pielêgniarki i po³o¿ne
rodzinne.
Wskazuj¹c na powy¿sze, zwracam siê do Pana Ministra o wyjaœnienie,
czy mo¿liwe jest wprowadzenie do nowelizacji ustawy zmian zaproponowanych przez pielêgniarki i po³o¿ne, a wiêc wykreœlenie zapisów zawartych
w art. 28 ust. 1 oraz w art. 56 ust. 1a i 1b?
Nadto uprzejmie proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. W jakim celu proponuje siê wprowadzenie powy¿szej regulacji prawnej?
2. Czy w trakcie prac nad tym projektem ustawy przeprowadzono konsultacje spo³eczne? Jeœli je przeprowadzono, to czy wziêto pod uwagê wynik
tych konsultacji?
3. W jaki sposób ministerstwo ma zamiar rozwi¹zaæ sytuacjê œwiadczeniodawców, którzy w zwi¹zku z proponowanymi zmianami w ustawie skazani zostan¹ na wykluczenie z rynku œwiadczeñ zdrowotnych?
Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.01.12
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana W³adys³awa Ortyla, Senatora RP,
na 3. posiedzeniu Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r., przekazanym przy piœmie
z dnia 29 grudnia 2011 roku (znak: BPS/DSK-043-68/11), w sprawie projektu noweli-
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zacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.),
uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.
W paŸdzierniku br. zosta³ przygotowany i przekazany do uzgodnieñ miêdzyresortowych oraz konsultacji spo³ecznych projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.), zak³adaj¹cy zmianê art. 28 i art. 56
w zakresie wyboru œwiadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej.
Projekt zosta³ oparty na wynikach prac Zespo³u do opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie weryfikacji deklaracji wyboru lekarza, pielêgniarki, po³o¿nej podstawowej opieki zdrowotnej, limitu pacjentów, którzy
mog¹ zapisaæ siê na listê prowadzon¹ przez lekarza, pielêgniarkê, po³o¿n¹ podstawowej opieki zdrowotnej oraz szczepieñ wykonywanych w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, powo³anego przez Ministra Zdrowia zarz¹dzeniem z dnia
21 wrzeœnia 2011 r.
Propozycja zmian ww. ustawy, opracowana przez Zespó³, wynika³a z wielokrotnie
sk³adanych wczeœniej postulatów zmian przepisów prawnych zwi¹zanych z dokonywaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikacji z³o¿onych do œwiadczeniodawców
deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielêgniarki podstawowej
i po³o¿nej podstawowej opieki zdrowotnej. Weryfikacja ta w niektórych oddzia³ach wojewódzkich NFZ pozostawa³a w sprzecznoœci z §10a zarz¹dzenia Prezesa NFZ
Nr 74/2010/DSOZ z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
Kwestie zwi¹zane z weryfikacj¹ deklaracji wyboru przeprowadzan¹ przez Narodowy
Fundusz Zdrowia by³y m.in. przedmiotem Porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia
2010 r. pomiêdzy Federacj¹ Zwi¹zków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie
Zielonogórskie” a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ oraz spotkania Ministra Zdrowia
z przedstawicielami Federacji Zwi¹zków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie
Zielonogórskie” oraz Lubelskiego Zwi¹zku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, które
odby³o siê 20 lipca br. Zmiana uregulowañ prawnych w zakresie deklaracji wyboru by³a
równie¿ tematem spotkania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i przedstawicieli
Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, które mia³o miejsce w dniu 3 sierpnia br.
Zasadniczym celem zmiany przepisów, polegaj¹cej na dodaniu do obowi¹zuj¹cej
deklaracji wyboru lekarza, pielêgniarki lub po³o¿nej podstawowej opieki zdrowotnej równie¿ deklaracji wyboru œwiadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej tak, aby deklaracja nie traci³a wa¿noœci w przypadku zmiany miejsca pracy przez lekarza, pielêgniarkê czy po³o¿n¹, jest u³atwienie pacjentom dostêpu do œwiadczeñ zdrowotnych,
a œwiadczeniodawcom – zarz¹dzania i rozliczania us³ug z Funduszem w przypadku wystêpuj¹cych po stronie œwiadczeniodawców zmian podmiotowych (np. odejœcia lekarza, pielêgniarki czy po³o¿nej). Obecnie deklaracja wyboru ma charakter deklaracji
imiennej, co powoduje, ¿e w przypadku zmian w tym zakresie zarówno pacjenci jak
i œwiadczeniodawcy maj¹ problemy z uzyskaniem, czy rozliczeniem œwiadczeñ.
Powy¿sza nowelizacja nie wprowadza ¿adnych zmian, czy ograniczeñ w zakresie
prawa wyboru przez pacjenta ró¿nych œwiadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, czyli np. praktyk zawodowych lekarskich czy pielêgniarskich. W szczególnoœci
nowelizacja nie wprowadza obowi¹zku jednoczesnego wyboru lekarza, pielêgniarki lub
po³o¿nej u tego samego œwiadczeniodawcy. Pacjent bêdzie móg³ wybraæ dowolnego lekarza, pielêgniarkê lub po³o¿n¹ udzielaj¹cych œwiadczeñ u tego samego œwiadczeniodawcy, u ró¿nych œwiadczeniodawców albo bêd¹cych œwiadczeniodawc¹.
Œwiadczeniobiorca, tak jak dotychczas, bêdzie sk³adaæ jedn¹ lub kilka deklaracji
wyboru – z t¹ formaln¹ ró¿nic¹, ¿e bêdzie to równie¿ wybór œwiadczeniodawcy. Równie¿
tak jak dotychczas, w przypadku zmiany miejsca pracy przez wybranego przez siebie
lekarza, pielêgniarkê czy po³o¿n¹, pacjent bêdzie móg³ wybraæ nowego œwiadczeniodawcê, u którego osoba ta rozpoczê³a udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych.
Ponadto uprzejmie informujê, ¿e niezale¿nie od prac wy¿ej wymienionego Zespo³u,
Minister Zdrowia zarz¹dzeniem z dnia 1 wrzeœnia 2011 r., powo³a³ Zespó³ do spraw
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opracowania propozycji modelu realizacji œwiadczeñ pielêgniarki i po³o¿nej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ Nr 7, poz. 62). Zadaniem Zespo³u jest opracowanie
propozycji modelu realizacji œwiadczeñ pielêgniarki i po³o¿nej podstawowej opieki
zdrowotnej oraz funkcjonowania w systemie podstawowej opieki zdrowotnej pielêgniarki rodzinnej i pielêgniarki praktyki. Cz³onkami Zespo³u s¹ m.in. przedstawiciele
Kolegium Pielêgniarek i Po³o¿nych Rodzinnych w Polsce, Naczelnej Rady Pielêgniarek
i Po³o¿nych oraz przedstawiciele merytorycznych departamentów Ministerstwa Zdrowia. W trakcie prac Zespo³u poruszana jest równie¿ kwestia projektu ustawy.
Po zakoñczeniu uzgodnieñ miêdzyresortowych i konsultacji spo³ecznych, a przed
skierowaniem przedmiotowego projektu do dalszego etapu prac legislacyjnych, projektowane przepisy zostan¹ ponownie przeanalizowane i przeredagowane w taki sposób,
aby usun¹æ wszelkie w¹tpliwoœci interpretacyjne zg³aszane w ramach uzgodnieñ.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W zwi¹zku z odbytym w dniu 7 grudnia bie¿¹cego roku spotkaniem prezydenta miasta Bia³egostoku z parlamentarzystami z województwa podlaskiego, na którym zosta³y przedstawione szczegó³owe postulaty legislacyjne
dotycz¹ce usprawnienia dzia³alnoœci jednostek samorz¹du terytorialnego,
zwracam siê z proœb¹ o przeanalizowanie wskazanych postulatów i informacjê, czy s¹, bêd¹ lub nie bêd¹ one przedmiotem prac kierowanego przez Pana
rz¹du, maj¹cych na celu dokonanie stosownych zmian w prawie.
Du¿a czêœæ proponowanych postulatów nie powinna wi¹zaæ siê z dokonywaniem wiêkszych zmian w bud¿ecie pañstwa lub samorz¹dów terytorialnych, a ma charakter doprecyzowuj¹cy przepisy maj¹ce na celu usprawnienie procedur decyzyjnych organów samorz¹dowych.
Bior¹c pod uwagê, ¿e przed³o¿ony przez prezydenta miasta Bia³egostoku
materia³ jest konkretny, pozwalam sobie na jego przes³anie w za³¹czeniu.
Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ
MINISTRA ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI
Warszawa, 3 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do przes³anego przy piœmie Pana Wojciecha Nowickiego, Podsekretarza Stanu Zastêpcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z dnia 5 stycznia br.
(znak: DSPA-4813-8-(1)/12) oœwiadczenia senatora Bohdana Paszkowskiego w sprawie z³o¿onych przez Prezydenta Bia³egostoku postulatów legislacyjnych dotycz¹cych
usprawnienia dzia³alnoœci jednostek samorz¹du terytorialnego informujê co nastêpuje.
W pierwszej kolejnoœci nale¿y podkreœliæ, ¿e funkcjonowanie samorz¹du terytorialnego oraz efektywnoœæ realizacji zadañ publicznych, które w tak znacz¹cym zakresie
powierza siê jednostkom samorz¹du terytorialnego, stanowi istotn¹ kwestiê w podejmowanych dzia³aniach Rz¹du. Samorz¹d terytorialny uczestniczy w sprawowaniu
w³adzy publicznej, a przys³uguj¹c¹ mu w ramach ustaw istotn¹ czêœæ zadañ publicznych wykonuje w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ (vide art. 16 ust. 2
Konstytucji RP). Oznacza to, ¿e w granicach prawa jednostka samorz¹du terytorialnego samodzielnie realizuje poszczególne zadania w oparciu o zastrze¿one dla jej organów kompetencje. Przyjête za³o¿enie samodzielnoœci samorz¹du terytorialnego wi¹¿e
siê z udzia³em w dysponowaniu œrodkami publicznymi. Zgodnie z art. 167 ust. 1 Konstytucji RP jednostkom samorz¹du terytorialnego zapewnia siê udzia³ w dochodach
publicznych odpowiednio do przypadaj¹cych im zadañ.
Pan Micha³ Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego w dniu 30 listopada 2011 r. zwróci³ uwagê na
znaczenie wspólnego dzia³ania wszystkich instytucji, struktur samorz¹dowych
i rz¹dowych, a tak¿e organizacji pozarz¹dowych. Pan Minister zapewni³ tak¿e, ¿e kwe-
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stia samorz¹du dla nowo powstaj¹cego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji jest
niezmiernie istotna i kluczowa.
Dotyczy to:
– budowania spójnoœci administracji publicznej – rz¹dowej i samorz¹dowej;
– sprawnoœci i rzetelnoœci konsultacji;
– woli i zasady wspó³pracy ogniw rz¹dowych i samorz¹dowych.
Pan Minister wyrazi³ te¿ wolê, ¿eby Komisja Wspólna Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego by³a nie tylko miejscem podsumowywania i przegl¹du bie¿¹cych konsultacji
w zakresie projektów rozporz¹dzeñ i ustaw, ale tak¿e dyskusji nad tematami systemowymi.
Mo¿liwoœæ zajêcia stanowiska w odniesieniu do postulatów Prezydenta Bia³egostoku, jakie Pan Senator przedstawi³ w swoim oœwiadczeniu uwarunkowane jest zakresem materii stanowi¹cej przedmiot wyst¹pienia. Wynikaj¹ca bowiem z odpowiednich
unormowañ ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.) – w³aœciwoœæ Ministra Administracji i Cyfryzacji w zakresie dzia³u administracja publiczna (vide art. 6 ustawy) – nie skutkuje obowi¹zkiem
ani uprawnieniem prezentowania opinii i stanowisk w zakresie ka¿dej z materii odpowiadaj¹cej funkcjonowaniu samorz¹du terytorialnego, których zakres i sposób wykonania reguluj¹ przepisy szczególne. Uwzglêdniaj¹c zakres poruszanej w wyst¹pieniu
problematyki wskazaæ tu mo¿na na Ministerstwa:
1) Finansów (z uwagi na poruszane sprawy modelu podatków i op³at lokalnych oraz
zmian w procedurze podatkowej);
2) Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z uwagi na poruszane sprawy ochrony zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz wnoszenia i ewidencji pomników i miejsc pamiêci);
3) Œrodowiska (z uwagi na poruszan¹ sprawê nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach);
4) Edukacji Narodowej (z uwagi na poruszan¹ sprawê wynagrodzeñ nauczycieli);
5) Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (z uwagi na poruszane sprawy
doprecyzowania przepisów prawa budowlanego, przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak te¿ ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków; przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych; zmiany rozwi¹zañ dotycz¹cych ochrony praw lokatorów i nabywania
mieszkañ zak³adowych) oraz
6) Urzêdu Zamówieñ Publicznych (z uwagi na poruszan¹ sprawê potrzeby doprecyzowania przepisów Prawa zamówieñ publicznych).
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przekaza³o przedmiotowe postulaty do w³aœciwych urzêdów, poni¿ej DAP przedstawia uzyskane stanowiska (w kolejnoœci
wg zg³aszanych postulatów).
Ad 1. Propozycja zmian dotycz¹cych zamówieñ publicznych.
Odnosz¹c siê do postulatów Prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych podkreœli³,
jak poni¿ej:
1.1–1.3) Niektóre pojêcia ustawowe odnosz¹ce siê do procedury udzielania zamówieñ publicznych celowo nie s¹ doprecyzowane, poniewa¿ mog¹ mieæ one ró¿ne znaczenie szczegó³owe w zale¿noœci od kontekstu konkretnego zamówienia. Zakres
ustawy Pzp odnosi siê bowiem do ró¿nych us³ug, dostaw i robót budowlanych, a wiêc
obejmuje nabywanie dóbr, których przedmiot i okolicznoœci nabywania mog¹ byæ ró¿ne. Nie jest mo¿liwe kazuistyczne uregulowanie wszelkich stanów faktycznych, jakie
mog¹ zaistnieæ podczas przeprowadzania postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego. Dlatego te¿ w ustawie zastosowano szereg pojêæ ogólnych, w tym wskazywane
wy¿ej pojêcia, którymi pos³uguj¹ siê: art. 87 ust. 2 pkt 3, art. 22 ust. 4 oraz art. 12a
ust. 1 ustawy Pzp, podlegaj¹cych ocenie podmiotu stosuj¹cego prawo, które maj¹ na
celu osi¹gniêcie elastycznoœci w stosowaniu tych przepisów. Interpretacja pojêæ u¿ytych w ustawie Pzp jest systematycznie dokonywana przez Urz¹d Zamówieñ Publicznych w opiniach, dostêpnych w szczególnoœci na stronie internetowej Urzêdu,
w publikacjach Urzêdu, podczas szkoleñ a tak¿e przedstawiane s¹ w zwi¹zku z dzia³al-
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noœci¹ orzecznicz¹ Krajowej Izby Odwo³awczej, s¹dów okrêgowych a tak¿e S¹du Najwy¿szego.
1.4) Maj¹c na wzglêdzie postulat wykreœlenia z treœci art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
okreœlenia „pisemne” odnosz¹cego siê do formy, w jakiej zobowi¹zanie podmiotu trzeciego ma zostaæ z³o¿one nale¿y wskazaæ, i¿ forma pisemna zobowi¹zania, o którym mowa, jest wymagana ustawowo w zwi¹zku z wag¹ przypisan¹ temu oœwiadczeniu woli
zarówno w procesie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy jak i w procesie realizacji
umowy, w sytuacji wyboru oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej. Maj¹c na
wzglêdzie fakt dowodzenia przez wykonawcê zamawiaj¹cemu za pomoc¹ treœci pisemnego zobowi¹zania podmiotu trzeciego, ¿e wykonawca w trakcie realizacji zamówienia
bêdzie móg³ polegaæ na wyspecyfikowanym w pisemnym zobowi¹zaniu potencjale podmiotu trzeciego w sposób tam okreœlony, forma pisemna takiego zobowi¹zania jest
w pe³ni uzasadniona. Wymaga przy tym podkreœlenia, ¿e dokument, o którym mowa
w treœci art. 26 ust. 2b ustawy Pzp nie nale¿y do grupy dokumentów potwierdzaj¹cych
spe³nianie przez wykonawcê warunków udzia³u w postêpowaniu, wymienionych w rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo¿e ¿¹daæ zamawiaj¹cy od wykonawców oraz form, w jakich te
dokumenty mog¹ byæ sk³adane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). St¹d zasady dotycz¹ce formy sk³adania dokumentów przewidziane §6 rozporz¹dzenia nie mog¹ mieæ zastosowania w odniesieniu do pisemnego zobowi¹zania podmiotu trzeciego, o którym
mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
1.5) Odnosz¹c siê do postulatu normatywnego okreœlenia terminu dla ustalania
aktualnoœci dokumentów wskazanych w §2 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo¿e ¿¹daæ zamawiaj¹cy od wykonawców
oraz form, w jakich te dokumenty mog¹ byæ sk³adane, w przypadku prowadzenia postêpowania w trybie z wolnej rêki nale¿y wskazaæ, i¿, istotnie, w obecnym stanie prawnym termin 6 lub odpowiednio 3 miesiêcy dotycz¹cy ustalania wa¿noœci dokumentów
sk³adanych przez wykonawcê odnoszony jest do terminu sk³adania ofert. Nie ma zatem
regulacja ta bezpoœredniego zastosowania w postêpowaniach prowadzonych w trybie
zamówienia z wolnej rêki. Z art. 68 ust. 2 ustawy Pzp wynika, i¿ najpóŸniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca sk³ada dokumenty
potwierdzaj¹ce spe³nienie warunków udzia³u w postêpowaniu, jeœli wartoœæ zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne. Co do zasady nale¿y wiec uznaæ, i¿ dokumenty te powinny byæ aktualne na dzieñ podpisywania umowy przy czym sposób
oceny aktualnoœci tych dokumentów powinien byæ okreœlany w tym postêpowaniu
przez zamawiaj¹cego. Maj¹c jednak na wzglêdzie niejasnoœci powsta³e w omawianym
zakresie Urz¹d Zamówieñ Publicznych podejmie analizê przepisów pod k¹tem wprowadzania zmian legislacyjnych w obszarze regulacji specyfiki udzielania zamówienia
w trybie z wolnej rêki.
1.6) Odnosz¹c siê do propozycji zmian treœci art. 139 ustawy Pzp, poprzez wy³¹cze1
5
nie stosowania przy umowach z zakresu zamówieñ publicznych art. 649 –649 k.c.
w odniesieniu do zamawiaj¹cych bêd¹cych jednostkami sektora finansów publicznych
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych nale¿y wskazaæ, i¿ obowi¹zuj¹ce przepisy umo¿liwiaj¹ zamawiaj¹cym, o których mowa, pozyskanie gwarancji zap³aty
w przewidzianym przepisami kodeksu cywilnego terminie. Jednak¿e, z uwagi na szerszy kontekst mo¿liwoœci oddzia³ywania przepisów kodeksu cywilnego w powy¿szym zakresie na realizacjê umowy w sprawie zamówienia publicznego kwestia ta zostanie
poddana przez Urz¹d Zamówieñ Publicznych analizie.
1.7) Wprowadzenie mo¿liwoœci wnoszenia œrodków zaskar¿enia od uchwa³ Krajowej Izby Odwo³awczej w sprawie zastrze¿eñ do wyników kontroli Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych w obecnym stanie prawnym nie znajduje uzasadnienia z uwagi
na zagro¿enie znacznym przed³u¿eniem postêpowania. Nale¿y wskazaæ, i¿ Krajowa Izba Odwo³awcza jest organem niezale¿nym od Prezesa Urzêdu a zamawiaj¹cy ma uprawnienie do zg³aszania zastrze¿eñ do wyniku kontroli, które s¹ rozpatrywane dwuinstancyjnie; ponownie przez Prezesa Urzêdu a w przypadku ich nieuwzglêdnienia przez Izbê.
Opinia Krajowej Izby Odwo³awczej jest wydawana niezale¿nie od stanowiska Prezesa
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Urzêdu i jest dla Prezesa Urzêdu wi¹¿¹ca (art. 167 ust. 4 ustawy Pzp). Ustawa Pzp
w obecnym stanie prawnym daje wiêc zamawiaj¹cemu mo¿liwoœæ rozpatrzenia wniesionych przez niego zastrze¿eñ do wyników kontroli przez niezale¿ny od Prezesa Urzêdu organ quasi s¹dowy, jakim jest Krajowa Izba Odwo³awcza w ustawowo okreœlonym
w art. 167 ust. 3 terminie 15 dni przewidzianym dla wydania opinii przez Izbê.
1.8) Odnosz¹c siê do postulatu wprowadzenia trzyosobowego sk³adu orzekaj¹cego
rozpatruj¹cego odwo³ania w Krajowej Izbie Odwo³awczej, co mia³oby zapewniæ jednolitoœæ orzecznictwa Krajowej Izby Odwo³awczej, nale¿y wskazaæ, i¿ zasada rozpatrywania odwo³añ przez sk³ady jednoosobowe Izby wprowadzona w art. 188 ust. 1 ustawy
Pzp, ustaw¹ z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778) mia³a na celu przyœpieszenie
rozpatrywania du¿ej liczby odwo³añ wp³ywaj¹cych do Izby ze wzglêdu na wprowadzenie obowi¹zku rozpoznania odwo³ania przez Izbê w ci¹gu 15 dni. Przywrócenie zasady
orzekania przez Izbê w sk³adach trzyosobowych uniemo¿liwia³oby w obecnych warunkach utrzymanie ustawowego terminu na rozpatrywanie odwo³añ, a co za tym idzie
rzutowa³oby na przed³u¿enie prowadzenia postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego. Nie mo¿na przy tym wskazaæ na istnienie bezpoœredniego zwi¹zku pomiêdzy
orzekaniem przez Izbê w sk³adach jednoosobowych a sygnalizowanym brakiem jednolitoœci w orzecznictwie Izby. Wymaga podkreœlenia, ¿e zmienione w powy¿szym zakresie przepisy ustawy Pzp nie wyeliminowa³y orzekania przez Izbê w sk³adach
trzyosobowych, ale ograniczy³y takie sytuacje do spraw skomplikowanych (art. 188
ust. 1 ustawy Pzp). Na marginesie nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, i¿ orzecznictwo Zespo³u Arbitrów pomimo trzyosobowych sk³adów orzekaj¹cych równie¿ nie zawsze pozostawa³o
spójne wewnêtrznie. Wprowadzenie zmian legislacyjnych polegaj¹cych na obowi¹zku
ustalania przez Prezesa Izby trzyosobowych sk³adów orzekaj¹cych nie dawa³oby gwarancji uzyskania jednolitoœci orzecznictwa Krajowej Izby Odwo³awczej. Nale¿y wskazaæ, i¿ Prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych, podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do
zachowania jednolitoœci stosowania przepisów prawa, w tym dzia³aj¹c na podstawie
art. 198b ustawy Pzp wnosi skargi do s¹du na poszczególne orzeczenia Krajowej Izby
Odwo³awczej, które tê jednolitoœæ naruszaj¹ i godz¹ w obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny.
Ad 2. Proponowane zmiany dotycz¹ce systemu gospodarki odpadami i utrzymania
czystoœci i porz¹dku w gminach.
Odnosz¹c siê do przedstawionych postulatów Minister Œrodowiska poinformowa³,
¿e nie planuje w najbli¿szym czasie podejmowania prac nad nowelizacj¹ ustawy z dnia
13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005,
Nr 236, poz. 2008, z póŸn. zm.). Jednoczeœnie Minister nadmieni³, ¿e na etapie rz¹dowym dobiegaj¹ koñca prace nad now¹ ustaw¹ o odpadach, stanowi¹c¹ transpozycjê
Dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, która zosta³a
przes³ana na Komitet Sta³y Rady Ministrów. Jednoczeœnie informuje, ¿e zosta³a uruchomiona podstrona www.mos.gov.pl/komunalne, na której umieszczane s¹ wyjaœnienia i interpretacje przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 152, poz. 897). Miêdzy innymi znajduje siê na niej interpretacja dotycz¹ca definicji
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Oprócz powy¿szego
dobiegaj¹ koñca prace nad podrêcznikiem dla gmin, który ma zostaæ udostêpniony,
aby wspomóc samorz¹dy we wprowadzaniu nowego systemu. Ministerstwo Œrodowiska, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest dla samorz¹dów ogromnym wyzwaniem podejmuje dzia³ania, maj¹ce
na celu u³atwienie tego zadania.
2.1) Odnosz¹c siê do uwagi dotycz¹cej zbyt krótkiego czasu na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Minister Œrodowiska poinformowa³, ¿e kwestia ta by³a wnikliwie analizowana oraz konsultowana z przedstawicielami
samorz¹dów przez ca³y okres trwania prac legislacyjnych. Eksperci strony samorz¹dowej wyra¿ali opiniê, ¿e okresy podane w ustawie s¹ wystarczaj¹ce. Jednoczeœnie nale¿y
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e bez mo¿liwie szybkiego wprowadzenia nowego systemu Pol-
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ska nie wype³ni zobowi¹zañ wobec Unii Europejskiej, szczególnie dotycz¹cych osi¹gniêcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u¿ycia oraz
odzysku wskazanych grup odpadów, a tak¿e ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania. Ponadto, niektóre obowi¹zki zawarte w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
spoczywa³y na samorz¹dach przed nowelizacj¹ m.in. na mocy art. 16a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, ze zm.).
2.3) Odnosz¹c siê do zagadnienia dotycz¹cego wyposa¿enia przez gminê nieruchomoœci w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych Minister Œrodowiska zwróci³ uwagê na fakt, ¿e rada gminy w regulaminie utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie gminy okreœla m.in. rodzaj i minimaln¹ pojemnoœæ pojemników przeznaczonych na zbieranie odpadów komunalnych na terenie nieruchomoœci. Ponadto nie ma
przeszkód, aby gmina zaproponowa³a wyposa¿enie nieruchomoœci w pojemniki, jednak¿e ich koszt nie mo¿e byæ zawarty w op³acie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2.4) Je¿eli chodzi o w¹tpliwoœci dotycz¹ce braku wprowadzenia trybu rozwi¹zania
umów na œwiadczenie us³ug odbierania odpadów komunalnych, Minister Œrodowiska
zwróci³ uwagê, ¿e ustawa nie powinna ingerowaæ w stosunek cywilnoprawny, jakim
jest umowa. Ka¿da umowa powinna zawieraæ zapisy, dotycz¹ce trybu jej rozwi¹zania
przez jedn¹ ze stron. Rol¹ gminy jest odpowiednie edukowanie i informowanie m.in.
o terminie wprowadzenia nowego systemu, umo¿liwiaj¹ce w³aœcicielom nieruchomoœci
podjêcie decyzji o rozwi¹zaniu umów.
2.5–2.6) Odnosz¹c siê do uwag dotycz¹cych niedoprecyzowania niektórych pojêæ
oraz sposobu prowadzenia i funkcjonowania rejestru dzia³alnoœci regulowanej Minister Œrodowiska poinformowa³, ¿e zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej w przypadku, gdy dane pojêcie jest u¿ywane w ustawie zgodnie z jego definicj¹ s³ownikow¹,
wówczas nie ma uzasadnienia dla zawierania tej definicji w ustawie. Natomiast kwestie dotycz¹ce prowadzenia rejestru dzia³alnoœci regulowanej w zakresie odbierania
odpadów od w³aœcicieli nieruchomoœci s¹ zawarte w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z póŸn.
zm.), dlatego nie ma potrzeby wydawania rozporz¹dzenia reguluj¹cego funkcjonowanie rejestru.
2.7) Odnosz¹c siê do uwagi dotycz¹cej niewystarczaj¹cych mo¿liwoœci sposobów
naliczania op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Minister Œrodowiska zauwa¿y³, ¿e w pierwotnym projekcie ustawy za³o¿eniem projektodawcy by³o uzale¿nienie op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby osób zamieszkuj¹cych nieruchomoœæ. W toku prac sejmowych katalog metod naliczania op³at zosta³
poszerzony na wniosek samorz¹dów. Natomiast w przypadku gdyby mo¿liwe by³o
ustalenie na terenie danej gminy ró¿norodnych sposobów naliczania op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wówczas móg³by powstaæ zarzut o nierówne traktowanie mieszkañców gminy. Ponadto nie ma przeszkód do naliczania op³aty zgodnie
z wprowadzonym przez gminê wskaŸnikiem œredniego rocznego zu¿ycia wody.
2.8) W odniesieniu do w¹tpliwoœci dotycz¹cych mo¿liwoœci wskazywania w umowach z podmiotami odbieraj¹cymi odpady komunalne gminnych instalacji, do których
maj¹ byæ kierowane odpady komunalne, w opinii projektodawcy stworzone w ustawie
mechanizmy s¹ wystarczaj¹ce, aby gmina mog³a kierowaæ strumieñ odpadów do gminnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (pod warunkiem, ¿e instalacja
ta bêdzie instalacj¹ regionaln¹). Powy¿sza interpretacja wynika m.in. z art. 3 ust. 2
ustawy, w którym okreœlono jako zadanie w³asne gminy obowi¹zek zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Jednym z celów nowelizacji ustawy by³o stworzenie instrumentów
umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego u¿ycia oraz odzysku wskazanych grup odpadów, a tak¿e ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania,
a tak¿e zapewnienie powstania nowoczesnych instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych. Podstawowym narzêdziem do osi¹gniêcia tych celów jest mo¿li-
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woœæ kierowania przez gminê strumieniem odpadów komunalnych. Wymaga to
og³oszenia przetargu na odbieranie odpadów i wskazania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nastêpnie w umowie poprzetargowej instalacji, do której zostan¹ skierowane wskazane w ustawie rodzaje odpadów komunalnych.
2.9) Je¿eli chodzi o uwagê, dotycz¹c¹ obowi¹zku osi¹gania przez gminy poziomu
recyklingu, przygotowania do ponownego u¿ycia oraz odzysku innymi metodami innych ni¿ niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokoœci 70%, Minister Œrodowiska poinformowa³, ¿e w rozporz¹dzeniu wydanym na podstawie
delegacji zawartej w art. 3b ust. 2, przy ustalaniu sposobu obliczenia osi¹gniêtego poziomu zostanie sprecyzowane odniesienie tego poziomu do strumienia odpadów komunalnych.
Reasumuj¹c, wg Ministra Œrodowiska podjêcie prac legislacyjnych nad nowelizacj¹
ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach jest
obecnie nieuzasadnione.
Ad 3. Proponowane zmiany dotycz¹ce zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie œcieków.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformowa³, ¿e aktualnie nie przewiduje siê nowelizacji ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 ze zm.), w zakresie definicji przy³¹czy i obowi¹zków przedsiêbiorstwa dot.
w granicach pasa drogowego. Dla okreœlenia zakresu obowi¹zków odbiorcy us³ug
i przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego w tym zakresie pomocna jest uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. (III CZP 79/07) w której wskazano, ¿e
odcinek przewodu kanalizacyjnego ³¹cz¹cy wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoœci tego odbiorcy z istniej¹c¹ sieci¹ kanalizacyjn¹ stanowi w czêœci le¿¹cej poza granic¹ nieruchomoœci gruntowej urz¹dzenie kanalizacyjne (przez analogiê nale¿y
odnieœæ to równie¿ do sieci wodoci¹gowej budowy i utrzymania odcinków przewodów
znajduj¹cych siê). W orzeczeniu tym SN wyznaczy³ wyraŸn¹ granicê dla przy³¹czy
wskazuj¹c, ¿e jest ni¹ granica nieruchomoœci gruntowej, poza któr¹ odbiorca us³ug nie
jest podmiotem zobowi¹zanym do ponoszenia kosztów budowy przewodu, tym samym
ten odcinek przewodu nie jest przy³¹czem w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków.
Ad 4. Proponowane zmiany dotycz¹ce planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformowa³, ¿e
zmiana przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) jest przedmiotem prac i analiz. Prace nad
nowelizacj¹ s¹ poprzedzane analiz¹ funkcjonowania ustawy, w tym równie¿ analiz¹
zg³aszanych wniosków, dotycz¹cych jej zmian. Wskazane postulaty, s¹ jednymi z wielu
rozwa¿anych kierunków, które dotycz¹ zarówno wprowadzenia zmian o charakterze
systemowym, maj¹cych na celu m.in. ograniczanie procesów suburbanizacji, wzmocnienie roli studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, czy stworzenie podstaw do uwzglêdniania w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wymogów zachowania ³adu przestrzennego, jak równie¿ wprowadzenia
szeregu zmian szczegó³owych, w celu doprecyzowania przepisów budz¹cych w¹tpliwoœci interpretacyjne, b¹dŸ eliminacji niespójnych przepisów prawa, w tym dotycz¹cych
w³aœciwoœci organów uzgadniaj¹cych. Podnoszona w postulatach sprawa uproszczenia procedury planistycznej nale¿y równie¿ do obszaru rozpatrywanych zagadnieñ, jednak nie jest mo¿liwe na tym etapie jednoznaczne odniesienie siê do zg³oszonego postulatu, dotycz¹cego zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonywanych w niewielkim zakresie. Ze wzglêdu na tocz¹ce siê obecnie prace,
dotycz¹ce zmian Prawa budowlanego, a tak¿e ze wzglêdu na procedowany projekt
ustawy o zmianie ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej, który dotyczy m.in. zmiany kompetencji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego, skonkretyzowanie zakresu prac nad
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zmian¹ ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bêdzie mo¿liwe po
podjêciu rozstrzygniêæ w tym zakresie.
Ad 5. Proponowane zmiany dotycz¹ce prawa budowlanego.
W odniesieniu do propozycji zmian ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.), Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej wyjaœni³, i¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przy³¹cze nie
musi byæ realizowane na zg³oszenie, bowiem inwestor ma prawo wyboru skorzystania
z trybu unormowanego w art. 29 ust. 1 pkt 20 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy –
Prawo budowlane (ze zg³oszeniem) albo z trybu unormowanego w art. 29a ustawy –
Prawo budowlane (bez zg³oszenia). Tym samym proponowana zmiana wydaje siê niecelowa, bowiem nie wprowadzi ¿adnych u³atwieñ, ale ograniczy inwestorowi sposób realizacji przy³¹czy do jednego trybu.
W zakresie propozycji w pkt 2 Minister TBiGM podniós³, i¿ ze wzglêdów bezpieczeñstwa, nale¿y zwróciæ uwagê na instalacje gazowe. Trzeba bowiem zaznaczyæ, ¿e realizacja takich instalacji wi¹za³aby siê z du¿ym zagro¿eniem dla ¿ycia i zdrowia, je¿eli takie
instalacje mia³yby zostaæ wykonywane bez ¿adnego projektu i przez osoby nieposiadaj¹ce dostatecznej wiedzy w przedmiotowym zakresie. Nale¿y ponadto rozwa¿yæ, czy ze
wzglêdów bezpieczeñstwa remont elementów konstrukcyjnych nie powinien byæ kierowany przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, mimo ¿e by³by zwolniony z pozwolenia na budowê i zg³oszenia.
Odnosz¹c siê do propozycji w pkt 7 wg Ministra TBiGM nale¿a³oby rozwa¿yæ, aby
przekazaæ kompetencje w zakresie robót budowlanych dotycz¹cych obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wojewódzkim konserwatorom zabytków. Takie rozwi¹zanie przekazywa³oby
kompetencje w ww. zakresie w rêce organów specjalizuj¹cych siê w obiektach zabytkowych, bez koniecznoœci udzia³u dodatkowych organów (np. organów administracji
architektoniczno-budowlanej). Jednoczeœnie Minister TBiGM przypomnia³, i¿ rozwi¹zanie przewidziane w art. 47 Prawa budowlanego pozwala szybko podj¹æ i przeprowadzaæ
roboty budowlane, do wykonania których niezbêdne jest wejœcie na cudz¹ nieruchomoœæ. Przekazanie tych kwestii do wy³¹cznej kompetencji s¹dów powszechnych niepotrzebnie znacznie wyd³u¿y proces inwestycyjny. Dziennik budowy jest wydawany przez
organ wydaj¹cy pozwolenie na budowê, gdy¿ jest to dokument funkcjonalnie zwi¹zany
z t¹ decyzj¹. Takie rozwi¹zanie sprawdza siê w praktyce. Natomiast gdyby dziennik budowy wydawany by³ przez organ nadzoru budowlanego po wydaniu decyzji o pozwoleniu
na budowê, stworzy³oby to niepotrzebne wyd³u¿enie procesu inwestycyjnego, poniewa¿
inwestor musia³by dodatkowo zwracaæ siê do kolejnego organu, aby ten przekaza³ mu
dokument, dziêki któremu móg³by rozpocz¹æ inwestycjê.
Ad 6. Proponowane zmiany dotycz¹ce szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
6.1) Zdaniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
30-dniowy termin wskazany w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008
Nr 193, poz. 1194 ze zm.) nie odbiega od terminów wskazanych w ustawie z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.). Propozycja wyd³u¿enia omawianego terminu mo¿e siê spotkaæ z negatywnym odbiorem spo³ecznym. Od organów wydaj¹cych decyzje odszkodowawcze
Ministerstwo uzyskuje informacje o tym, i¿ opóŸnienia wynikaj¹ z du¿ej iloœci tego typu
spraw a zbyt ma³ej iloœci osób zatrudnionych w wydzia³ach zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹. Jako powód opóŸnieñ podawana jest równie¿ kwestia braku œrodków na wynagrodzenia dla rzeczoznawców, sporz¹dzaj¹cych operaty szacunkowe stanowi¹ce
niezbêdny element dokumentacji w omawianych sprawach. Nale¿y zatem zauwa¿yæ, ¿e
szybsze wydawanie decyzji odszkodowawczych w sprawach dotycz¹cych realizowania
inwestycji na mocy specustawy jest uzale¿nione od organizacji pracy oraz œrodków finansowych jakimi dysponuj¹ starostowie i wojewodowie orzekaj¹cy w tych sprawach.
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6.2) Kwestia ta stanowi³a przedmiot prac nad projektem nowelizacji tej ustaw przygotowanym przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury w grudniu 2010 r. Zgodnie
z ww. projektem art. 11a ust. 1 powinien otrzymaæ brzmienie „Wojewoda w odniesieniu
do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta, realizuj¹cy zadania zlecone z zakresu
administracji rz¹dowej, w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydaj¹ decyzjê
o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej na wniosek w³aœciwego zarz¹dcy drogi”.
W uzasadnieniu projektu wskazano, ¿e art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) stanowi,
i¿ „Zadania administracji rz¹dowej w województwie wykonuj¹: starosta, je¿eli wykonywanie przez niego zadañ administracji rz¹dowej wynika z odrêbnych ustaw”. Natomiast ustawa nie zawiera zapisu wskazuj¹cego, i¿ zadania z niej wynikaj¹ce stanowi¹
zadania administracji rz¹dowej. Zatem, zdaniem Ministra TBiGM, za zasadne nale¿y
uznaæ dodanie zapisu wprost wskazuj¹cego charakter dzia³añ wykonywanych przez
starostê. Przyjmuj¹c, ¿e ustawodawca dzia³a racjonalnie, a istotn¹ wartoœci¹ powinna
byæ jednolitoœæ rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych porównywalnych sytuacji faktycznych, nale¿y stwierdziæ, ¿e skoro zadania dotycz¹ce wyw³aszczeñ i odszkodowañ za
wyw³aszczone nieruchomoœci nale¿¹ do zakresu zadañ administracji rz¹dowej, a ustawa o gospodarce nieruchomoœciami powierzy³a w pewnym zakresie wykonywanie tych
zadañ starostom, to zadania wynikaj¹ce ze specustawy jako analogiczne do ww. wymienionych równie¿ nale¿¹ do zakresu zadañ administracji rz¹dowej.
Omawiany projekt zosta³ umieszczony na stronie BIP Ministerstwa.
6.3) Mo¿na zauwa¿yæ, i¿ powy¿szy postulat zosta³ uwzglêdniony w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych z dnia 20 grudnia 2011 r., umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Jednym z celów projektu jest ujednolicenie zasad oddawania do u¿ytkowania dróg publicznych,
w szczególnoœci przez odst¹pienie od regulacji, i¿ decyzje o pozwoleniu na u¿ytkowanie
drogi wydaj¹ wojewodowie albo w³aœciwi starostowie. Odes³anie do przepisów ustawy –
Prawo budowlane wprowadza do systemu prawa zmianê polegaj¹c¹ na tym, i¿ organami w³aœciwymi do przyjmowania zawiadomieñ o zakoñczeniu budowy lub wydania pozwolenia na u¿ytkowanie drogi bêd¹: wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,
który wst¹pi w kompetencje wojewody oraz powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który wst¹pi w kompetencje starosty. Projekt wys³ano do uzgodnieñ miêdzyresortowych dnia 22 grudnia 2011 r.
Ad 7) Propozycja zmian w modelu podatków i op³at lokalnych.
Odnosz¹c siê do postulatów Minister Finansów zwa¿y³, co nastêpuje:
7.1) Obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), reguluj¹ca zagadnienia zwi¹zane z dochodami jednostek samorz¹du terytorialnego, nie przewiduje
rekompensowania z bud¿etu pañstwa niepobranych przez gminy dochodów z tytu³u
zwolnieñ podatkowych, okreœlonych w odrêbnych ustawach, któr¹ to rekompensatê
przewidywa³ art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, obowi¹zuj¹cej do koñca 2003 r. Ubytek dochodów gmin z tytu³u likwidacji z dniem 1 stycznia 2004 r. czêœci subwencji rekompensuj¹cej dochody utracone w wyniku
ustawowych ulg i zwolnieñ w podatkach zosta³ wyrównany poprzez zwiêkszenie dochodów z tytu³u udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego subwencja ogólna dla gmin sk³ada siê m.in. z czêœci: wyrównawczej i równowa¿¹cej. W sk³ad czêœci wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wchodzi kwota
podstawowa oraz kwota uzupe³niaj¹ca. Wysokoœæ kwoty podstawowej czêœci wyrównawczej subwencji ogólnej uzale¿niona jest od wielkoœci dochodów podatkowych,
mo¿liwych do uzyskania przez gminê w roku poprzedzaj¹cym rok bazowy oraz liczby
mieszkañców faktycznie zamieszka³ych w gminie wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia
roku poprzedzaj¹cego rok bazowy, ustalonej przez G³ówny Urz¹d Statystyczny. Stosow-
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nie do art. 20 ust. 3 wymienionej ustawy, przez dochody podatkowe rozumie siê ³¹czne
dochody z tytu³u: podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego, podatku leœnego, podatku
od czynnoœci cywilnoprawnych, podatku od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych
op³acanego w formie karty podatkowej, wp³ywów z op³aty skarbowej, wp³ywów z op³aty
eksploatacyjnej, udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 32
ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego – w celu ustalenia czêœci wyrównawczej subwencji ogólnej i wp³at przyjmuje siê dochody, które jednostka
samorz¹du terytorialnego mo¿e uzyskaæ z podatku rolnego, stosuj¹c do ich obliczenia
œredni¹ cenê skupu ¿yta, a z podatku leœnego – œredni¹ cenê sprzeda¿y drewna, og³oszone przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosuj¹c do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowi¹zuj¹ce w danym
roku. Do dochodów, które jednostka samorz¹du terytorialnego mo¿e uzyskaæ, zalicza
siê tak¿e skutki finansowe wynikaj¹ce z zastosowania, przewidzianych w przepisach
prawa podatkowego, ulg podatkowych i ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych. Podstawê do wyliczenia czêœci wyrównawczej subwencji ogólnej stanowi potencja³ dochodowy gmin, na który sk³adaj¹ siê – wykazywane przez gminy w sprawozdaniu
z wykonania dochodów podatkowych (Rb–PDP) – kwoty;
1) wykonanych dochodów podatkowych,
2) skutków uchwa³ rad gmin o stosowaniu stawek podatkowych ni¿szych od stawek
maksymalnych,
3) skutków finansowych wynikaj¹cych z zastosowania przewidzianych w przepisach
prawa podatkowego, ulg podatkowych i ulg w sp³acie zobowi¹zañ, z wyj¹tkiem ulg
i zwolnieñ ustawowych w podatkach stanowi¹cych dochód gminy.
Z powy¿szego wynika, ¿e skutki ulg i zwolnieñ ustawowych w podatkach stanowi¹cych dochód gminy nie s¹ ujmowane w ww. sprawozdaniu Rb-PDP i nie s¹ wliczane
do potencja³u dochodowego gminy. Zastosowanie ulg i zwolnieñ ustawowych powoduje wiêc obni¿enie dochodów podatkowych gminy, co mo¿e skutkowaæ zwiêkszeniem
czêœci wyrównawczej subwencji ogólnej. Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ró¿nice w dochodach gminy wyrównywane s¹ równie¿ w postaci czêœci równowa¿¹cej subwencji ogólnej, która rozdzielana jest miêdzy gminy wed³ug œciœle okreœlonych
kryteriów ustawowych (art. 2la ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego), w tym m.in. poprzez wyrównywanie ró¿nic w dochodach z tytu³u udzia³u we
wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku rolnego i z podatku
leœnego. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego nie przewiduje rozwi¹zañ systemowych polegaj¹cych na szczególnym traktowaniu wybranych jednostek samorz¹du terytorialnego, zawiera natomiast
rozwi¹zania, które w sposób jednolity i obiektywny reguluj¹ finanse tych jednostek
a jej podstawowym celem jest zapewnienie wszystkim jednostkom samorz¹du terytorialnego, bez wzglêdu na ich po³o¿enie geograficzne i potencja³ dochodowy, odpowiednich dochodów w³asnych na realizacjê zadañ publicznych wykonywanych przez
poszczególne jednostki samorz¹du terytorialnego. Z powy¿szych wzglêdów proponowana zmiana zdaniem Ministra Finansów nie znajduje uzasadnienia.
7.2) Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, je¿eli nieruchomoœæ lub obiekt budowlany stanowi wspó³w³asnoœæ lub znajduje siê w posiadaniu
dwóch lub wiêcej podmiotów, to stanowi odrêbny przedmiot opodatkowania, a obowi¹zek podatkowy od nieruchomoœci lub obiektu budowlanego ci¹¿y solidarnie na
wszystkich wspó³w³aœcicielach lub posiadaczach. Organ podatkowy mo¿e ¿¹daæ
spe³nienia ca³oœci œwiadczenia (tj. zap³aty podatku) od ka¿dego z zobowi¹zanych,
a spe³nienie œwiadczenia przez jednego z nich zwalnia z tego obowi¹zku pozosta³ych
podatników. W zwi¹zku z powy¿szym, ka¿dy ze wspó³w³aœcicieli jest zobowi¹zany do
zadeklarowania ca³ej powierzchni nieruchomoœci stanowi¹cej wspó³w³asnoœæ a nie tylko jej u³amkowej czêœci, do której przys³uguje mu prawo. Jednoczeœnie art. 92 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze
zm.) stanowi, ¿e je¿eli, zgodnie z ustawami podatkowymi, podatnicy ponosz¹ solidarn¹
odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania podatkowe, a zobowi¹zania te powstaj¹ w sposób
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przewidziany w art. 21 §1 pkt 2, odpowiedzialnymi solidarnie s¹ podatnicy, którym dorêczono decyzjê ustalaj¹c¹ wysokoœæ zobowi¹zania podatkowego. Wobec niewywi¹zania siê z obowi¹zku wierzyciel mo¿e – wed³ug swego wyboru – ¿¹daæ spe³nienia ca³oœci
lub czêœci œwiadczenia od wszystkich d³u¿ników ³¹cznie, od kilku z nich lub od ka¿dego z osobna. Takie okreœlenie mo¿liwoœci egzekwowania zaleg³oœci podatkowej ma na
celu uproszczenie dochodzenia nale¿noœci w okreœlonej przepisami prawa wysokoœci.
Obecnie istniej¹ce rozwi¹zania prawne w zakresie zobowi¹zañ solidarnych gwarantuj¹
zatem skuteczne egzekwowanie nale¿noœci podatkowych, które stanowi¹ dochód bud¿etów gmin. Niemniej jednak, zmiany, jakie zasz³y w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat
w budownictwie mieszkaniowym, których efektem jest lokowanie miejsc parkingowych dla mieszkañców w bryle budowanego budynku wielorodzinnego wymagaj¹ nowych rozwi¹zañ prawnych tak¿e w sferze prawa podatkowego. Zdaniem Ministra
Finansów postulat zniesienia solidarnej odpowiedzialnoœci wspó³w³aœcicieli gara¿y
wielostanowiskowych w podatku od nieruchomoœci wymaga zatem rozwa¿enia w toku
prac legislacyjnych.
7.3) Jednostki samorz¹du terytorialnego samodzielnie kszta³tuj¹ politykê podatkow¹ zgodnie ze sw¹ w³aœciwoœci¹ terytorialn¹ co wyra¿a siê m.in. w mo¿liwoœci ró¿nicowania wysokoœci stawek podatkowych i wprowadzania zwolnieñ podatkowych.
Z tego wzglêdu rady gmin okreœlaj¹ wzory formularzy na podatki lokalne dostosowane
do ich potrzeb. Przed 30 listopada 2002 r. wzory formularzy deklaracji i informacji na
podatek od nieruchomoœci równie¿ by³y okreœlane przez jednostki samorz¹du terytorialnego, jednak bez formalnej podstawy. W zwi¹zku z faktem, ¿e w Polsce jest oko³o
2500 gmin, a ka¿da z nich corocznie mo¿e ró¿nicowaæ wysokoœæ stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania oraz wprowadzaæ dodatkowe zwolnienia przedmiotowe z podatku od nieruchomoœci, ujednolicony wzór deklaracji
podlega³by ci¹g³ej zmianie, co wi¹za³oby siê z kosztami drukowania nowych formularzy oraz nieproporcjonalnym zwiêkszeniem nak³adu pracy podatników dla pozyskania
nowych wzorów deklaracji, identyfikacji zmian oraz prawid³owego wype³nienia deklaracji. Koniecznoœæ zapewnienia mo¿liwoœci zadeklarowania podatku zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi na terenie danej gminy, przy uwzglêdnieniu wszystkich gmin na
terenie kraju, skutkowa³aby zbêdnym mno¿eniem pozycji w deklaracji. Bior¹c pod
uwagê to, ¿e na potrzeby rozliczenia podatku w danej gminie konieczne jest zwykle zadeklarowanie kwot w najwy¿ej kilkunastu pozycjach, nie jest zasadne d¹¿enie do
okreœlenia wzoru deklaracji sk³adaj¹cego siê z kilkudziesiêciu kart. Okreœlenie jednolitego wzoru deklaracji nie spowodowa³oby istotnych u³atwieñ dla podatników, gdy¿
wci¹¿ byliby oni zobowi¹zani do z³o¿enia deklaracji w ka¿dej gminie z osobna, na zasadach w niej obowi¹zuj¹cych. Jedyn¹ ró¿nic¹ by³oby to, ¿e deklaracja wed³ug ujednoliconego wzoru mia³aby istotnie zwiêkszon¹ objêtoœæ w porównaniu do obecnie
obowi¹zuj¹cych, co zwiêkszy³oby koszty po stronie podatników. Ponadto, opracowanie
takiego wzoru deklaracji wi¹za³oby siê z koniecznoœci¹ analizy wszystkich uchwa³ rad
gmin, bie¿¹cego monitorowania orzeczeñ regionalnych izb obrachunkowych oraz
s¹dów administracyjnych w celu aktualizacji deklaracji w przypadku stwierdzenia niezgodnoœci uchwa³ z przepisami ustaw. Powy¿sze wymusza³oby natychmiastowe dostosowywanie wzoru deklaracji, a wobec liczby gmin za³o¿yæ nale¿y, ¿e by³by to proces
ci¹g³y. W zwi¹zku z powy¿szym, zdaniem Ministra Finansów, nie jest zasadne nak³adanie na MF obowi¹zku, który wobec wymogów, jakie stawia procedura legislacyjna bêdzie
praktycznie niemo¿liwy do zrealizowania. Nie sposób pomin¹æ przy tym kosztów, jakie
by³yby zobowi¹zane ponosiæ gminy w zwi¹zku z ci¹g³¹ aktualizacj¹ systemów informatycznych dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi stale zmienianego wzoru deklaracji.
Ad 8. Propozycja zmian procedury podatkowej.
Minister Finansów zauwa¿y³, ¿e istot¹ proponowanej zmiany jest ustalanie wysokoœci zobowi¹zania podatkowego bez wszczynania postêpowania podatkowego i bez
wyznaczania stronie siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia siê w sprawie zebranego materia³u dowodowego w przypadku z³o¿enia informacji po raz pierwszy
w zwi¹zku z powstaniem obowi¹zku podatkowego lub niebudz¹cej w¹tpliwoœci infor-
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macji o zmianie stanu faktycznego maj¹cego wp³yw na wysokoœæ zobowi¹zania podatkowego. Minister Finansów pozytywnie odniós³ siê do proponowanych zmian.
Aktualnie s¹ prowadzone wstêpne prace w tym zakresie. Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wed³ug aktualnego stanu prawnego, je¿eli stan faktyczny, na podstawie którego
ustalono wysokoœæ zobowi¹zania podatkowego za poprzedni okres, nie uleg³ zmianie
przed wydaniem decyzji za dany rok, organ podatkowy nie wszczyna postêpowania podatkowego ani nie wyznacza stronie siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia siê
w sprawie zebranego materia³u dowodowego (art. 165 §5 i art. 200 §2 pkt 1 ustawy –
Ordynacja podatkowa).
Ad 9. Proponowane zmiany dotycz¹ce ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podniós³, ¿e propozycje zawarte w pkt 2 i 3 dotycz¹ce wprowadzenia okresowej weryfikacji uprawnieñ do
korzystania z lokalu wchodz¹cego w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz na³o¿enia obowi¹zku z³o¿enia oœwiadczenia woli zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez osoby zajmuj¹ce lokal po œmierci jego najemcy, pod rygorem wygaœniêcia
roszczenia znalaz³y odzwierciedlenie w przygotowywanym przez Ministerstwo Infrastruktury projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zak³ada siê w nim racjonalizowanie zasad gospodarki publicznym zasobem mieszkaniowym m.in. poprzez umo¿liwienie gminie i innym jednostkom samorz¹du terytorialnego zawieranie umów najmu
lokali mieszkalnych na czas oznaczony, jak te¿ wprowadzenie w odniesieniu do lokali
wchodz¹cych w sk³ad publicznego zasobu mieszkaniowego rozwi¹zañ szczególnych
w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego (przepisy dotycz¹ce wst¹pienia w najem
po œmierci najemcy). Przedstawiaj¹c powy¿sze nale¿y dodaæ, ¿e projekt zmian ustawy
o ochronie praw lokatorów by³ ju¿ w czerwcu 2011 skierowany pod obrady Rady Ministrów, lecz decyzj¹ Premiera w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury zosta³ wycofany. Prace nad omawianym projektem zosta³y wznowione i trwaj¹ przygotowania do
wznowienia procesu legislacyjnego.
Zawarte w oœwiadczeniu senatora Pana Bohdana Paszkowskiego postulaty legislacyjne Prezydenta Bia³egostoku, w tym propozycja zawarta w pkt 1 dotycz¹ca zmiany
art. 11 ust. 3 pkt 2, który wskazuje, ¿e podstaw¹ wypowiedzenia umowy najmu lokalu
mieszkalnego jest przys³uguj¹cy najemcy tytu³ prawny do innego lokalu po³o¿onego
w tej samej miejscowoœci oraz inne zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów bêd¹
przedmiotem szerokiej dyskusji.
Ad 10. Proponowane zmiany w zakresie kultury i ochrony zabytków.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwa¿y³, co nastêpuje:
10.1) Porozumienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zm., dalej jako „ustawa o ochronie zabytków”) s¹ w³aœciw¹ form¹ przekazywania kompetencji z zakresu dzia³ania wojewody w obszarze ochrony zabytków na rzecz jednostek samorz¹du
terytorialnego. Gminy, powiaty i ich zwi¹zki przystêpuj¹ do porozumieñ dobrowolnie.
Woli stron pozostawiona jest decyzja o zawarciu porozumienia, jak i jego treœci oraz
warunkach realizacji. Niew¹tpliwie forma porozumienia jako akt pozaw³adczy jest korzystniejsza z punktu widzenia jednostek samorz¹du terytorialnego ni¿ ustawowy
przymus wykonywania okreœlonych zadañ. Obowi¹zek przekazania œrodków na realizacjê zadañ objêtych porozumieniem wynika z treœci art. 45 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80,
poz. 526, ze zm.), który stanowi, ¿e jednostka samorz¹du terytorialnego realizuj¹ca zadania z zakresu administracji rz¹dowej, na mocy porozumieñ zawartych z organami
administracji rz¹dowej, otrzymuje od tych organów dotacje celowe w kwocie wynikaj¹cej z zawartego porozumienia.
10.2) Zró¿nicowanie wzorów kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych krajowej
i wojewódzkiej ewidencji zabytków w zale¿noœci czy zabytek zosta³ wpisany do rejestru
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zabytków czy nie, jest w pe³ni uzasadnione. Ustalenie jednolitego wzoru karty ewidencyjnej w formie rozbudowanej zwiêkszy³oby kilkakrotnie koszty za³o¿enia ewidencji
i odsunê³o termin ukoñczenia prac ewidencyjnych. Podkreœliæ nale¿y równie¿ ograniczon¹ przydatnoœæ szczegó³owych informacji w przypadku zabytków niewpisanych do
rejestru zabytków. Ewidencje nie maj¹ zast¹piæ dokumentacji naukowej, a jedynie
umo¿liwiæ administrowanie zabytkowym zasobem. W przypadku zabytków wpisanych
do rejestru zabytków szerszy zakres informacji uzasadniony jest koniecznoœci¹ zapewnienia sprawnego przebiegu postêpowañ administracyjnych dotycz¹cych tych zabytków. Sporz¹dzenie kart ewidencyjnych w postaci rozbudowanej dla wszystkich zabytków nieruchomych ujêtych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków by³oby
zadaniem przekraczaj¹cym mo¿liwoœci kadrowe i finansowe jednostek samorz¹du terytorialnego oraz organów ochrony zabytków. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e do rejestru zabytków wpisanych jest ponad 60 tysiêcy nieruchomoœci. Liczba zabytków nieruchomych znajduj¹cych siê w wojewódzkiej ewidencji zabytków jest co najmniej dziesiêciokrotnie wiêksza. Gminna ewidencja zabytków obejmuje jeszcze wiêksz¹ liczbê obiektów. Bior¹c pod uwagê, ¿e realny koszt wykonania karty ewidencyjnej dla zabytków
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków wynosi od 500 do ponad 1.000 z³otych,
³¹czny koszt wykonania wojewódzkiej ewidencji zabytków z zastosowaniem jednolitego
wzoru ustalonego obecnie dla zabytków nieruchomych wyniós³by co najmniej
500.000.000 z³. Z powy¿szych wzglêdów wzory kart ewidencyjnych i adresowej musia³y zostaæ odpowiednio zredukowane.
10.3) Wykonywanie kart ewidencyjnych i adresowych przez us³ugodawców zewnêtrznych jest powszechnie praktykowane i nie wymaga szczególnej podstawy prawnej w ustawie o ochronie zabytków.
10.4) Art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi,
¿e zabytek wpisany do rejestru, który uleg³ zniszczeniu w stopniu powoduj¹cym utratê jego wartoœci historycznej, artystycznej lub naukowej albo którego wartoœæ bêd¹ca
podstaw¹ wydania decyzji o wpisie do rejestru nie zosta³a potwierdzona w nowych
ustaleniach naukowych, zostaje skreœlony z rejestru. Postêpowanie w sprawie skreœlenia zabytku z rejestru wszczyna siê z urzêdu b¹dŸ na wniosek w³aœciciela zabytku
lub u¿ytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje siê zabytek nieruchomy.
Oczywistym jest, ¿e minister w³aœciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ma prawny obowi¹zek wydania decyzji o skreœleniu zabytku z rejestru zabytków w przypadku ziszczenia siê przes³anek wskazanych w przepisie. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e przyznanie terenowym organom ochrony zabytków legitymacji wnioskowej, a tym samym przymiotu strony postêpowania jest bezcelowe. Takie ukszta³towanie postêpowania oznacza³oby, ¿e minister jest zobowi¹zany rozpatrzyæ wniosek
organu instancyjnie ni¿szego. W praktyce sygnalizacja ze strony wojewódzkich konserwatorów zabytków, ¿e zabytek zosta³ zniszczony w stopniu powoduj¹cym utratê
jego wartoœci historycznej, artystycznej lub naukowej jest wystarczaj¹cym asumptem do wszczêcia przez ministra postêpowania w przedmiocie skreœlenia zabytku
z urzêdu. Legitymacja wnioskowa w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych zabytków
zwi¹zana jest natomiast z interesem prawnym znajduj¹cym oparcie w przepisach
prawa materialnego.
10.5) Zakres przedmiotowy gminnych programów opieki nad zabytkami okreœlony
jest jego celami wyszczególnionymi w art. 87 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków, Z istoty programu jako instrumentu polityki samorz¹dowej wynika, ¿e powinien okreœlaæ
kierunki dzia³añ i zadania oraz œrodki ich realizacji.
10.6) Z powodu braku odrêbnej regulacji ochrona miejsc pamiêci narodowej realizowana jest przede wszystkim na gruncie ustawy o ochronie zabytków. Zgodnie z art. 6
ust. 1 pkt 1 lit. h, ochronie i opiece podlegaj¹ bez wzglêdu na stan zachowania zabytki
nieruchome bêd¹ce, w szczególnoœci miejscami upamiêtniaj¹cymi wydarzenia historyczne b¹dŸ dzia³alnoœæ wybitnych osobistoœci lub instytucji.
10.7) Objêcie ochron¹ dóbr kultury wspó³czesnej na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w sposób istotny naruszy³oby porz¹dek ustawy, w której kluczowe znaczenie ma pojêcie „zabytek”. Skoro elementem definicji
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zabytku jest „dawnoœæ”, z której wynika przekonanie o potrzebie jego ochrony, nie
mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, ¿e dobro kultury wspó³czesnej reprezentuje inne od zabytku wartoœci.
Ad 11. Proponowane zmiany dotycz¹ce oœwiaty.
Jak zauwa¿y³ Minister Edukacji Narodowej przepisy art. 30 ust. 6 ustawy – Karta
Nauczyciela, które zosta³y wprowadzone w 2000 r., nak³adaj¹ na samorz¹d terytorialny obowi¹zek ustalania w regulaminach p³acowych stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli w taki sposób, aby osi¹gn¹æ co najmniej wysokoœci œrednich
wynagrodzeñ ogó³em (o których mowa w art. 30 ust. 3). O wysokoœci czêœci dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego (m.in. dodatek motywacyjny, funkcyjny) dla poszczególnych nauczycieli decyduje dyrektor szko³y w ramach zasad i kwot na to przeznaczonych, ustalonych przez organy prowadz¹ce w ww. regulaminach wynagradzania.
Wynagrodzenia nauczycieli zró¿nicowane s¹ tak¿e ze wzglêdu na sta¿ pracy oraz przydzielone godziny ponadwymiarowe. Jednoczeœnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e sk³adnikiem wynagrodzenia œredniego s¹ równie¿ dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody
jubileuszowe, czy te¿ z funduszu nagród, a tak¿e inne œwiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku pracy (np. odprawy emerytalne czy rentowe). Coroczne skutki finansowe z tytu³u wzrostu wynagrodzeñ nauczycieli, uwzglêdniane jako dodatkowe zadanie oœwiatowe
w czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej, s¹ kalkulowane na podstawie wynagrodzeñ
œrednich. Przepisy art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela wprowadzi³y od 2009 r. obowi¹zek sprawozdawania siê przez JST z osi¹gania co najmniej œrednich wynagrodzeñ
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu. Osi¹gniêcie tego poziomu w grupie
nauczycieli na danym stopniu awansu zawodowego nie oznacza, ¿e ka¿dy nauczyciel
indywidualnie osi¹gn¹³ wysokoœæ wynagrodzenia œredniego. Szczegó³owy sposób wyliczania wysokoœci dodatku uzupe³niaj¹cego dla pojedynczego nauczyciela, wchodz¹cego w sk³ad grupy awansu zawodowego, która w danej JST nie osi¹gnê³a wspomnianego
poziomu wynagrodzeñ œrednich okreœlaj¹ przepisy rozporz¹dzenia w sprawie sposobu
opracowywania sprawozdania z wysokoœci œrednich wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szko³ach prowadzonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 6 poz. 35 ze zm.). Wprowadzenie
przepisów art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela, spowodowa³o pojawienie siê mechanizmów kontrolnych, które maj¹ za zadanie wspomóc JST w monitorowaniu wywi¹zywania siê z obowi¹zku na³o¿onego przez ustawodawcê w art. 30 ustawy – Karta
Nauczyciela. Dodatek uzupe³niaj¹cy, który nale¿y wyp³aciæ gdy z ró¿nych przyczyn wynagrodzenia w grupach awansu, wyp³acone nauczycielom przez JST s¹ ni¿sze od œrednich wymaganych ustaw¹, powinien mieæ charakter incydentalny i powinien byæ
stosowany wy³¹cznie w sytuacjach awaryjnych. Sta³e monitorowanie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli powinno ustrzec samorz¹dy przed koniecznoœci¹ wyp³aty tego
dodatku. Jak podkreœli³ Minister Edukacji Narodowej dotychczas nie zosta³ rozstrzygniêty kierunek dzia³añ legislacyjnych w zakresie przepisów reguluj¹cych status zawodowy nauczyciela.
Ad 12. Proponowane zmiany dotycz¹ce zbywania mieszkañ zak³adowych.
Jak zauwa¿a Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przywrócenie terminu na sk³adanie przez najemców by³ych mieszkañ zak³adowych wniosków do s¹dów o stwierdzenie uprawnieñ do pierwokupu lokalu mieszkalnego na
preferencyjnych zasadach by³o przedmiotem przed³o¿enia poselskiego w trakcie VI kadencji Sejmu RP. W poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotycz¹cych nabywania w³asnoœci nieruchomoœci (druk nr 2275) zaproponowano zmianê do
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotycz¹cych nabywania w³asnoœci nieruchomoœci (Dz. U. Nr 157, poz. 1315) poprzez dodanie art. 4a, który przewidywa³ przywrócenie uprawnieñ przys³uguj¹cych najemcom by³ych mieszkañ
zak³adowych oraz terminu na sk³adanie wniosków do s¹dów o stwierdzenie tych uprawnieñ. Rz¹d wyrazi³ pozytywne stanowisko odnoœnie do tej propozycji. Komisja Infrastruktury zwróci³a siê w dniu 31 sierpnia 2011 r. do Sejmu z wnioskiem o uchwalenie
projektu ustawy stanowi¹cego wynik prac legislacyjnych Komisji (druk 3852). Jednak-
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¿e w zwi¹zku z zakoñczeniem prac przez VI kadencjê Sejmu RP projekt ten nie zosta³
uchwalony. Z uwagi na dodatkowe obci¹¿enie finansowe bud¿etu pañstwa, które spowodowane by³oby przywróceniem uprawnieñ wygas³ych ju¿ ponad 3 lata temu, Rz¹d
nie planuje podjêcia prac legislacyjnych w przedmiotowej materii. Wydaje siê, ¿e
3-letni okres obowi¹zywania regulacji art. 4 i 5 ww. ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. by³
wystarczaj¹cy dla podjêcia przez najemców by³ych mieszkañ zak³adowych czynnoœci
maj¹cych na celu z³o¿enie wniosku do s¹du o stwierdzenie uprawnieñ do pierwokupu
lokalu.
Z powa¿aniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI
w z. Piotr Ko³odziejczyk
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Oœwiadczenie senatora Leszka Piechoty
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w œwietle zg³aszanych przez zarz¹dców dróg publicznych w miastach na prawach powiatu w¹tpliwoœci zwi¹zanych z op³atami pobieranymi
w systemie viaTOLL z tytu³u poruszania siê przez pojazdy nale¿¹ce do zarz¹dów po p³atnych odcinkach dróg ekspresowych i autostrad prowadzone
s¹ jakiekolwiek prace dotycz¹ce zmian obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
Chodzi o zmiany maj¹ce na celu zwolnienie z op³at pojazdów zarz¹dów dróg
publicznych w miastach na prawach powiatu na wszystkich p³atnych odcinkach dróg ekspresowych i autostrad w granicach tych miast. Czy rozwa¿ane
s¹ ewentualne zmiany przepisów po to, aby na ich podstawie pojazdy wszystkich zarz¹dców dróg publicznych by³y objête zwolnieniem z op³aty elektronicznej viaTOLL na terenie ca³ego kraju.
Ustaw¹ z dnia 7 listopada 2008 r. (DzU nr 218, poz. 1391) zmieniaj¹c¹
ustawê o drogach publicznych z dnia 21 marca 2005 r. wprowadzono – pocz¹wszy od dnia 1 lipca 2011 r. – obowi¹zek uiszczania op³at za przejazdy po
drogach krajowych pojazdów samorz¹dowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 t. Znowelizowana ustawa o drogach publicznych w art. 13
ust. 3a pkt. 3 zwalnia z tych op³at miêdzy innymi pojazdy zarz¹dcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg. Op³aty pobierane s¹ za
przejazdy odcinkami dróg krajowych, ekspresowych i autostrad wskazanych w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie
dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera siê op³atê elektroniczn¹
oraz wysokoœci stawek elektronicznych (DzU nr 80, poz. 433).
W praktyce powstaje problem dotycz¹cy pojazdów zarz¹dów dróg publicznych, w tym zarz¹dów dróg krajowych na terenie miast na prawach powiatu, które korzystaj¹ z dróg objêtych systemem viaTOLL poza granicami tego
miasta lub w jego granicach, przy czym nie zarz¹dzaj¹ odcinkiem objêtym odp³atnoœci¹ elektroniczn¹. Problem ten dotyczy szczególnie aglomeracji, gdzie
s¹siaduje ze sob¹ wiele miast na prawach powiatu – miêdzy innymi aglomeracji œl¹skiej – których granice przebiegaj¹ w terenach zurbanizowanych, stanowi¹c coraz bardziej zintegrowan¹ ca³oœæ gospodarcz¹. Pojazdy zarz¹dów
dróg w tych miastach musz¹ wielokrotnie poruszaæ siê po drogach le¿¹cych
poza ich granicami; wykorzystuj¹ tak¿e drogi ekspresowe i autostrady w granicach swoich miast, którymi jednak nie zarz¹dzaj¹, bowiem zgodnie
z art. 19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych „w granicach miast na prawach
powiatu zarz¹dc¹ wszystkich dróg publicznych, z wyj¹tkiem autostrad i dróg
ekspresowych, jest prezydent miasta”. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ pojazdy zarz¹dów dróg publicznych poruszaj¹ siê po nich w celach niekomercyjnych, realizuj¹c ustawowe zadania mieszcz¹ce siê w pojêciu administracji drogowej,
to jest cel publiczny.
Zarz¹dy dróg w miastach na prawach powiatu utrzymuj¹ przy tym nie tylko infrastrukturê samorz¹dow¹, ale i krajow¹. Wszystkie dodatkowe op³aty
ponoszone w zwi¹zku z poruszaniem siê pojazdów nale¿¹cych do tych zarz¹dów po drogach obci¹¿aj¹ ich bud¿et, zmniejszaj¹c œrodki, które mog¹ byæ
przeznaczone na utrzymanie zarz¹dzanej infrastruktury, a wiêc wydaje siê, ¿e
obejmowanie tych pojazdów systemem viaTOLL jest zupe³nie nieracjonalne.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ do tej pory podczas okreœlenia obowi¹zków uiszczania op³at publicznych na podstawie ustawy o drogach publicznych ustawodawca generalnie stosowa³ zwolnienia z tych op³at dla zarz¹dów dróg.
Rozwi¹zanie to nale¿y uznaæ za s³uszne.
Z wyrazami szacunku
Leszek Piechota
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OdpowiedŸ
Warszawa, 31 stycznia 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Leszka Piechoty, przekazane przy
piœmie z dnia 29 grudnia 2011 r., znak: BPS/DSK-043-70/11, dotycz¹ce zwolnienia
z op³aty elektronicznej pojazdów zarz¹dców dróg publicznych w miastach na prawach
powiatu, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce stanowisko.
Zgodnie z art. 13 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póŸn. zm.), zwanej dalej „ustaw¹”, z obowi¹zku
uiszczania op³aty elektronicznej zwolnione s¹ „pojazdy zarz¹dcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg”. Zasad¹ jest, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1
ustawy, ¿e zarz¹dc¹ dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zwany dalej „Generalnym Dyrektorem”, realizuj¹cy swoje zadania przy pomocy
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pe³ni¹cej funkcjê zarz¹du dróg krajowych. Wyj¹tek od powy¿szej regu³y przewiduje art. 19 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym
w granicach miasta na prawach powiatu zarz¹dc¹ wszystkich dróg publicznych (a co
za tym idzie równie¿ dróg krajowych, poniewa¿ zaliczane s¹ one do dróg publicznych,
z wy³¹czeniem autostrad i dróg ekspresowych) jest prezydent miasta. Prezydent miasta
mo¿e z kolei wykonywaæ swoje obowi¹zki przy pomocy jednostki organizacyjnej bêd¹cej zarz¹dem drogi (art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).
Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e art. 13 ust. 3a pkt 3 ustawy o drogach publicznych pos³uguje siê ogólnym pojêciem „zarz¹dcy dróg krajowych”, nie wskazuj¹c, ¿e
zwolnienie z op³aty elektronicznej dotyczy wy³¹cznie pojazdów zarz¹dcy dróg krajowych wykorzystywanych do utrzymywania dróg, na których op³ata ta jest pobierana
(obecnie oplata elektroniczna pobierana jest na drogach krajowych zarz¹dzanych
przez Generalnego Dyrektora, co nie wyklucza w przysz³oœci objêcia ww. op³at¹ równie¿ dróg krajowych zarz¹dzanych przez prezydentów miast). Dokonuj¹c wyk³adni jêzykowej powy¿szego przepisu nale¿y przyj¹æ, ¿e odnosi siê on zarówno do pojazdów
Generalnego Dyrektora, jak i pojazdów prezydentów miast na prawach powiatu, bez
wzglêdu na to w czyim zarz¹dzie znajduje siê p³atny odcinek drogi krajowej, z którego
korzysta pojazd danego zarz¹dcy.
W mojej opinii nie ma wiêc potrzeby nowelizacji przepisów ustawy o drogach publicznych w kierunku zaproponowanym przez Pana senatora, poniewa¿ pojazdy zarz¹dcy
dróg krajowych, bêd¹cych prezydentem miasta na prawach powiatu, korzystaj¹ obecnie ze zwolnienia z op³aty elektronicznej na mocy art. 13 ust. 3a pkt 3 ustawy o drogach publicznych.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Leszka Piechoty
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Z wielkim zdumieniem i przykroœci¹ zarówno ja, przedstawiciele œl¹skiej
s³u¿by zdrowia, jak i mieszkañcy województwa œl¹skiego przyjêliœmy informacjê dotycz¹c¹ podzia³u kwoty 600 milionów z³ dodatkowych pieniêdzy pochodz¹cych z tak zwanego funduszu zapasowego przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Jacka Paszkiewicza. Odbiorc¹ tej kwoty zosta³ w znacz¹cej czêœci mazowiecki oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia.
Otrzyma³ on 550 milionów z³, podczas gdy dla województwa œl¹skiego przeznaczono kwotê zaledwie 15 milionów z³. Sytuacja ta jest nie do przyjêcia, poniewa¿ dysproporcje pomiêdzy liczb¹ ludnoœci województwa œl¹skiego
i województwa mazowieckiego w ¿aden sposób nie pozwalaj¹ na taki nierówny podzia³ œrodków. Pragnê przypomnieæ, i¿ województwo mazowieckie liczy
oko³o 5,188 miliona mieszkañców, a województwo œl¹skie – 4,654 miliona
mieszkañców. Taki san rzeczy jest skrajnie niepokoj¹cy. W ¿aden sposób nie
mo¿na tolerowaæ sytuacji, ¿e jeden oddzia³ NFZ jest traktowany wed³ug specjalnych zasad i otrzymuje – kosztem innych – dodatkowe œrodki.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra o:
— rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany decyzji w zakresie podzia³u œrodków
z tak zwanego funduszu zapasowego (i podzia³ œrodków proporcjonalnie do
liczby mieszkañców województw),
— udzielenie szczegó³owych informacji dotycz¹cych motywów podjêtej
wczeœniej decyzji o podziale œrodków,
— rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany przepisów reguluj¹cych zasady podzia³u œrodków NFZ.
Z wyrazami szacunku
Leszek Piechota

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.01.18
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Leszka Piechoty, Senatora Rzeczypospolitej
Polskiej, z³o¿one podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r., w sprawie „podzia³u dodatkowych pieniêdzy pochodz¹cych z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia”, które zosta³o przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu RP,
z dnia 29 grudnia 2011 r. (znak: BPS/DSK-043-71/11), uprzejmie proszê o przyjêcie
nastêpuj¹cych informacji.
Decyzja w sprawie wykorzystania œrodków odpowiadaj¹cych funduszowi zapasowemu NFZ na finansowanie w roku 2012 dodatkowych œwiadczeñ opieki zdrowotnej
zosta³a podjêta przez Prezesa NFZ w zarz¹dzeniu nr 58/2011/DEF z dnia 10 paŸdziernika 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na
2012 rok.
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Wspomniane zarz¹dzenie zosta³o przekazane Ministrowi Zdrowia zgodnie z art. 163
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.).
Z uzasadnienia do wymienionego zarz¹dzenia wynika, ¿e planowane na 2012 rok
koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej zosta³y zwiêkszone o œrodki w kwocie 594.278 tys.
z³, pochodz¹ce z funduszu zapasowego NFZ, które przeznaczono na koszty œwiadczeñ
opieki zdrowotnej w niektórych oddzia³ach wojewódzkich NFZ. Jako kryterium podzia³u przyjêto oddzia³y o najni¿szej dynamice œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej w planie finansowym NFZ na rok 2012, w porównaniu do wykonania
przedmiotowych kosztów w roku 2010, tak aby uzyskana przez te oddzia³y dynamika
œrodków w planie finansowym na rok 2012, w porównaniu do wykonania kosztów
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w roku 2010, by³a równa. W wyniku ww. podzia³u œrodki
otrzyma³y: Mazowiecki, Pomorski i Œl¹ski OW NFZ w kwotach odpowiednio: 537.706
tys. z³, 41.388 tys. z³ i 15.184 tys. z³.
Podzia³ dodatkowych œrodków finansowych pomiêdzy poszczególne rodzaje œwiadczeñ zdrowotnych zosta³ dokonany przez dyrektorów ww. oddzia³ów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pragnê poinformowaæ, ¿e ww. decyzja Prezesa Funduszu zosta³a podjêta w oparciu
o art. 129 ust. 3 i 4 ww. ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych, natomiast zmiana planu finansowego NFZ na 2012 r. wynikaj¹ca z ww. decyzji nast¹pi³a w oparciu o przepisy art. 124 ust. 9 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 163 ust. 2 ww. ustawy przedmiotowe zarz¹dzenie by³o badane przez
Ministra Zdrowia bior¹c pod uwagê kryteria zgodnoœci z prawem, zrównowa¿enia przychodów i kosztów NFZ, zabezpieczenia œwiadczeñ opieki zdrowotnej. W wyniku badania nie ujawniono przes³anek do stwierdzenia niewa¿noœci ww. zarz¹dzenia.
Odnosz¹c siê do kwestii dotycz¹cej wysokoœci œrodków finansowych na rok 2012
dla OW NFZ: Œl¹skiego i Mazowieckiego, uprzejmie informujê, ¿e w pierwotnym planie
finansowym NFZ na rok 2012 dla Œl¹skiego OW NFZ zosta³a zaplanowana na koszty
œwiadczeñ opieki zdrowotnej kwota 7.354.331 tys. z³, co stanowi wzrost o 5,34% w porównaniu do wykonania planu za rok 2010 w tym zakresie. Natomiast dla Mazowieckiego OW NFZ zaplanowano kwotê 8.493.462 tys. z³, która jest ni¿sza od wykonania
2010 r. o 0,73%.
W zwi¹zku z powy¿szym Prezes NFZ ww. zarz¹dzeniem uruchomi³ œrodki z funduszu zapasowego zwiêkszaj¹c koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej Mazowieckiego
OW NFZ do kwoty 9.031.168 tys. z³ i Œl¹skiego OW NFZ do kwoty 7.369.515 tys. z³, co
daje wzrost o 5,56% w tych oddzia³ach.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Janusza Sepio³a
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Od po³owy 2005 r. osoby szczególnie wyró¿niaj¹ce siê w dziedzinie twórczoœci artystycznej, dzia³alnoœci kulturalnej oraz ochronie kultury i dziedzictwa narodowego odznaczane s¹ medalem Gloria Artis. To bardzo piêkna
idea, a odznaczenie cieszy siê wielkim presti¿em. Jak wiadomo nosi je ju¿
blisko pó³ tysi¹ca twórców, w tym ponad dwustu – medal z³oty.
Z pewnym zdumieniem stwierdzi³em jednak, ¿e, o ile siê nie mylê, wœród
wyró¿nionych jest zaledwie jeden architekt – zmar³y przed laty profesor Wiktor Zin, którego uczniem mia³em zaszczyt byæ.
Przyznajê, ¿e niezrozumia³e s¹ dla mnie przes³anki, dla których twórcy
reprezentuj¹cy tak wa¿n¹ dla ca³ej kultury narodowej dziedzinê, jak¹ jest architektura, zostali wy³¹czeni z grona odznaczonych. Odrzucam oczywiœcie interpretacjê, ¿e to minister infrastruktury jest ministrem w³aœciwym do spraw
budownictwa i architektury, tote¿ minister kultury i dziedzictwa narodowego
nie mo¿e odznaczaæ architektów. Jestem przekonany, ¿e akurat w tym przypadku wspó³praca ministrów mog³aby przynieœæ bardzo oczekiwane przez
œrodowisko zawodowe efekty. To, ¿e architektura jest dziedzin¹ sztuki, jest
spraw¹ tak oczywist¹, ¿e przedstawianie argumentacji w tym zakresie wydaje mi siê ca³kowicie zbêdne.
W trosce o promocjê polskiej architektury zwracam siê do Pana Ministra
z apelem o rozszerzenie listy grup twórców odznaczanych medalem Gloria Artis na szeroko rozumiane œrodowisko architektów. Mo¿e Œwiatowy Dzieñ Architektury obchodzony corocznie w dniu 1 lipca móg³by stanowiæ doskona³¹
okazjê do wyró¿nienia pierwszej grupy najbardziej zas³u¿onych twórców polskiej architektury.
Z wyrazami szacunku
Janusz Sepio³

OdpowiedŸ
Warszawa, 3 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na Pañskie pismo nr BPS/DSK-043-72/11 z 29 grudnia 2011 roku
dotycz¹ce oœwiadczenia Senatora RP Janusza Sepio³a z³o¿onego podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 roku, pozwalam sobie udzieliæ wyjaœnieñ w poruszanej sprawie.
Na mocy ustawy z dnia 17 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej minister w³aœciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego nadaje osobom szczególnie wyró¿niaj¹cym siê w dziedzinie
twórczoœci artystycznej, dzia³alnoœci kulturalnej oraz ochronie kultury i dziedzictwa
narodowego Medal „Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis”. Czyni to z w³asnej inicjatywy lub
na wniosek ministrów lub kierowników urzêdów centralnych, rektorów szkó³ wy¿-
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szych, marsza³ków województw, wojewodów, w³adz statutowych ogólnopolskich organizacji spo³ecznych lub stowarzyszeñ prowadz¹cych statutow¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹,
kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Medal „Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis” to najwy¿sze i najwa¿niejsze odznaczenie
resortowe, którym dotychczas, jak s³usznie zauwa¿a Pan Senator, uhonorowani zostali
najwybitniejsi twórcy i dzia³acze kultury. W gronie tym znalaz³o siê tak¿e, oprócz
prof. Wiktora Zina, wiele osób maj¹cych nieocenione zas³ugi dla polskiej architektury.
Laureatami Z³otego Medalu s¹ miêdzy innymi Ryszard Brykowski, Bohdan Rymaszewski, Zygmunt Œmiechowski, Srebrnego – Andrzej Kad³uczka, Antoni K¹sinowski, Bonawentura Maciej Pawlicki, Maria Sarnik-Konieczna, zaœ Br¹zowego – Janusz
Ciemno³oñski, Lech Jerzy Engel, Beata Maria Makowska, Ewa Nekanda-Trepka, Aleksander Piwek, Feliks Ptaszyñski czy Wojciech Œliwiñski.
Przyznaæ muszê, ¿e do tej pory niewiele by³o rozpatrywanych wniosków o nadanie
Medalu „Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis” reprezentantom tej dziedziny kultury. Nie
by³o to jednak spowodowane ich wy³¹czeniem z grona odznaczanych, tylko ma³¹ iloœci¹ sk³adanych przez œrodowisko architektów wniosków.
Z powa¿aniem
MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
oraz do minister sportu i turystyki Joanny Muchy
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê zapowiedziami dotycz¹cymi przygotowania i uruchomienia programu rozwoju i promocji pi³ki siatkowej w Polsce
zwracam siê do Pana Wicepremiera oraz do Pani Minister o w³¹czenie do programu Czêstochowy jako miasta szkol¹cego dzieci i m³odzie¿ w szkole mistrzostwa sportowego.
Podczas konferencji Pana Wicepremiera w dniu 14 lipca 2011 r. pad³a zapowiedŸ wdro¿enia wspomnianego programu, którego jednym z celów bêdzie
powo³anie w ka¿dym województwie siatkarskich szkó³ mistrzostwa sportowego dla dziewcz¹t i ch³opców. Powstaæ mia³by tak¿e ogólnopolski m³odzie¿owy system rywalizacji sportowej w formie makroregionalnych rozgrywek
ligowych. Z informacji, jakie posiadam, wstêpna koncepcja programu zosta³a
zaakceptowana przez Polski Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej.
Uwa¿am, ¿e to bardzo dobry pomys³, i liczê na rozpoczêcie realizacji programu ju¿ w najbli¿szym roku. Program z pewnoœci¹ prze³o¿y siê na kolejne
sukcesy naszych siatkarzy i siatkarek w niedalekiej przysz³oœci.
Pragn¹³bym zarekomendowaæ Panu Wicepremierowi oraz Pani Minister
Czêstochowê jako jedno z miast, które ju¿ w tej chwili jest doskonale przygotowane do kszta³cenia m³odzie¿y, a przez wielu jest nazywane kuŸni¹ siatkarskich gwiazd.
Obecnie oprócz AZS Czêstochowa, który jest renomowanym i utytu³owanym zespo³em siatkarskiej elity, w Czêstochowie funkcjonuje dru¿yna
Delic-Pol Norwid Czêstochowa. Zespó³ ten jest sekcj¹ m³odzie¿owego klubu
sportowego przy liceum imienia Norwida i zajmuje siê szkoleniem m³odych
adeptów pi³ki siatkowej. Warto podkreœliæ, ¿e obecnym trenerem zespo³u jest
Stanis³aw Goœciniak – legenda polskiej i czêstochowskiej siatkówki.
Ponadto nie nale¿y zapominaæ o odpowiedniej bazie sportowej, któr¹ posiada Czêstochowa, do szkolenia m³odzie¿y na najwy¿szym poziomie. Wystarczy wymieniæ nowoczesne sale sportowe, miêdzy innymi przy liceum
imienia Norwida i liceum imienia Kopernika, Akademickie Centrum Sportowe
Akademii imienia Jana D³ugosza czy te¿ nowoczesn¹ halê sportow¹ dla 7100
kibiców, spe³niaj¹c¹ œwiatowe kryteria FIVB.
Uwa¿am, ¿e z racji wieloletnich sukcesów AZS Czêstochowa w tej dyscyplinie, œwietnej kadry oraz powy¿szych argumentów, warto w³¹czyæ Czêstochowê do programu rozwoju i promocji pi³ki siatkowej w Polsce oraz
utworzyæ szko³ê mistrzostwa sportowego. Proszê Pana Wicepremiera i Pani¹
Minister o pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Szewiñski
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OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 13 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Szewiñskiego (BPS-DSK-043-73/11), z³o¿one podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r., dotycz¹ce programu rozwoju i promocji pi³ki siatkowej w Polsce, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cego stanowiska w odniesieniu do zagadnieñ, podniesionych
w przedmiotowym oœwiadczeniu.
Minister Gospodarki popiera uruchomienie programu rozwoju i promocji pi³ki siatkowej w Polsce, w szczególnoœci obejmuj¹cego dzieci i m³odzie¿.
Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 6 grudnia 2011 r., w trakcie dyskusji nad
projektem ustawy bud¿etowej na rok 2012, z inicjatywy Ministra Gospodarki w ramach rezerwy celowej na dofinansowanie zadañ zwi¹zanych z Euro 2012 wydzielono
kwotê 30 mln z³ na upowszechnianie pi³ki siatkowej wœród dzieci i m³odzie¿y.
W odniesieniu do realizacji przedmiotowego programu w³aœciwy jest Minister Sportu i Turystyki. W ocenie Ministra Gospodarki, decyzje nt. lokalizacji siatkarskich szkó³
mistrzostwa sportowego w poszczególnych województwach powinny byæ podejmowane
z uwzglêdnieniem opinii Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej.
£¹czê wyrazy szacunku
Waldemar Pawlak

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPORTU I TURYSTYKI
Warszawa, 13 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Szewiñskiego przekazane
pismem z dnia 29 grudnia 2011 r. (sygn. BPS/DSK-043-74/11) w sprawie zapowiedzi
i podjêtych przygotowañ dotycz¹cych programu rozwoju i promocji pi³ki siatkowej
w Polsce uprzejmie informujê co nastêpuje.
Serdecznie dziêkujê za przedstawienie walorów Czêstochowy jako miasta szczególnie wa¿nego na mapie polskiej siatkówki. Przygotowywany projekt dotycz¹cy rozwoju
i promocji pi³ki siatkowej w Polsce, jako g³ówny cel stawia sobie powiêkszenie zasiêgu
terytorialnego oraz zwiêkszenie poziomu upowszechnienia tej piêknej gry zespo³owej
wœród dzieci i m³odzie¿y. Tak postawione cele wymagaj¹ aktywnego udzia³u œrodowisk
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lokalnych, g³ównie w tych rejonach gdzie ich aktywnoœæ jest obecnie niewielka. Poniewa¿ opracowywany program ma charakter ogólnopolski i w zamyœle powinien stworzyæ
jednolity system szkolenia i wspó³zawodnictwa na poziomie gmin, powiatów oraz województw we wszystkich kategoriach m³odzie¿owych, powinien on obj¹æ tak¿e siatkarskie œrodowisko regionu czêstochowskiego. Zakwalifikowanie siê do programu nastêpuje na podstawie konkursu.
Doceniam zaanga¿owanie Pan Senatora na rzecz rozwoju siatkówki w Czêstochowie, jednak z uwagi na powy¿sze nie mo¿e to stanowiæ argumentu w postêpowaniu
konkursowym.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e kopia oœwiadczenia Pana Senatora zostanie
przes³ana do Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej, w celu rozpatrzenia sugestii, zawartych w przedmiotowym oœwiadczeniu.
Z wyrazami szacunku
Joanna Mucha
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Do mojego biura senatorskiego zwróci³ siê z proœb¹ o pomoc prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, pan Jacek Kozakiewicz.
Z informacji, jakie posiadam, prezes NFZ, pan Jacek Paszkiewicz, podj¹³
decyzjê o podziale dodatkowych œrodków finansowych w kwocie oko³o
600 mln z³, pochodz¹cych z funduszu zapasowego pomiêdzy trzy wybrane
oddzia³y NFZ. Mazowieckiemu oddzia³owi NFZ zosta³y przydzielone pieni¹dze w kwocie 537 milionów z³, pomorskiemu oddzia³owi – w kwocie
41,4 milionów z³, a œl¹skiemu oddzia³owi – w kwocie zaledwie 14 milionów z³.
Zapewne przydzia³ dodatkowych œrodków jest pozytywnym dzia³aniem,
jednak¿e ich niezrozumia³y podzia³ wzbudza negatywne emocje wœród mieszkañców województwa pomorskiego i przede wszystkim województwa
œl¹skiego.
Zdaniem Pana Kozakiewicza – ale równie¿ w mojej opinii – podzia³ jest
krzywdz¹cy i niesprawiedliwy wobec mieszkañców województwa œl¹skiego.
Warto podkreœliæ, ¿e województwo œl¹skie liczy 4,5 miliona mieszkañców,
natomiast województwo mazowieckie oko³o 5 milionów mieszkañców. Tak
ra¿¹ce dysproporcje dofinansowania wzbudzaj¹ uzasadnione obawy mieszkañców i lokalnych samorz¹dowców dotycz¹ce trudnej sytuacji finansowej
zak³adów opieki zdrowotnej województwa œl¹skiego.
Wobec powy¿szego zwracam siê do Pana Ministra o szczegó³owe przeanalizowanie sprawy oraz o podjêcie dzia³añ w celu zmiany niekorzystnego
dla mieszkañców województwa œl¹skiego planu finansowego.
Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.01.17
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Andrzeja Szewiñskiego, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, z³o¿one podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r.,
w sprawie „podzia³u dodatkowych œrodków pochodz¹cych z funduszu zapasowego pomiêdzy trzy wybrane oddzia³y NFZ”, które zosta³o przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu RP, z dnia 29 grudnia 2011 r. (znak: BPS/DSK-043-75/11), uprzejmie proszê
o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.
Decyzja w sprawie wykorzystania œrodków odpowiadaj¹cych funduszowi zapasowemu NFZ na finansowanie w roku 2012 dodatkowych œwiadczeñ opieki zdrowotnej
zosta³a podjêta przez Prezesa NFZ w zarz¹dzeniu nr 58/2011/DEF z dnia 10 paŸdziernika 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na
2012 rok.
Ww. zarz¹dzenie zosta³o przekazane Ministrowi Zdrowia zgodnie z art. 163 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.).
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Z uzasadnienia do wspomnianego zarz¹dzenia wynika, ¿e planowane na 2012 rok
koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej zosta³y zwiêkszone o œrodki w kwocie 594.278 tys. z³,
pochodz¹ce z funduszu zapasowego NFZ, które przeznaczono na koszty œwiadczeñ
opieki zdrowotnej w niektórych oddzia³ach wojewódzkich NFZ. Jako kryterium podzia³u
przyjêto oddzia³y o najni¿szej dynamice œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej
w planie finansowym NFZ na rok 2012, w porównaniu do wykonania przedmiotowych
kosztów w roku 2010, tak aby uzyskana przez te oddzia³y dynamika œrodków w planie
finansowym na rok 2012, w porównaniu do wykonania kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w roku 2010, by³a równa. W wyniku ww. podzia³u œrodki otrzyma³y: Mazowiecki, Pomorski i Œl¹ski OW NFZ w kwotach odpowiednio: 537.706 tys. z³, 41.388 tys. z³
i 15.184 tys. z³.
Podzia³ dodatkowych œrodków finansowych pomiêdzy poszczególne rodzaje œwiadczeñ zdrowotnych zosta³ dokonany przez dyrektorów ww. oddzia³ów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pragnê poinformowaæ, ¿e ww. decyzja Prezesa Funduszu zosta³a podjêta w oparciu
o art. 129 ust. 3 i 4 ww. ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych, natomiast zmiana planu finansowego NFZ na 2012 r. wynikaj¹ca z ww. decyzji nast¹pi³a w oparciu o przepisy art. 124 ust. 9 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 163 ust. 2 ww. ustawy przedmiotowe zarz¹dzenie by³o badane przez
Ministra Zdrowia bior¹c pod uwagê kryteria zgodnoœci z prawem, zrównowa¿enia przychodów i kosztów NFZ, zabezpieczenia œwiadczeñ opieki zdrowotnej. W wyniku badania nie ujawniono przes³anek do stwierdzenia niewa¿noœci ww. zarz¹dzenia.
Odnosz¹c siê do kwestii dotycz¹cej wysokoœci œrodków finansowych na rok 2012
dla OW NFZ: Œl¹skiego i Mazowieckiego, uprzejmie informujê, ¿e w pierwotnym planie
finansowym NFZ na rok 2012 dla Œl¹skiego OW NFZ zosta³a zaplanowana na koszty
œwiadczeñ opieki zdrowotnej kwota 7.354.331 tys. z³, co stanowi wzrost o 5,34% w porównaniu do wykonania planu za rok 2010 w tym zakresie. Natomiast dla Mazowieckiego OW NFZ zaplanowano kwotê 8.493.462 tys. z³, która jest ni¿sza od wykonania
2010 r. o 0,73%.
W zwi¹zku z powy¿szym Prezes NFZ ww. zarz¹dzeniem uruchomi³ œrodki z funduszu zapasowego zwiêkszaj¹c koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej Mazowieckiego
OW NFZ do kwoty 9.031.168 tys. z³ i Œl¹skiego OW NFZ do kwoty 7.369.515 tys. z³, co
daje wzrost o 5,56% w tych oddzia³ach.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenia senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka,
Wojciecha Skurkiewicza oraz Przemys³awa B³aszczyka
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Jeden z rolników przedstawi³ nam nastêpuj¹cy problem: „…jak powinna
wygl¹daæ kontrola powiatowej inspekcji weterynarii w gospodarstwie rolnym oraz w punkcie obrotu paszami? Jakiœ czas temu moi rodzice mieli tak¹
kontrolê i inspektor nakaza³ podbicie stropu blach¹ ocynkowan¹ (wczeœniej
by³ w czêœci strop drewniany, w czêœci odkryta konstrukcja dachowa) oraz
wrót (te¿ z drewna). O ile poprawi³o to znacznie estetykê magazynu, o tyle
wiêkszego sensu w wydawaniu ponad 3 tysiêcy z³ nie widzieliœmy i dalej nie
widzimy.
Ale w s¹siednim powiecie by³a pani lekarz weterynarii, która nakazywa³a rolnikom wykonywanie drzwi do obór ze stali nierdzewnej(!). Czy s¹ jakieœ
rozporz¹dzenia nakazuj¹ce wykonanie konkretnych elementów magazynów
czy innych budynków inwentarskich z konkretnych materia³ów?”.
Prosimy o informacjê, czy zdarzenie opisane przez rolnika mia³o miejsce
oraz jakie przepisy reguluj¹ i w jaki sposób reguluj¹ wskazane problemy.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz
Przemys³aw B³aszczyk

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
W ramach dzia³alnoœci interwencyjnej w swych biurach senatorskich zapoznaliœmy siê z problemami mieszkañców, a tak¿e osób prowadz¹cych
dzia³alnoœæ rolnicz¹ w zwi¹zku z wdra¿aniem tak zwanej dyrektywy zapachowej.
Prosimy zatem Pana Ministra o wszelkie informacje w tym zakresie, z dok³adnym opisem stanu prawnego dotycz¹cego ochrony mieszkañców przed
uci¹¿liwym zapachem.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz
Przemys³aw B³aszczyk
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OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 2012.01.24
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczeñ senatorów: p. Grzegorza Wojciechowskiego, p. Bogdana Pêka, p. Wojciecha Skurkiewicza i p. Przemys³awa B³aszczyka z³o¿onych na 3. posiedzeniu Senatu w dniu 22 grudnia 2011 r. i przes³anych przy piœmie BPS/DSK-043-76/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 22 lipca o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 z póŸn. zm.) nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.
Regulacje prawne dotycz¹ce pasz, okreœlone zosta³y m.in. w rozporz¹dzeniu (WE)
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj¹cym ogólne zasady i wymagania prawa ¿ywnoœciowego, powo³uj¹cym Europejski
Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci oraz ustanawiaj¹cym procedury w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci (Dz. Urz. WE L 31 Z 1.02.2002, str. 1). Przepisy te maj¹ na celu
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi, zwierz¹t oraz œrodowiska poprzez zapewnienie bezpieczeñstwa pasz w ca³ym ³añcuchu ¿ywieniowym pocz¹wszy od
produkcji pierwotnej a¿ do produkcji ¿ywnoœci.
Odpowiadaj¹c na pytania zawarte w oœwiadczeniu w odniesieniu do kwestii dotycz¹cych wymogów budowlanych dla drzwi czy stropu w pomieszczeniach s³u¿¹cych do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej uprzejmie informujê, ¿e w za³¹czniku I do rozporz¹dzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiaj¹cego wymagania dotycz¹ce higieny pasz
(Dz. Urz. UE L 35 z 8.2. 2005, z póŸn. zm.) okreœlone zosta³y wymagania dla podmiotów dzia³aj¹cych na rynku pasz. Natomiast wymagania w odniesieniu do materia³ów maj¹cych zastosowanie w budownictwie okreœlaj¹ przepisy prawa budowlanego, jednak¿e pozostawiaj¹c wybór konkretnych materia³ów budowlanych samym zainteresowanym.
Podmioty dzia³aj¹ce na rynku pasz i prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie pierwotnej
produkcji pasz zobowi¹zane s¹ spe³niaæ wymagania okreœlone w za³¹czniku I do rozporz¹dzenia. Podmioty te s¹ przede wszystkim zobowi¹zane do utrzymywania w czystoœci
pomieszczeñ i jeœli jest to konieczne przeprowadzania dezynfekcji, pojemników i pojazdów wykorzystywanych podczas produkcji, przetwarzania, sortowania, pakowania,
przechowywania i transportu pasz oraz zapewnienie higienicznych warunków produkcji, transportu, przechowywania i czystoœci pasz.
Natomiast w za³¹czniku II ww. rozporz¹dzenia okreœlone zosta³y wymagania dotycz¹ce przedsiêbiorstw paszowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ na poziomach innych ni¿
pierwotna produkcja paszy. Zgodnie z nimi pomieszczenia, wyposa¿enie, pojemniki,
skrzynie i pojazdy przeznaczone do przetwarzania i przechowywania pasz, a tak¿e ich
bezpoœrednie otoczenie powinno byæ utrzymywane w czystoœci. Ponadto, rozk³ad, rozplanowanie, konstrukcja i rozmiar pomieszczeñ oraz wyposa¿enie powinno umo¿liwiaæ ich odpowiednie czyszczenie i dezynfekcjê.
W za³¹czniku tym pt. „Wymagania dotycz¹ce przedsiêbiorstw paszowych na poziomach innych ni¿ pierwotna produkcja paszy, o których mowa w art. 5 ust. 1” w czêœci
pt. „Pomieszczenia i wyposa¿enie” pkt 8 i 9 stanowi:
„8. Okna oraz inne otwory musz¹, w przypadkach, gdzie jest to konieczne, posiadaæ
zabezpieczenia wykluczaj¹ce dostêp szkodników do pomieszczeñ.
Drzwi musz¹ siê szczelnie zamykaæ oraz posiadaæ zabezpieczenia wykluczaj¹ce dostêp szkodników do pomieszczeñ, gdy s¹ one zamkniête.
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9. Jeœli jest to konieczne, stropy oraz instalacje napowietrzne musz¹ byæ zaprojektowane, skonstruowane i wykoñczone w sposób zapobiegaj¹cy gromadzeniu siê zanieczyszczeñ, ograniczaj¹cy skraplanie wody i rozrost pleœni oraz rozprzestrzenianie siê
cz¹stek, które mog¹ mieæ negatywny wp³yw na bezpieczeñstwo i jakoœæ pasz”.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e Ministerstwo w przedmiotowej kwestii zwróci³o siê do G³ównego Lekarza Weterynarii z proœb¹ o zajêcie stanowiska, który w piœmie
nr GIWpr-028-2/12(l) z dnia 19 stycznia 2012 r. wyrazi³ nastêpuj¹c¹ opiniê i¿ „Wobec
braku danych odnoœnie do konkretnego stanu faktycznego, nale¿y domniemywaæ, i¿
opisane „nakazy” pracowników Inspekcji Weterynaryjnej by³y jedynie sugestiami b¹dŸ
propozycjami rozwi¹zania problemu i wynika³y z najlepszej wiedzy i doœwiadczenia
konkretnego inspektora”.
Sposób i zasady przeprowadzania kontroli przez powiatowych inspektoratów weterynarii w gospodarstwie rolnym zosta³y okreœlone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z póŸn. zm.), w szczególnoœci w art. 19. W myœl art. 19 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18, w zakresie wykonywania czynnoœci, maj¹
prawo w ka¿dym czasie do kontrolowania przestrzegania wymagañ okreœlonych w prawodawstwie weterynaryjnym.
Kwestia ujednolicenia dzia³añ kontrolnych na terenie ca³ego kraju zostanie m.in.
poruszona podczas planowanych w G³ównym Inspektoracie Weterynarii w maju i czerwcu br. szkoleniach powiatowych inspektorów ds. pasz.
W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie informujê, ¿e w œwietle przytoczonych przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej nie wynika obowi¹zek stosowania
wzmocnienia blach¹ ocynkowan¹ drzwi czy stropów w pomieszczeniach s³u¿¹cych do
wytwarzania lub przechowywania pasz.
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie w sprawie problemów mieszkañców, a tak¿e osób
prowadz¹cych dzia³alnoœæ rolnicz¹ w zwi¹zku z wdra¿aniem tak zwanej dyrektywy zapachowej, uprzejmie informujê, ¿e przedmiotowa sprawa nie le¿y w kompetencjach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r.
o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U. z 2007 Nr 65 poz. 437 j.t. z póŸn. zm.) zagadnienia ochrony i kszta³towania œrodowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego
zasobów, a tak¿e kontroli przestrzegania wymagañ ochrony œrodowiska i badania stanu œrodowiska nale¿¹ do dzia³u œrodowisko, bêd¹cego w kompetencjach Ministra Œrodowiska.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra
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OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA
Warszawa, 31.01.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka, Wojciecha Skurkiewicza i Przemys³awa B³aszczyka przekazane
pismem z dnia 29 grudnia 2011 r., znak: BPS/DSK-043-77/11, w sprawie stanu prawnego dotycz¹cego ochrony mieszkañców przed uci¹¿liwym zapachem, przedstawiam
nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
Prawo UE w zakresie ochrony powietrza nie obejmuje zagadnieñ z zakresu przeciwdzia³ania uci¹¿liwoœciom zapachowym. W UE dominuje pogl¹d, ¿e tego rodzaju uci¹¿liwoœci maj¹ charakter lokalny, st¹d problemy ich zwalczania i przeciwdzia³ania im
powinny byæ rozwi¹zywane lokalnie zgodnie z zasad¹ subsydiarnoœci, wed³ug której
nie nale¿y podejmowaæ na szczeblu wspólnotowym regulacji spraw, które bardziej
efektywnie mo¿na rozwi¹zaæ na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.
Wed³ug posiadanych informacji, Komisja Europejska nie planuje z³o¿enia wniosku
do Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia standardów jakoœci dotycz¹cych uci¹¿liwoœci zapachowych. Tak wiêc problem ten nie zostanie uregulowany
w sposób szczególny na szczeblu UE, przynajmniej w najbli¿szym czasie.
Aktualnie, nie istniej¹ przepisy prawne UE, które ujednolica³yby podejœcie do tego
tematu, poza norm¹ EN 13725, która jest ju¿ wprowadzona w wersji polskojêzycznej
do polskiego systemu norm – PN-EN I3725 „Jakoœæ powietrza. Oznaczanie stê¿enia zapachowego metod¹ olfaktometrii dynamicznej”. Nale¿y wyjaœniæ, ¿e norma ta okreœla
jedynie metodykê prowadzenia pomiarów stê¿enia zapachów, natomiast nie odnosi siê
do sposobu oceny uzyskanych wyników, jak i nie ustala dopuszczalnych wartoœci dla
substancji zapachowo czynnych w powietrzu. Badanie uci¹¿liwoœci zapachu odbywa
siê subiektywn¹ metod¹ sensoryczn¹, co mo¿e byæ przyczyn¹ podwa¿ania jego wyniku.
Prace nad prawnym uregulowaniem zagadnieñ dotycz¹cych standardów zapachowej
jakoœci powietrza podejmowane s¹ od lat w wielu krajach Unii Europejskiej i nadal nie doprowadzi³y do sformu³owania jednoznacznych definicji pojêæ i kryteriów uci¹¿liwoœci zapachu. Szereg krajów (Czechy, Holandia, Niemcy, Japonia) wprowadzi³o rozwi¹zania zwi¹zane
z ograniczaniem emisji substancji zapachowo czynnych – nie s¹ one jednak porównywalne
ze sob¹ i mo¿liwe do bezpoœredniego przeniesienia do warunków polskich (najczêœciej s¹ to
dokumenty o charakterze wytycznych czy przewodników, funkcjonuj¹cych w tych krajach
jako prawo, co nie jest mo¿liwe w systemie prawnym Polski). Zastosowane rozwi¹zania powinny byæ dopasowane do mo¿liwoœci, potrzeb i warunków, jakie panuj¹ w naszym kraju.
W krajach wiod¹cych w zakresie zwalczania uci¹¿liwoœci zapachowych zastosowane rozwi¹zania prawne s¹ podobne. WyraŸnym d¹¿eniem poszczególnych krajów Unii
Europejskiej jest przyjêcie jednego modelu rozwi¹zywania problemów uci¹¿liwoœci zapachowej. Cechy charakterystyczne modelu „europejskiego” to:
1) zasada zapobiegania nowym uci¹¿liwoœciom zapachowym,
2) zasada wyznaczania akceptowalnego przez lokaln¹ spo³ecznoœæ poziomu uci¹¿liwoœci zapachowej,
3) ograniczenie metod pomiarów do najprostszych badañ subiektywnego odczucia
obywateli nara¿onych na uci¹¿liwoœæ zapachow¹,
4) opracowanie jednego standardu pomiaru liczby jednostek zapachowych (umo¿liwia to wymianê wyników badañ i ocen sensorycznych),
5) zasada stosowania najlepszych dostêpnych technologii dla zapobiegania i ograniczania uci¹¿liwoœci zapachowych przy uwzglêdnieniu zasady dobrej praktyki oraz
zasady ponoszenia rozs¹dnych kosztów.
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W wielu krajach ustawodawstwo jest wyraŸnie adresowane do najni¿szego szczebla
samorz¹du terytorialnego pozostawiaj¹c w jego gestii kontrolê zagadnieñ do rozstrzygniêcia w zakresie ochrony œrodowiska. Zagadnienia, które znajduj¹ siê w obszarze
dzia³alnoœci gminnego organu ochrony œrodowiska to dzia³alnoœæ gospodarcza niepodlegaj¹ca licencjonowaniu na szczeblu krajowym.
Uci¹¿liwy zapach, który wystêpuje w otoczeniu szeregu Ÿróde³ wprowadzaj¹cych
substancje do powietrza kojarzony jest zarówno z dyskomfortem ¿ycia jak i z zagro¿eniem zdrowia. Nie znajduje to jednak potwierdzenia w wynikach jakoœciowych i iloœciowych pobieranych próbek powietrza oraz odprowadzanych ze Ÿróde³ emisji gazów. Nie
stwierdza siê przekroczeñ poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, jak równie¿ przestrzegane s¹ warunki pozwolenia na wprowadzanie gazów lub py³ów do powietrza. Zale¿noœæ miêdzy stê¿eniami substancji zapachowych w powietrzu, a wielkoœci¹ emisji tych substancji oraz uci¹¿liwoœci¹ Ÿród³a dla ludzi przebywaj¹cych w jego
s¹siedztwie jest nadal ma³o precyzyjnie rozpoznana. Ujêcie subiektywnych odczuæ, jakimi s¹ negatywne wra¿enia zapachowe, w formie obiektywnych i w³aœciwych w ka¿dych warunkach standardów i procedur jest zadaniem bardzo z³o¿onym. Do tej pory
w resorcie œrodowiska powsta³o ju¿ kilka propozycji prawnych dotycz¹cych tego zagadnienia. Przeprowadzono szereg dyskusji i konsultacji merytorycznych z Ministrem
Zdrowia i wiod¹cymi w tej dziedzinie oœrodkami naukowymi. W ich trakcie powsta³o jednak wiele w¹tpliwoœci dotycz¹cych praktycznego zastosowania proponowanych rozwi¹zañ, w tym tak¿e natury ekonomicznej. Rozwa¿ano tak¿e przygotowanie projektu
rozporz¹dzenia na podstawie dopuszczalnych stê¿eñ konkretnych substancji zapachowo czynnych takich jak amoniak, siarkowodór, merkaptany itp. Propozycja ta nie
zosta³a jednak zaakceptowana. Jakkolwiek bowiem rozporz¹dzenie przygotowane na
bazie stê¿eñ substancji by³oby niew¹tpliwie ³atwiejsze w przygotowaniu i w stosowaniu
(zawartoœæ substancji mo¿e byæ mierzona spektrofotometrami, które s¹ w posiadaniu
wojewódzkich inspekcji ochrony œrodowiska), niemniej jednak mog³oby byæ traktowane jako regulacja przejœciowa, gdy¿ nie uwzglêdnia³aby wszystkich aspektów
uci¹¿liwoœci zapachowej. Stê¿enia pojedynczych substancji mog¹ byæ w granicach
normy, jednak wystêpuj¹c w po³¹czeniach, odczuwane s¹ jako bardzo uci¹¿liwe zapachowo. Jak do tej pory, ¿adne z nich nie otrzyma³o pe³nej akceptacji zainteresowanych jednostek.
Ze wzglêdu na wagê problemu, koniecznoœæ prze³amania impasu w przedmiotowej
kwestii i osi¹gniêcie kompromisowego rozwi¹zania prawnego, resort œrodowiska podj¹³ próbê uregulowania problematyki przeciwdzia³ania uci¹¿liwoœci zapachowej w akcie normatywnym o randze ustawy.
Projekt za³o¿eñ nowej regulacji, który zmierza do kompleksowego uregulowania
problematyki uci¹¿liwoœci zapachowej, jest wynikiem analiz opinii przedstawianych
przez partnerów spo³ecznych w ramach konsultacji spo³ecznych przeprowadzonych
dla poprzednich projektów regulacji prawnych tego zagadnienia. Analiza ta pozwoli³a
wyci¹gn¹æ istotne wnioski co do sposobu i zakresu ingerencji w³adzy publicznej w problematykê przeciwdzia³ania uci¹¿liwoœci zapachowej. Proponowany system stworzy
regulacje wymuszaj¹ce odpowiednie dzia³ania, których zakres bêdzie ustalony w drodze negocjacji i które bêd¹ prowadziæ do redukcji uci¹¿liwych zapachów bez koniecznoœci rygorystycznego zamykania zak³adów.
Bêd¹cy przedmiotem za³o¿eñ projekt ustawy bêdzie regulowaæ wszystkie wymagania zwi¹zane z zabezpieczeniem odpowiedniej jakoœci powietrza w kwestii uci¹¿liwoœci
odorowych.
Katalog rodzajów dzia³alnoœci mog¹cych powodowaæ uwalnianie substancji uci¹¿liwych zapachowo bêdzie obejmowaæ produkcjê roln¹, w tym szczególnie zwierzêc¹, (istotne znaczenie bêd¹ mia³y g³ównie du¿e fermy produkcyjne, zlokalizowane w niedalekiej odleg³oœci od zabudowañ), przemys³ spo¿ywczy (g³ównie te sektory, które wykorzystuj¹, lub w przypadku których produktem ubocznym s¹ aromatyczne zwi¹zki,
w szczególnoœci przemys³ browarniczy, spirytusowy, gorzelnie, produkcja octu, produkcja olejów roœlinnych), przemys³ chemiczny (w tym szczególnie synteza organiczna,
produkcja kosmetyków, barwników, lakierów, rozpuszczalników), zagospodarowanie
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odpadów (w tym szczególnie kompostowanie i spalanie odpadów), przemys³ paszowy
(w tym tak¿e utylizacja odpadów zwierzêcych) i oczyszczalnie œcieków. Bior¹c po uwagê
ci¹g³y rozwój technologii, powy¿szej listy nie mo¿na uznaæ za zamkniêt¹.
Przewiduje siê, ¿e w przypadku wyst¹pienia uci¹¿liwoœci zapachowej mo¿liwe by³oby zainicjowanie postêpowania w sprawie ograniczenia lub eliminacji uci¹¿liwoœci zapachowej z urzêdu lub na wniosek z³o¿ony przez so³tysa lub co najmniej 10%
mieszkañców so³ectwa.
Postêpowanie w sprawie uci¹¿liwoœci zapachowej powodowanej powszechnym lub
zwyk³ym korzystaniem ze œrodowiska bêdzie prowadzi³ wójt (burmistrz, prezydent
miasta), natomiast w zakresie innym ni¿ powszechne lub zwyk³e korzystanie ze œrodowiska, bêdzie ono prowadzone przez organ w³aœciwy do wydania pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do œrodowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z póŸn. zm.) (Poœ) – starosta marsza³ek województwa, regionalny dyrektor
ochrony œrodowiska.
W trakcie postêpowania w³aœciwy organ przeprowadzi wizjê lokaln¹ z udzia³em
wszystkich zainteresowanych i ekspertów dla przes¹dzenia o koniecznoœci wykonania
oceny zapachowej powietrza przez grupê pomiarow¹ – niezale¿ny podmiot.
Proponuje siê, aby ocenê jakoœci zapachowej przeprowadzano z zastosowaniem
metody sensorycznej z wykorzystaniem grupy sensorycznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 13725:2007 „Jakoœæ powietrza – Oznaczanie stê¿enia zapachowego metod¹ olfaktometrii dynamicznej”. Badania takie mog³yby byæ prowadzone
przez wyspecjalizowane podmioty, które zatrudnia³yby wykwalifikowanych specjalistów (grupa pomiarowa) spe³niaj¹ce warunki normy, o których mowa powy¿ej. Ponadto uprawnione do oceniania zapachowej jakoœci powietrza by³yby wojewódzkie
inspektoraty ochrony œrodowiska prowadz¹ce pomiary z wykorzystaniem olfaktometrii
dynamicznej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 13725:2007.
Je¿eli w wyniku przeprowadzenia oceny jakoœci zapachowej powietrza stwierdzone
zosta³oby wystêpowanie uci¹¿liwoœci zapachowej, w³aœciwy organ wyda decyzjê, w której ustali dzia³ania, jakie maj¹ byæ podjête dla eliminacji lub ograniczenia ww. uci¹¿liwoœci, bior¹c pod uwagê wnioski i dowody przedstawione przez podmiot prowadz¹cy
dzia³alnoœæ powoduj¹c¹ tê uci¹¿liwoœæ, uwzglêdniaj¹c warunki techniczne, ekonomiczne oraz interes spo³eczny. Przed wydaniem decyzji organ zasiêga³by opinii wojewódzkiej inspekcji ochrony œrodowiska w zakresie dzia³añ, jakie maj¹ byæ podjête dla eliminacji lub ograniczenia uci¹¿liwoœci zapachowych.
Decyzja, o której mowa powy¿ej, bêdzie zobowi¹zywaæ podmiot odpowiedzialny za
emisje do podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu eliminacjê lub ograniczenie uci¹¿liwoœci
zapachowej, w szczególnoœci do:
1) zmiany procedur postêpowania z materia³ami i substancjami wonnymi,
2) zmiany procesu produkcyjnego poprzez zastosowanie w cyklu produkcyjnym
substancji i materia³ów o mniejszej uci¹¿liwoœci zapachowej,
3) hermetyzacji procesu poprzez np. budowanie hermetycznych linii produkcyjnych
lub ich fragmentów (kabiny lakiernicze), hermetyzacji pomieszczeñ produkcyjnych,
4) stosowania urz¹dzeñ eliminuj¹cych odory (filtry, p³uczki, katalizatory, techniki
plazmowe, sorbenty),
5) dezodoryzacji,
6) zastosowanie najlepszych dostêpnych technik w rozumieniu ustawy – Prawo
ochrony œrodowiska.
W celu zwiêkszenia stopnia wykonania ww. decyzji nale¿y wprowadziæ dodatkowe
bodŸce ekonomiczne w postaci mo¿liwoœci nak³adania kar administracyjnych na podmiot niewykonuj¹cy decyzji. Ten instrument finansowy stanowiæ ma bodziec do podejmowania dzia³añ na rzecz ograniczenia lub ca³kowitego wyeliminowania uci¹¿liwoœci
zapachowej (kary bêd¹ mog³y byæ zawieszane, odraczane czy te¿ umarzane) i bêd¹ stanowi³y dochód w³aœciwych organów (fundusze ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej, bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego). Œrodki te maj¹ byæ wykorzystywane
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wy³¹cznie na dzia³ania zwi¹zane z ograniczeniem lub wyeliminowaniem uci¹¿liwoœci
zapachowej.
Programy naprawcze i sankcje stanowi³yby elastyczne instrumenty stymuluj¹ce
w³aœcicieli Ÿróde³ uci¹¿liwych zapachów do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia, b¹dŸ wyeliminowania uci¹¿liwoœci zapachowej powodowanej przez okreœlon¹
dzia³alnoœæ.
W przypadku podmiotów, które posiadaj¹ pozwolenia na emisje gazów albo pozwolenia zintegrowane poza mechanizmem finansowym nale¿y wprowadziæ dodatkowe instrumenty prawne. W przypadku, gdy dzia³ania zrealizowane w ramach programu
naprawczego nie przynios¹ oczekiwanych efektów, dla Ÿród³a w drodze decyzji administracyjnej ustalanoby wartoœci dopuszczalne stê¿eñ dla zidentyfikowanych substancji,
wobec których mia³yby zastosowanie procedury przewidziane dla kontroli gazowych
zanieczyszczeñ powietrza prowadzone przez Inspekcjê Ochrony Œrodowiska. Brak poprawy zapachowej jakoœci powietrza mimo realizacji ww. decyzji spowoduje koniecznoœæ ustalenia w pozwoleniu dopuszczalnych wartoœci emisji substancji z³owonnych.
Kontrola dotrzymania tych standardów bêdzie realizowana przy wykorzystaniu metody chromatografii gazowej dla konkretnych substancji zapachowo czynnych i bêdzie
objêta trybem egzekucji przewidzianym dla ponadnormatywnych emisji py³ów i gazów
do powietrza.
Ponadto zak³ada siê, ¿e ustawa powinna dopuszczaæ mo¿liwoœæ prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych nowo budowanych obiektów o emisji zorganizowanej. W tym jednak wypadku, ze wzglêdu na brak na tym etapie emisji substancji z³owonnych w³aœciwych dla danego rodzaju dzia³alnoœci, podejœcie oparte bêdzie na kryterium dopuszczalnego stê¿enia zapachowego w powietrzu (standard emisyjny), emisja oznaczana
bêdzie metod¹ olfaktometrii dynamicznej z wykorzystaniem dotychczasowych wyników badañ dla podobnych obiektów, natomiast stê¿enie zapachowe w powietrzu w terenie bêdzie okreœlane z wykorzystaniem referencyjnych metodyk obliczeniowych.
Je¿eli podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska nie dostosuje (w terminie okreœlonym
w decyzji administracyjnej) prowadzonej dzia³alnoœci do sposobu postêpowania zmierzaj¹cego do wyeliminowania albo ograniczenia uci¹¿liwoœci zapachowej wskazanego
w powy¿szych decyzjach, poniesie karê administracyjn¹ z tytu³u niewykonania decyzji. Jednostk¹ w³aœciw¹ do wykonywania kontroli bêdzie w³aœciwy w sprawie wydania
decyzji organ albo Inspekcja Ochrony Œrodowiska, która bêdzie mia³a mo¿liwoœæ egzekwowania niewykonanych obowi¹zków w formie kary administracyjnej.
Wysokoœæ ww. kary za ka¿dy dzieñ zw³oki w dostosowaniu prowadzonej dzia³alnoœci do sposobu postêpowania zmierzaj¹cego do wyeliminowania albo ograniczenia
uci¹¿liwoœci zapachowej wskazanego w decyzji proponuje siê w wysokoœci:
1) w przypadku podmiotu, którego powszechne albo zwyk³e korzystanie ze œrodowiska powoduje uci¹¿liwoœæ zapachow¹ – 50 z³,
2) w przypadku podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoœæ powoduj¹c¹ uci¹¿liwoœæ zapachow¹, w ramach innego ni¿ powszechne lub zwyk³e korzystanie ze œrodowiska:
a) podmiot prowadz¹cy ma³e przedsiêbiorstwo lub mikroprzedsiêbiorstwo – 500 z³,
b) pozosta³e podmioty – 1000 z³.
W projekcie „Za³o¿eñ projektu ustawy o przeciwdzia³aniu uci¹¿liwoœci zapachowej”
przewiduje siê, ¿e ustawa wejdzie w ¿ycie po up³ywie 2 lat od dnia jej og³oszenia. Tak
d³uga vacatio legis jest potrzebna do przygotowania podmiotów emituj¹cych substancje uci¹¿liwe zapachowo do nowych wymagañ.
Ministerstwo Œrodowiska przeprowadzi³o w I pó³roczu 2011 r. konsultacje spo³eczne projektu za³o¿eñ do ustawy o przeciwdzia³aniu uci¹¿liwoœci zapachowej. Projekt za³o¿eñ przes³ano do 36 zwi¹zków gmin, marsza³ków, wojewodów oraz innych jednostek
(przedsiêbiorstwa i ich zwi¹zki, oœrodki naukowe, organizacje ekologiczne, zwi¹zki zawodowe) oraz do Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego (KWRiST). Liczba instytucji objêtych bezpoœrednio konsultacjami spo³ecznymi ok. 120 jednostek.
Ponadto projekt za³o¿eñ umieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Œrodowiska. G³ówne argumenty podnoszone przez przeciwników projektu ustawy oraz zg³aszane uwagi dotyczy³y przede wszystkim:
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1. Celowoœci wprowadzania dodatkowej regulacji maj¹cej znikome szanse na rozwi¹zanie problemu uci¹¿liwoœci zapachowej w sytuacji ogromnego obci¹¿enia zarówno podmiotów jak i administracji nowymi wymogami wynikaj¹cymi wprost
z prawodawstwa UE (REACH, pakiet energetyczno-klimatyczny, Dyrektywa
o emisjach przemys³owych).
2. Niezagwarantowania œrodków dla bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego
oraz Inspekcji Ochrony Œrodowiska, zwi¹zanych z wejœciem w ¿ycie projektowanej ustawy. (Warunkiem pozytywnego uzgodnienia projektu przez KWRiST jest
sfinansowanie czêœci samorz¹dowej zadania).
3. Ograniczenia konkurencyjnoœci polskiego przemys³u rolno-spo¿ywczego i produkcji
rolniczej, a w efekcie pogorszenia ekonomicznej i spo³ecznej sytuacji tych œrodowisk.
Utrudnieñ, a w niektórych przypadkach wrêcz uniemo¿liwienia produkcji rolnej.
4. Obostrzeñ i sankcji wobec wybiórczo okreœlonego sektora gospodarki – rolnictwa
i przemys³u rolno-spo¿ywczego tj. fragmentarycznie ujêtej gospodarki i nie zawsze spe³niania wymogu horyzontalnego regulacji, która ma obejmowaæ jednakowo ca³¹ gospodarkê narodow¹ i wszystkie jej sekcje.
5. Obaw, ¿e dowolnoœæ i subiektywizm rozwi¹zañ ujêtych w projekcie mo¿e rodziæ
korupcjogenne praktyki.
6. Powa¿nych uprawnieñ lokalnej spo³ecznoœci w kontroli przedsiêwziêæ, których
dzia³alnoœæ powoduje uci¹¿liwoœæ zapachow¹. Z doœwiadczenia organów administracji publicznej w kwestionowaniu celowoœci realizowanych inwestycji przez lokalne spo³ecznoœci, pojawia siê ryzyko, ¿e przedmiotowa regulacja bêdzie powodowaæ powa¿ne opóŸnienia realizacji inwestycji. Na³o¿enie tych zadañ na gminy,
które nie maj¹ ¿adnego doœwiadczenia w tym zakresie, ani pracowników wykwalifikowanych do tych spraw – zw³aszcza w gminach wiejskich, czy ma³ych gminach
miejskich mo¿e utrudniæ albo bardzo wyd³u¿aæ w³aœciwe postêpowanie i egzekwowanie obowi¹zków, które bêd¹ wynikaæ z nowej ustawy.
7. Stworzenia dla osób nieprowadz¹cych dzia³alnoœci rolniczej mo¿liwoœci sk³adania
skarg na dzia³alnoœæ podmiotów rolniczych, ograniczaj¹c lub wrêcz uniemo¿liwiaj¹c prowadzenie przez nich rolniczej dzia³alnoœci. Ze wzglêdu na fakt, i¿ prowadzenie rolniczej dzia³alnoœci gospodarczej jest w wielu wypadkach jedynym Ÿród³em utrzymania, stanowiæ to mo¿e podstawê do wywo³ania lub zaostrzenia konfliktów w spo³ecznoœciach lokalnych. Dodatkowo proponowana ustawa nie chroni praw s³usznie nabytych przez rolników prowadz¹cych gospodarstwa w miejscowoœciach, które zmieniaj¹ swój charakter z typowo rolniczych na letniskowe
czy „tereny zabudowy mieszkaniowej” lub „tereny zieleni i wód”.
8. Szczegó³ów zwi¹zanych z metodykami pomiarowymi i wprowadzanymi pojêciami.
WyraŸny opór przedsiêbiorstw i ich zwi¹zków a nawet samorz¹dów i ich zwi¹zków
przed tak¹ regulacj¹ mo¿e doprowadziæ do zablokowania tej inicjatywy ju¿ na etapie
konsultacji spo³ecznych czy uzgodnieñ miêdzyresortowych i koniecznoœæ poszukiwania innego rozwi¹zania tego problemu (bior¹c pod uwagê tylko ww. grupy, których najbardziej dotyka projekt to stosunek „g³osów” wynosi 10 przeciw, 17 za). Bardzo istotn¹
kwesti¹ jest zagwarantowanie œrodków dla bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego oraz Inspekcji Ochrony Œrodowiska, jakie bêd¹ zwi¹zane z wejœciem w ¿ycie projektowanej ustawy. Uwaga ta praktycznie jest zg³aszana przez wszystkie jednostki
samorz¹dowe i ich zwi¹zki. Równie¿ warunkiem pozytywnego uzgodnienia projektu
przez KWRiST jest sfinansowanie czêœci samorz¹dowej zadania. Prace w drugiej po³owie 2011 r. by³y spowolnione z uwagi na ogrom zadañ zwi¹zanych z prezydencj¹ Polski
w UE, pierwszeñstwem prac zwi¹zanych z transpozycj¹ prawa UE do krajowego porz¹dku prawnego (prawo UE w zakresie ochrony powietrza nie obejmuje zagadnieñ
z zakresu przeciwdzia³ania uci¹¿liwoœciom zapachowym), zmianami w Parlamencie RP
i rz¹dzie. O kierunku dalszych prac oraz decyzji czy kontynuujemy poprawianie bie¿¹cego projektu czy te¿ poszukujemy innych rozwi¹zañ na gruncie ju¿ istniej¹cych
przepisów prawnych przes¹dzi nowe kierownictwo resortu œrodowiska. Obecnie trwa
przegl¹d legislacji rozpoczêtych w poprzedniej kadencji i na bie¿¹co okreœlane s¹ dalsze plany dzia³añ wzglêdem ustawy.
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Pragnê jednak¿e zwróciæ uwagê na fakt, ¿e dzia³ania w sprawie ograniczenia uci¹¿liwoœci zapachowej mog¹ byæ realizowane na podstawie innych, ju¿ obowi¹zuj¹cych
przepisów:
1. Zgodnie z art. 362 ust. 1 ustawy – Poœ, je¿eli podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska
negatywnie oddzia³uje na œrodowisko, organ ochrony œrodowiska mo¿e, w drodze
decyzji, na³o¿yæ obowi¹zek ograniczenia jego oddzia³ywania na œrodowisko,
a w przypadku pogorszenia stanu œrodowiska spowodowanego dzia³alnoœci¹ podmiotu, przywrócenia œrodowiska do stanu w³aœciwego.
2. Na podstawie art. 378 ust. 1 ww. ustawy, organem ochrony œrodowiska, w³aœciwym w sprawie, o której mowa powy¿ej, jest starosta.
3. Zgodnie z art. 363 ustawy – Poœ, wójt, burmistrz lub prezydent miasta mo¿e,
w drodze decyzji, nakazaæ osobie fizycznej, której dzia³alnoœæ negatywnie oddzia³uje na œrodowisko, wykonanie w okreœlonym czasie czynnoœci zmierzaj¹cych do
ograniczenia negatywnego oddzia³ywania na œrodowisko.
Kwestie maj¹ce zwi¹zek z emisj¹ substancji uci¹¿liwych zapachowo zawarte s¹
tak¿e w regulacjach dotycz¹cych ograniczania negatywnego wp³ywu produkcji zwierzêcej (fermy drobiu, trzody chlewnej) na otoczenie, okreœlonych w nastêpuj¹cych aktach prawnych:
1. ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo¿eniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) –
reguluje zasady postêpowania z nawozami naturalnymi;
2. rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ programy dzia³añ maj¹cych na celu ograniczanie odp³ywu azotu ze Ÿróde³ rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44),
wydane na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z póŸn. zm.).
Ponadto, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.):
1. Minister Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej wyda³ rozporz¹dzenie z dnia 7 paŸdziernika 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877, zm. Dz. U. z 2009 r.
Nr 108, poz. 907) (w szczególnoœci fermy drobiu, trzody chlewnej, byd³a), które reguluje tak¿e sprawy zwi¹zane z konstrukcj¹ i usytuowaniem obiektów budowlanych (zbiorniki i p³yty na odchody zwierzêce), w których prowadzona jest produkcja zwierzêca;
2. Minister Gospodarki wyda³ rozporz¹dzenie z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych, ruroci¹gi przesy³owe dalekosiê¿ne s³u¿¹ce do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063).
Dodatkowo funkcjonuje tzw. Kodeks dobrej praktyki rolniczej okreœlaj¹cy zasady
i procedury takich dzia³añ jak, prowadzenie intensywnej hodowli i nawo¿enie z wykorzystaniem naturalnych nawozów. Jednak¿e, skorzystanie z ustawowego upowa¿nienia zawartego w ustawie Prawo budowlane i okreœlenie warunków technicznych dla
instalacji z innych bran¿ ni¿ ww., poci¹ga³oby za sob¹ koniecznoœæ szczegó³owego, technicznego rozpracowania poszczególnych bran¿ gospodarczych, pozostaj¹cych we w³aœciwoœci rzeczowej ró¿nych ministrów.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze!
W zwi¹zku z interwencj¹ w biurze senatorskim uzyskaliœmy informacjê
i wgl¹d w dokumenty dotycz¹ce postêpowania upad³oœciowego w sprawie
nr XIVGrup/810… dotycz¹cej upad³oœci jednej ze spó³ek, prowadz¹cej dzia³alnoœæ w zakresie produkcji odzie¿y w Rawie Mazowieckiej.
Z uzyskanych informacji wynika, ¿e przedmiotowe postêpowanie upad³oœciowe toczy siê od oko³o pó³tora roku i jak dotychczas nie przynosi ¿adnych
efektów w zakresie zaspokojenia wierzycieli, a jedynym beneficjentem upad³oœci jest syndyk, który wed³ug d³u¿niczki, w³aœcicielki upad³ej spó³ki, trwoni
maj¹tek spó³ki, podejmuj¹c niegospodarne decyzje, i dzia³a na szkodê zarówno masy upad³oœciowej, jak i wierzycieli.
Zwracamy siê do Pana Ministra Sprawiedliwoœci o wnikliwe zbadanie
tej sprawy w ramach nadzoru wizytacyjnego i udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Jakie kwoty uzyska³ dotychczas syndyk z postêpowania upad³oœciowego w tej sprawie?
2. Jakie kwoty syndyk przekaza³ wierzycielom, a jakie wykorzysta³ na
koszty w³asnej dzia³alnoœci?
3. Czy s¹d otrzymywa³ skargi na dzia³alnoœæ syndyka i czy podejmowa³
wobec niego dzia³ania dyscyplinuj¹ce, a jeœli tak, to jakie?
4. Czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci w jakiœ sposób monitoruje przebieg
postêpowañ upad³oœciowych i dzia³añ syndyków oraz dzia³añ nadzorczych
sêdziów komisarzy? Czy Minister Sprawiedliwoœci nie podziela obawy, ¿e
w postêpowaniach upad³oœciowych mo¿e dochodziæ do patologii polegaj¹cej
na tym, ¿e syndycy, przy biernoœci nadzoruj¹cych ich s¹dów, wykorzystuj¹
postêpowania upad³oœciowe dla w³asnych korzyœci i dzia³aj¹ ze szkod¹ zarówno dla d³u¿ników, jak i wierzycieli.
Zwracamy siê równie¿ do Pana Prokuratora Generalnego RP, aby zbada³
wymienion¹ sprawê pod k¹tem mo¿liwoœci pope³nienia przestêpstwa dzia³ania na szkodê wierzycieli ze strony syndyka.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Warszawa, 1.02.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Panów Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka i Wojciecha Skurkiewicza, z³o¿one podczas 3. posiedzenia Senatu RP
w dniu 22 grudnia 2011 r., dotycz¹ce postêpowania upad³oœciowego o sygn. akt XIV
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GUp 8/10 (aktualnie XIV GUp 17/10) S¹du Rejonowego dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi, uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.
Przedmiotowa sprawa upad³oœciowa by³a ju¿ badana przez s³u¿bê nadzoru Ministra Sprawiedliwoœci, miêdzy innymi na skutek dwóch oœwiadczeñ Pana Senatora
Grzegorza Wojciechowskiego, z³o¿onych w trakcie VII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonane wówczas ustalenia, jak i ponowna analiza sprawy, nie daj¹ podstaw do uznania, ¿e postêpowanie toczy siê niesprawnie lub z naruszeniem prawa.
Odpowiadaj¹c na pytania, uprzejmie wskazujê, ¿e do dnia 30 listopada 2011 r.
³¹czne wp³ywy do masy upad³oœci Iwony Œwietlik, prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Firma Produkcyjno-Handlowa „IVETT” w Rawie Mazowieckiej, wynios³y
1.060.287,60 z³.
Syndyk masy upad³oœci nie przekaza³ dotychczas ¿adnych kwot na rzecz wierzycieli upad³ej. Koniecznym jest jednak wyjaœnienie, ¿e zaspokojenie wierzycieli w przedmiotowej sprawie uzale¿nione jest od zbycia maj¹tku pozosta³ego w masie upad³oœci,
w tym dwóch nieruchomoœci. Na wniosek d³u¿niczki likwidacja masy upad³oœci by³a
wstrzymana przez sêdziego – komisarza w okresie od 26 lipca 2010 r. do 18 stycznia
2011 r. Po dacie tej syndyk przyst¹pi³ do czynnoœci likwidacyjnych. W stosunku do jednej z dwóch nieruchomoœci wchodz¹cych do masy upad³oœci, syndyk ju¿ dziewiêciokrotnie podejmowa³ próbê jej sprzeda¿y, zarówno w drodze przetargu, jak i z wolnej rêki, jednak¿e nie zosta³a z³o¿ona ¿adna oferta zakupu. Druga nieruchomoœæ zosta³a
opuszczona przez upad³¹ dnia 15 marca 2011 r. W odniesieniu do tego sk³adnika, podejmowane by³y dotychczas trzy próby sprzeda¿y, które tak¿e nie zakoñczy³y siê powodzeniem, z uwagi na brak osób zainteresowanych jego nabyciem. Natomiast zbycie
akcji spó³ki Land, wchodz¹cych w sk³ad masy upad³oœci, utrudnia fakt, ¿e d³u¿niczka
nie wyda³a syndykowi dokumentów akcji.
W zwi¹zku z pytaniem o wysokoœæ kosztów dzia³alnoœci syndyka, zauwa¿am, ¿e
ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (j.t. Dz. U. z 2009 r.,
Nr 175, poz. 1361 ze zm.), nie pos³uguje siê pojêciem „koszty dzia³alnoœci syndyka”,
lecz okreœleniem „koszty postêpowania upad³oœciowego”, do których zalicza siê op³aty
s¹dowe oraz wydatki niezbêdne do osi¹gniêcia celu postêpowania (art. 230 ust. 1). Do
wydatków, o których mowa w ust. 1 art. 230, nale¿¹ w szczególnoœci: wynagrodzenie
i wydatki syndyka, nadzorcy s¹dowego i zarz¹dcy, oraz ich zastêpców, wynagrodzenie
i wydatki cz³onków rady wierzycieli, wydatki zwi¹zane ze zgromadzeniem wierzycieli,
koszty dorêczeñ, obwieszczeñ i og³oszeñ, przypadaj¹ce za czas po og³oszeniu upad³oœci
podatki i inne daniny publiczne, wydatki zwi¹zane z zarz¹dem masy upad³oœci, w tym
przypadaj¹ce za czas po og³oszeniu upad³oœci nale¿noœci ze stosunku pracy oraz nale¿noœci z tytu³u sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, wydatki zwi¹zane z likwidacj¹
masy upad³oœci, chocia¿by do likwidacji dosz³o na podstawie uk³adu (art. 230 ust. 2).
Do dnia 30 listopada 2011 r. syndyk zaspokoi³ koszty postêpowania upad³oœciowego w ³¹cznej kwocie 1.051.722,27 z³, z czego wiêkszoœæ stanowi³y podatki i przypadaj¹ce za czas po og³oszeniu upad³oœci nale¿noœci ze stosunku pracy oraz nale¿noœci
z tytu³u sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, które zgodnie z powo³anym art. 230
ust. 2 Prawa upad³oœciowego i naprawczego nale¿¹ do kosztów postêpowania upad³oœciowego. Na dzieñ og³oszenia upad³oœci w przedsiêbiorstwie upad³ej zatrudnionych
by³o kilkudziesiêciu pracowników, których wynagrodzenie za okres po og³oszeniu
upad³oœci ³¹cznie z okresem wypowiedzenia, a tak¿e wraz ze sk³adkami na ubezpieczenie spo³eczne, stanowi koszty postêpowania. Ustalono, ¿e od dnia og³oszenia upad³oœci
syndyk otrzyma³ jedn¹ zaliczkê na poczet wynagrodzenia w wysokoœci 24.600 z³ brutto. Na dzieñ 30 listopada 2011 r. ³¹czne, niezaspokojone i wymagalne koszty postêpowania upad³oœciowego wynosi³y 567.300,34 z³, z czego kwota 468.187,55 z³ to
wynagrodzenia pracownicze.
W toku postêpowania wp³ynê³a jedna skarga na czynnoœci syndyka, z³o¿ona przez
d³u¿niczkê w dniu 27 maja 2010 r. Zarzuty postawione syndykowi nie zosta³y uznane
za zasadne, a wniosek o jego odwo³anie zosta³ oddalony postanowieniem S¹du Rejonowego dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi z dnia 21 czerwca 2010 r. Za¿alenie d³u¿niczki na
powy¿sze postanowienie zosta³o oddalone postanowieniem S¹du Okrêgowego w £odzi
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z dnia 19 listopada 2010 r. Inne skargi na dzia³alnoœæ syndyka, w tym od wierzycieli,
nie wp³ynê³y do s¹du. W stosunku do syndyka nie by³y stosowne œrodki dyscyplinuj¹ce, o których mowa w art. 169a Prawa upad³oœciowego i naprawczego.
W zakresie pytania o nadzór nad postêpowaniami upad³oœciowymi, uprzejmie wyjaœniam, ¿e wszystkie postêpowania upad³oœciowe tocz¹ce siê d³u¿ej ni¿ 3 lata, objête
s¹ nadzorem Ministra Sprawiedliwoœci. W ramach tego nadzoru prezesi s¹dów okrêgowych co pó³ roku sk³adaj¹ do Ministerstwa Sprawiedliwoœci szczegó³owe sprawozdania
z przebiegu tych postêpowañ, zawieraj¹ce informacje na temat czynnoœci podjêtych
w sprawach, w szczególnoœci w zakresie ustalenia listy wierzytelnoœci, postêpów w likwidacji masy upad³oœci, przyczyn d³ugotrwa³oœci postêpowania, przewidywanego czasu jego zakoñczenia i czynnoœci nadzorczych sêdziego – komisarza. Sprawozdania
poddawane s¹ analizie przez s³u¿bê nadzoru Ministra Sprawiedliwoœci i stosownie do
potrzeb podejmowane s¹ dalsze czynnoœci nadzorcze maj¹ce na celu przyspieszenie
postêpowañ, a tak¿e wzmocnienie nadzoru sêdziów – komisarzy w stosunku do syndyków, nadzorców s¹dowych i zarz¹dców. Nadzorem takim obejmowane s¹ tak¿e inne
sprawy upad³oœciowe, w przypadku ujawnienia okolicznoœci œwiadcz¹cych o tym, ¿e
prowadzone s¹ niesprawnie. W ¿adnym jednak przypadku Minister Sprawiedliwoœci,
sprawuj¹c jedynie nadzór nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów, nie mo¿e wkraczaæ w sferê merytoryczn¹ dzia³alnoœci organów postêpowania upad³oœciowego, w tym
sêdziego – komisarza.
Nie wydaje mi siê równie¿, aby jakiekolwiek uogólnienia na temat dzia³alnoœci syndyków i sêdziów – komisarzy, niepoparte konkretnymi zarzutami wskazuj¹cymi na wystêpuj¹ce nieprawid³owoœci, by³y uprawnione.
W stosunku natomiast do przedmiotowej sprawy, jak zosta³o to ju¿ na wstêpie zaznaczone, ani obecnie, ani w toku wczeœniejszych dzia³añ kontrolnych nie stwierdzono
uchybieñ zarówno w dzia³alnoœci syndyka, jak i w nadzorze sêdziego – komisarza.
Przedstawiaj¹c powy¿sz¹ odpowiedŸ wyra¿am nadziejê, ¿e pozwala ona na wyjaœnienie w¹tpliwoœci zg³oszonych w oœwiadczeniu z³o¿onym przez Panów Senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka i Wojciecha Skurkiewicza.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 31.01.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 29 grudnia 2011 r., dotycz¹ce
oœwiadczeñ z³o¿onych na 3. posiedzeniu Senatu w dniu 22 grudnia 2011 r. przez Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej Panów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka
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i Wojciecha Skurkiewicza w przedmiocie postêpowania upad³oœciowego sygn. XIV
Grup/810 w sprawie „spó³ki z terenu Rawy Mazowieckiej prowadz¹cej dzia³alnoœæ
w zakresie produkcji odzie¿y”, uprzejmie informujê, ¿e aktualnie w Prokuraturze Rejonowej w Rawie Mazowieckiej nie toczy siê ¿adne postêpowanie dotycz¹ce przedmiotowej spó³ki IVET. Natomiast w S¹dzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zawis³o
postêpowanie, zainicjowane wniesionym przez tamtejsz¹ Prokuraturê Rejonow¹ aktem oskar¿enia w sprawie sygn. 1 Ds. 1359/11, dotycz¹ce zniewa¿enia przez Iwonê
Œwietlik syndyka masy upad³oœciowej firmy IVET Ewy Frontczak, tj. czynu z art. 226
§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w Prokuraturze Rejonowej w Rawie Mazowieckiej zarejestrowane by³y nastêpuj¹ce postêpowania, prawomocnie zakoñczone,
dotycz¹ce prowadzonej przez Iwonê Œwietlik spó³ki IVET:
1/ sygn. 1 Ds. 603/11 w sprawie niedope³nienia obowi¹zków przez syndyka FPHU
IVET w Rawie Mazowieckiej w trakcie postêpowania upad³oœciowego, polegaj¹cego na
podejmowaniu dzia³añ bez nale¿ytej starannoœci, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy optymalne wykorzystanie maj¹tku upad³ego, tj. o czyn z art. 231 §1 k.k. Postêpowanie zosta³o
zakoñczone postanowieniem z 31 paŸdziernika 2011 r. o umorzeniu z uwagi na brak
znamion czynu zabronionego. Postanowienie uprawomocni³o siê w dniu 28 grudnia
2011 r.
2/ sygn. 1 Ds. 1006/10 w sprawie niewydania przez Iwonê Œwietlik syndykowi
masy upad³oœciowej Ewie Frontczak ca³ego maj¹tku wchodz¹cego do masy upad³oœci,
w postaci 1484 akcji imiennych spó³ki Land SA o wartoœci nominalnej 100 z³ ka¿da, tj.
o czyn z art. 523 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upad³oœciowe i Naprawcze. Postêpowanie zakoñczono skierowaniem aktu oskar¿enia przeciwko ww. Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2011 r. sygn. IV K 414/11 S¹d Rejonowy dla £odzi-Œródmieœcia
uzna³ oskar¿on¹ za winn¹ pope³nienia zarzucanego czynu i skaza³ na karê 6 miesiêcy
pozbawienia wolnoœci, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat,
grzywnê w wysokoœci 60 stawek dziennych po 10 z³ ka¿da. Wyrok w niniejszej sprawie
jest prawomocny.
3/ sygn. 1 Ds. 953/10 w sprawie naruszenia tajemnicy korespondencji, poprzez
przejêcie przez syndyka masy upad³oœciowej prywatnej korespondencji Iwony Œwietlik.
Postêpowanie zakoñczone by³o postanowieniem o odmowie wszczêcia dochodzenia
w dniu 30 czerwca 2010 r., które uprawomocni³o siê w dniu 11 lipca 2010 r.
4/ sygn. 1 Ds. 1108/10, dotycz¹ce naruszenia tajemnicy korespondencji na szkodê Iwony Œwietlik. Postêpowanie zakoñczono odmow¹ wszczêcia dochodzenia w dniu
30 czerwca 2011 r., która to decyzja uprawomocni³a siê w dniu 15 wrzeœnia 2010 r.
5/ sygn. 1 Ds. 1112/10 w sprawie zmuszania osoby przybranej przez syndyka masy upad³oœciowej do odst¹pienia od prawnej czynnoœci s³u¿bowej, tj. o czyn z art. 224
§2 k.k. Sprawa zakoñczona zosta³a w dniu 28 wrzeœnia 2010 r. postanowieniem
o umorzeniu postêpowania, które uzyska³o walor prawomocnoœci w dniu 12 paŸdziernika 2010 r.
6/ sygn. 1 Ds. 1132/10 w sprawie przyw³aszczenia przez syndyka masy upad³oœciowej odzie¿y o wartoœci 20.000 z³ na szkodê Iwony Œwietlik. Sprawê umorzono
w dniu 10 sierpnia 2011 r., decyzja jest prawomocna od 24 sierpnia 2010 r.
7/ sygn. 1 Ds. 1170/10 – dot. zmuszania do okreœlonego zachowania Iwony Œwietlik, poprzez bezprawne za³o¿enie k³ódki na bramie jej posesji przez pracowników syndyka masy upad³oœciowej. W dniu 29 wrzeœnia 2010 r. wydano postanowienie
o umorzeniu tego postêpowania, które uprawomocni³o siê 22 paŸdziernika 2010 r.
Ponadto uprzejmie informujê, ¿e postêpowanie upad³oœciowe dotycz¹ce tego podmiotu by³o prowadzone przez S¹d Rejonowy dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi, S¹d Gospodarczy XIV Wydzia³ Gospodarczy dla Spraw Upad³oœciowych i Naprawczych pod
sygnaturami XIV GU 69/10, XIV GUp 8/10, XIV GUp 17/10.
Pragnê równie¿ powiadomiæ Pana Marsza³ka, i¿ Departament Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej poleci³ Prokuraturze Apelacyjnej w £odzi spowodowanie wdro¿enia procesowego wyjaœnienia tej sprawy. W wyniku powy¿szego ww.
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jednostka w dniu 27 stycznia br. zleci³a Prokuraturze Rejonowej w Rawie Mazowieckiej
spowodowanie podjêcia czynnoœci, zmierzaj¹cych do wyjaœnienia faktów i okolicznoœci
podniesionych w oœwiadczeniach Senatorów RP, w tym w kontekœcie ustaleñ, poczynionych ju¿ w tym przedmiocie w ramach dotychczas prowadzonych postêpowañ przygotowawczych.
Z powa¿aniem
Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka oraz Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Obserwujemy praktykê niejednolitego udzielania odpowiedzi przez prokuratora generalnego oraz jednostki organizacyjne prokuratury na interwencje dotycz¹ce dzia³alnoœci prokuratury podejmowane przez pos³ów do
Parlamentu Europejskiego.
Zauwa¿amy, ¿e w podobnych sytuacjach w reakcji na wyst¹pienia pos³ów do Parlamentu Europejskiego prokuratura niekiedy udziela pe³nych
i wyczerpuj¹cych odpowiedzi, w niektórych zaœ przypadkach kieruje odpowiedŸ do osoby, której dotyczy interwencja, a pos³a jedynie informuje o przes³aniu odpowiedzi. Zdarza siê te¿, ¿e prokuratura po prostu odmawia
odpowiedzi na wyst¹pienie pos³a do Parlamentu Europejskiego, uznaj¹c, ¿e
nie jest do tego prawnie zobowi¹zana.
Pragniemy w zwi¹zku z tym zapytaæ, jakie zasady rz¹dz¹ udzielaniem
odpowiedzi na interwencje pos³ów do Parlamentu Europejskiego. Czy istnieje
w tym zakresie jakaœ ustalona praktyka, czy te¿ sposób potraktowania interwencji zale¿y od kaprysu osoby tê interwencjê rozpatruj¹cej? Czym spowodowane s¹ obecne ró¿nice w sposobie traktowania interwencji pos³ów do
Parlamentu Europejskiego? Czy Pan Prokurator Generalny zamierza ustaliæ
i wprowadziæ w ¿ycie jednolite zasady reakcji na takie interwencje?
Pragnê zauwa¿yæ, ¿e pos³owie do Parlamentu Europejskiego prowadz¹
w Polsce swoje biura poselskie, do których zg³asza siê bardzo wielu ludzi
z proœbami o interwencje poselskie dotycz¹ce dzia³alnoœci prokuratury.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 24.01.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatorów Panów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka i Wojciecha Skurkiewicza z³o¿one na 3. posiedzeniu Senatu w dniu
22 grudnia 2011 r., przes³ane przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 29 grudnia
2011 r. nr BPS/DSK-043-79/11 (które wp³ynê³o do Prokuratury Generalnej w dniu
2 stycznia 2012 r.), w sprawie niejednolitej praktyki udzielania odpowiedzi przez Prokuratora Generalnego oraz jednostki organizacyjne prokuratury na interwencje dotycz¹ce dzia³alnoœci prokuratury, podejmowane przez pos³ów do Parlamentu Europejskiego, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.
W polskim porz¹dku prawnym prawa i obowi¹zki pos³ów okreœlone zosta³y przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw¹ z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (Dz. U. 2003 r. Nr 221 poz. 2199 z póŸn. zm.), a ponadto
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m.in. przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r.
Nr 21 poz. 112).
W myœl wskazanych przepisów, w tym art. 104 ust. 1 Konstytucji RP, pos³owie s¹
przedstawicielami Narodu i nie wi¹¿¹ ich instrukcje wyborców. Przepis art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (Dz. U. 2003 r.
Nr 221 poz. 2199) okreœli³, i¿ pos³owie i senatorowie wykonuj¹ swój mandat kieruj¹c
siê dobrem Narodu.
Statut pos³a do Parlamentu Europejskiego okreœlony zosta³ m.in. w Decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 28 wrzeœnia 2005 r. w sprawie przyjêcia statutu pos³a do
Parlamentu Europejskiego (2005/684/WE, Euratom) opublikowanej w Dz. U. UE.L
z dnia 7 paŸdziernika 2005 r. Nr 262 poz. 1 oraz Regulaminie (obecnie jest nim Regulamin Siódmej Kadencji Parlamentu – marzec 2011, opublikowany w Dz. U. UE.L z dnia
5 maja 2011 r. Nr 116 poz. 1).
W polskim porz¹dku prawnym prawa i obowi¹zki pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Polsce okreœlaj¹ m.in.: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. 2011 Nr 21 poz. 112) oraz ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 187 poz. 1925 z póŸn. zm.).
Zgodnie z cytowanymi przepisami, Parlament Europejski sk³ada siê z przedstawicieli narodów pañstw nale¿¹cych do Wspólnoty, a Przedstawiciele Ci s¹, zgodnie
z art. 190 ust. 1 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, „przedstawicielami
do Parlamentu Europejskiego narodów pañstw nale¿¹cych do Wspólnoty” (vide pkt 1
preambu³y do Decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 28 wrzeœnia 2005 r. w sprawie
przyjêcia statutu pos³a do Parlamentu Europejskiego 2005/684/WE, Euratom opubl.
Dz. U. UE.L z dnia 7 paŸdziernika 2005 r. Nr 262 poz. 1).
Kodeks wyborczy w art. 330 równie¿ okreœli³, w sposób to¿samy, jak decyzja Parlamentu Europejskiego, ¿e pos³owie do Parlamentu Europejskiego wybierani w Rzeczypospolitej Polskiej s¹ przedstawicielami narodów pañstw Unii Europejskiej, nie s¹
zwi¹zani ¿adnymi instrukcjami i nie mog¹ byæ odwo³ani.
Zarówno Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjêcia statutu pos³a do
Parlamentu Europejskiego, jak równie¿ Regulaminu Parlamentu, w tym siódmej Kadencji z marca 2011 r. (opubl. Dz. U. UE.L z dnia 5 maja 2011 r. Nr 116 poz. 1), nie zawieraj¹ ¿adnej podstawy prawnej do podejmowania przez pos³a do Parlamentu
Europejskiego interwencji w organach administracji urzêdowej, w imieniu i na rzecz
wyborców.
Wprawdzie art. 22 ust. 1 i 2 wymienionej Decyzji Parlamentu Europejskiego wskaza³, i¿ pos³owie do Parlamentu Europejskiego maj¹ prawo do korzystania z biur,
urz¹dzeñ telekomunikacyjnych i samochodów s³u¿bowych Parlamentu, który okreœla
warunki korzystania z tego prawa, lecz nie jest to przes³anka prawna, do podejmowania interwencji poselskich przez pos³ów do Parlamentu Europejskiego.
Œwiadczy o tym tak¿e m.in. treœæ art. 1 w zw. z pkt 3 preambu³y do Decyzji Parlamentu Europejskiego, ¿e statut Parlamentu okreœla przepisy i ogólne warunki wykonywania obowi¹zków pos³a do Parlamentu Europejskiego (art. 1) oraz ¿e „artyku³ 1
statutu wyjaœnia, ¿e nie chodzi tu o uregulowania indywidualnych praw i obowi¹zków,
lecz o ustalenie ogólnych warunków dotycz¹cych sprawowania mandatu” (pkt 3
preambu³y).
Nie mo¿na podzieliæ zatem wyra¿onego w oœwiadczeniu Panów Senatorów pogl¹du
o to¿samoœci prawnej w polskim porz¹dku prawnym instytucji pos³ów i senatorów,
z pos³ami do Parlamentu Europejskiego wybieranymi w Polsce.
Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (Dz. U.
2003 r. Nr 221 poz. 2199 z póŸn. zm.) odnosi siê jedynie do Pos³ów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, zaœ uregulowane w rozdziale
3 i 4 prawa i obowi¹zki, odnosz¹ siê wy³¹cznie do pos³ów i senatorów, nie zaœ do pos³ów
do Parlamentu Europejskiego.
Ustawodawca w przepisie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
w dziale VI okreœli³ zasady wyborów pos³ów do Parlamentu Europejskiego, zaœ w dzia-
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³ach III i IV wyborów Pos³ów do Sejmu i Senatorów do Senatu RP. Gdyby wol¹ ustawodawcy by³o zrównanie praw obydwu grup pos³ów, uczyni³by to okreœlaj¹c ich statut
w jednym dziale Kodeksu wyborczego.
W myœl wymienionej ustawy, mandatu pos³a do Parlamentu Europejskiego nie
mo¿na ³¹czyæ ze sprawowaniem mandatu pos³a na Sejm albo senatora (art. 334 §1 Kodeksu wyborczego).
Pose³ do Parlamentu Europejskiego nie mo¿e byæ jednoczeœnie w Rzeczypospolitej
Polskiej cz³onkiem Rady Ministrów, ani sekretarzem stanu oraz zajmowaæ stanowiska
lub pe³niæ funkcji, których stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie mo¿na ³¹czyæ ze sprawowaniem mandatu pos³a na Sejm albo senatora (art. 334 §2 wymienionego Kodeksu wyborczego).
Jedn¹ z przyczyn utraty mandatu pos³a do Parlamentu Europejskiego jest wybór
pos³a do Parlamentu Europejskiego na pos³a na Sejm lub Senatora (art. 364 §1 pkt 3
Kodeksu wyborczego). Pose³ do Parlamentu Europejskiego wybrany w czasie kadencji
na pos³a na Sejm albo na senatora, w sposób obligatoryjny traci mandat pos³a do Parlamentu Europejskiego z dniem og³oszenia przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Sejmu albo do Senatu (art. 364 §3 Kodeksu wyborczego).
Natomiast, je¿eli pose³ do Parlamentu Europejskiego uzyska³ mandat pos³a na
Sejm na podstawie art. 251 Kodeksu wyborczego, traci mandat pos³a do Parlamentu
Europejskiego z dniem wydania przez Marsza³ka Sejmu postanowienia o obsadzeniu
mandatu pos³a na Sejm (art. 364 §4 Kodeksu wyborczego).
Ustawodawca równie¿ w sposób obligatoryjny wskaza³, i¿ wygaœniêcie mandatu
pos³a nastêpuje m.in. w przypadku wyboru pos³a w toku kadencji na pos³a do Parlamentu Europejskiego (art. 247 § 1 pkt 7 Kodeksu wyborczego).
Zatem analizy przepisów ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
pos³a i senatora (Dz.U. 2003 r. Nr 221 poz. 2199) oraz Kodeksu wyborczego, jednoznacznie wskazuj¹ na odmienny statut prawny pos³ów i senatorów do Sejmu i Senatu RP
oraz pos³ów do Parlamentu Europejskiego, którzy jak wskaza³ ustawodawca w art. 330
Kodeksu wyborczego, s¹ przedstawicielami narodów pañstw Unii Europejskiej.
Z ustaleñ Prokuratury Generalnej wynika, ¿e pytania pos³ów i senatorów oraz pos³ów do Parlamentu Europejskiego, jakie obowi¹zuj¹ zasady odpowiadania na wyst¹pienia pos³ów do Parlamentu Europejskiego, by³y ju¿ przedmiotem udzielanych
odpowiedzi m.in. Ministerstwa Sprawiedliwoœci i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Zastêpca Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwoœci w odpowiedzi z dnia 6 grudnia
2004 r. nr BM III 051/1912/04/R na wyst¹pienie Pana Janusza Wojciechowskiego pos³a do Parlamentu Europejskiego, odniós³ siê do zagadnieñ to¿samych do obecnie
przedstawionych w oœwiadczeniu Senatorów Panów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka i Wojciecha Skurkiewicza.
Wskazano wówczas, co jest nadal aktualne, ¿e stosownie do przepisów ustawy
z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (j.t. Dz.U. 2003 r.
Nr 221 poz. 219), mo¿liwoœæ podejmowania interwencji w organach administracji
rz¹dowej na rzecz obywateli oraz uzyskiwania informacji, materia³ów i wyjaœnieñ przez
pos³ów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej (art. 16 i 19) jest ich uprawnieniem osobistym i nie ma zastosowania do pos³ów do Parlamentu Europejskiego, gdy¿ regulamin
Parlamentu Europejskiego nie zawiera wyraŸnie podstawy prawnej do podejmowania
przez parlamentarzystê Parlamentu Europejskiego interwencji w organach administracji rz¹dowej, w imieniu i na rzecz wyborców.
Na kolejn¹, to¿sam¹ proœbê tego samego pos³a do Parlamentu Europejskiego Pana
Janusza Wojciechowskiego, w dniu 19 listopada 2009 r. BM III R 051/4963/2009/2
odpowiedzi udzieli³ Dyrektor Biura Ministra Sprawiedliwoœci podtrzymuj¹c wyjaœnienia udzielone Panu Pos³owi przez ówczesnego Zastêpcê Dyrektora Biura Ministra
Sprawiedliwoœci w piœmie z dnia 6 grudnia 2004 r. nr BM III-051/1912/04/R.
Dyrektor Biura Ministra Sprawiedliwoœci, niezale¿nie od podzielenia stanowiska
zajêtego przez Zastêpcê Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwoœci w 2006 r., w odpowiedzi z 19 listopada 2009 r. przedstawi³ pos³owi do Parlamentu Europejskiego zagadnienia odmiennego uregulowania statutu pos³a i senatora RP do pos³a do Parlamentu

160

3. posiedzenie Senatu w dniu 22 grudnia 2011 r.

Europejskiego wskazuj¹c, ¿e ustawa o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora nie
rozszerza de facto uprawnieñ pos³ów i senatorów równie¿ na pos³ów do Parlamentu
Europejskiego.
Ponadto Sekretarz Stanu, Sekretarz do Spraw Europejskich Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w dniu 26 stycznia 2010 r. nr DPEUR/210-105/2010-EBA MMD/80/2010
odniós³ siê do oœwiadczenia senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego z³o¿onego
na posiedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi
przez urzêdników administracji rz¹dowej na interwencje podejmowane w sprawach indywidualnych przez pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Polsce, wskazuj¹c, w sposób identyczny jak Dyrektorzy Biura Ministra Sprawiedliwoœci w odpowiedziach
z 6 grudnia 2004 r. i 19 listopada 2009 r. udzielonych Panu Januszowi Wojciechowskiemu pos³owi do Parlamentu Europejskiego, ¿e w polskim porz¹dku prawnym przepisy prawa nie zawieraj¹ uprawnieñ pos³ów do Parlamentu Europejskiego do podejmowania
interwencji w sprawach indywidualnych w organach administracji publicznej.
Dokonane w Prokuraturze Generalnej analizy przepisów prawa wskazuj¹, ¿e przedstawione wówczas stanowiska w odniesieniu do organów prokuratury s¹ równie¿ aktualne i zasadne.
Zauwa¿yæ nale¿y ponadto, i¿ równie¿ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 3 lutego
2011 r. sygn. II UK 235/10 (opubl. LEX nr 794789) podzieli³ to stanowisko statuuj¹c,
¿e „...kr¹g podmiotowy ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a
i senatora, nie obejmuje pos³ów do Parlamentu Europejskiego”.
Zatem jedynie prawid³owa interpretacja przepisów prawa, podzielona ostatnio równie¿ przez S¹d Najwy¿szy powoduje, ¿e Prokuratura Generalna i organy prokuratury
nie maj¹ obowi¹zku udzielania pos³om do Parlamentu Europejskiego odpowiedzi na
interwencje, w trybie przepisów art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a lub senatora.
Pragnê jednak zapewniæ Pana Marsza³ka, ¿e ka¿da korespondencja przekazywana
przez Panów Pos³ów, w tym równie¿ do Parlamentu Europejskiego, by³a i jest wnikliwie
analizowana i ka¿dorazowo Panowie Pos³owie do Parlamentu Europejskiego, podobnie
jak Pos³owie i Senatorowie RP byli informowani o sposobie rozpatrzenia w Wydziale
Skarg i Wniosków Biura Prokuratora Generalnego nades³anej przez nich korespondencji.
Przesy³ana przez Panów pos³ów do Parlamentu Europejskiego korespondencja do
Prokuratury Generalnej, by³a przesy³ana wed³ug w³aœciwoœci w trybie przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego, stosownie równie¿ do przepisów rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnêtrznego
urzêdowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z dnia
30 marca 2010 r. Dz. U. 2010 r. Nr 49, poz. 296).
Z ustaleñ dokonanych w Wydziale Skarg i Wniosków Biura Prokuratora Generalnego wynika, i¿ nades³ana w okresie od dnia 31 marca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.
korespondencja pos³ów do Parlamentu Europejskiego, zosta³a przekazana zgodnie
z w³aœciwoœci¹, o czym ka¿dorazowo powiadamiano Panów pos³ów.
Pomimo zatem braku stosownych przepisów prawa do udzielania odpowiedzi na
interwencje podejmowane przez pos³ów do Parlamentu Europejskiego w sprawach indywidualnych, prokuratorzy Wydzia³u Skarg i Wniosków Biura Prokuratora Generalnego dok³adali wszelkich starañ, aby ¿adnej ze spraw zg³oszonych przez pos³a do
Parlamentu Europejskiego nie zostawiæ bez poinformowania Pana Pos³a, w jaki sposób
rozpatrzona zosta³a w Prokuraturze Generalnej nades³ana korespondencja.
Przedstawiona informacja wskazuje zatem, ¿e wbrew oœwiadczeniom z³o¿onym
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka i Wojciecha Skurkiewicza, Wydzia³ Skarg i Wniosków Biura Prokuratora Generalnego ka¿dorazowo informowa³ pos³ów do Parlamentu Europejskiego, o sposobie rozpoznania nades³anej przez
nich korespondencji pomimo, i¿ przepis art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a
i senatora nie odnosi siê do dzia³añ podejmowanych przez pos³ów do Parlamentu Europejskiego. Informacja o sposobie rozpoznania nades³anej przez pos³a korespondencji
nastêpowa³a w trybie procesów kodeksu postêpowania administracyjnego.
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Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e obecny Regulamin Siódmej Kadencji Parlamentu Europejskiego z marca 2011 r. (Dz. U. UE.L z dnia 5 maja 2011 r.) opubl. Dz. U. UE.L 2011 Nr 116
poz. 1. w rozdziale tytu³ VIII art. 201–203 daje uprawnienie ka¿demu obywatelowi Unii
Europejskiej, jak równie¿ ka¿dej osobie fizycznej lub prawnej maj¹cej miejsce zamieszkania lub statutow¹ siedzibê w pañstwie cz³onkowskim, do kierowania indywidualnie
lub wspólnie z innymi obywatelami lub osobami petycji, lecz nie do pos³ów Parlamentu
Europejskiego, lecz do Parlamentu Europejskiego w sprawach objêtych zakresem
dzia³alnoœci Unii Europejskiej, które dotycz¹ ich bezpoœrednio.
Zagadnienia odnosz¹ce siê do prawa kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego, przedstawione zosta³y Panu Januszowi Wojciechowskiemu w odpowiedziach
Dyrektorów Biura Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 6 grudnia 2004 r. BM III-051-1912/04/R i 19 listopada 2009 r. BM III-R-051-4963/2009/2 i zwa¿ywszy na uregulowania zawarte w Regulaminie Siódmej Kadencji Parlamentu Europejskiego z marca
2011 r. s¹ nadal aktualne.
Przekazuj¹c Panu Marsza³kowi powy¿sze stanowisko, nale¿y odnieœæ siê ponadto
do Decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 28 wrzeœnia 2005 r. w sprawie przyjêcia
statutu pos³a do Parlamentu Europejskiego (2005/684/WE, Euratom) opubl. Dz. U.
UE z dnia 7 paŸdziernika 2005 r. (Dz. U. UE.L z 2005 r., Nr 262 poz. 1), który w pkt 19
preambu³y wskaza³, ¿e „pañstwa cz³onkowskie powinny zapewniæ pozostanie w mocy
przepisów, na mocy których pos³owie do Parlamentu Europejskiego, wykonuj¹cy swój
mandat na terenie swego Pañstwa Cz³onkowskiego, s¹ traktowani na równi z pos³ami
do parlamentów narodowych. Rozwi¹zanie tego problemu na p³aszczyŸnie europejskiej
jest niemo¿liwe ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce w Pañstwach Cz³onkowskich liczne i zró¿nicowane przepisy. Bez tego rozwi¹zania, wykonywanie przez pos³ów do Parlamentu
Europejskiego mandatu na terenie Pañstwa Cz³onkowskiego, w którym zostali wybrani, by³oby powa¿nie utrudnione lub niemo¿liwe. Skuteczne wykonywanie mandatu le¿y równie¿ w interesie Pañstw Cz³onkowskich”.
Podzielaj¹c przedstawiony wy¿ej pogl¹d zawarty w cytowanej decyzji Parlamentu
Europejskiego wskazujê, i¿ nie posiadam legitymacji ustawowej do podejmowania
dzia³añ legislacyjnych.
Z powa¿aniem
Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka,
Krzysztofa S³onia oraz Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina,
do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa Antoniego Górskiego
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny
Panie Przewodnicz¹cy!
W ramach dzia³alnoœci interwencyjnej w moim biurze senatorskim zapozna³em siê z wyrokiem S¹du Rejonowego w Busku Zdroju z dnia 28 marca
2011 r., w sprawie II K. 542/10. W tej sprawie radny jednej z gmin województwa œwiêtokrzyskiego zosta³ skazany za pomówienie wicewójta tej gminy
o nadu¿ycia wyborcze.
Moj¹ uwagê zwróci³o stwierdzenie s¹du, zawarte w uzasadnieniu przedmiotowego wyroku, ¿e oskar¿ony radny podwa¿y³ wiarygodnoœæ wicewójta
jako mê¿a stanu. S¹d Okrêgowy w Kielcach utrzyma³ ten wyrok w mocy, bez
¿adnej refleksji nad tym kuriozalnym uzasadnieniem.
Mamy w zwi¹zku z tym pytanie, które adresujemy do ministra sprawiedliwoœci oraz do przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa. Skoro dla
sêdziego wydaj¹cego wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej funkcja wicewójta jest to¿sama z godnoœci¹ mê¿a stanu, to czy minister sprawiedliwoœci i Krajowa Rada S¹downictwa maj¹ jeszcze kontrolê nad tym, kto w Polsce
wydaje wyroki?
Czy w Rzeczypospolitej Polskiej sêdzi¹ mo¿e byæ osoba, która w uzasadnieniu wyroku wypisuje oœmieszaj¹ce wymiar sprawiedliwoœci g³upstwa?
Oœwiadczenie nasze kierujemy równie¿ do prokuratora generalnego RP
i sk³adamy wniosek o zbadanie prawid³owoœci wyroku w wymienionej sprawie i rozwa¿enie wniesienia kasacji na korzyœæ skazanego. Niezale¿nie bowiem od podniesionego wy¿ej kuriozalnego uzasadnienia, w tej sprawie
dosz³o do skazania oskar¿onego za czyn, do którego pope³nienia przed
s¹dem przyzna³a siê inna osoba.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Krzysztof S³oñ
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Warszawa, 26.01.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie panów senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pêka, Krzysztofa S³onia i Wojciecha Skurkiewicza z³o¿one na 3. posiedzeniu
Senatu w dniu 22 grudnia 2011 r., uprzejmie informujê, ¿e kwestie które porusza
oœwiadczenie, dotycz¹ce oceny trafnoœci wyroku wydanego przez S¹d Rejonowy w Busku
Zdroju w sprawie o sygn. akt II K 542/10 oraz sformu³owañ u¿ytych w uzasadnieniu
tego orzeczenia pozostaj¹ poza zakresem kompetencji Ministra Sprawiedliwoœci, który
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sprawuje nadzór nad administracyjn¹ dzia³alnoœci¹ s¹dów (art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.).
Kontrola wyroku i jego uzasadnienia, w razie z³o¿enia przez stronê apelacji odbywa
siê w drodze przewidzianych przez ustawê œrodków odwo³awczych i jest sprawowana
przez s¹d II instancji. Rozstrzygniêcia niezawis³ego s¹du i ich uzasadnienia nie mog¹
byæ przedmiotem oceny Ministra Sprawiedliwoœci (art. 39 powo³anej ustawy).
Z dokonanych ustaleñ wynika, ¿e kwestionowane rozstrzygniêcie s¹du jest prawomocne. Na skutek apelacji obroñcy oskar¿onego wyrok ten wraz z jego uzasadnieniem
by³ przedmiotem kontroli S¹du Okrêgowego w Kielcach, który wyrokiem z dnia
15 wrzeœnia 2011 r. utrzyma³ w mocy zaskar¿one orzeczenie S¹du Rejonowego w Busku Zdroju z dnia 28 marca 2011 r., w sprawie o sygn. akt II K 542/10. Obecnie od tego
wyroku nie przys³uguj¹ zwyczajne œrodki zaskar¿enia. Natomiast zgodnie z art. 521
Kodeksu postêpowania karnego, od ka¿dego prawomocnego orzeczenia s¹du koñcz¹cego postêpowanie, kasacjê, bêd¹c¹ nadzwyczajnym œrodkiem zaskar¿enia, mo¿e
wnieœæ Prokurator Generalny, a tak¿e Rzecznik Praw Obywatelskich.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 14.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 29 grudnia 2011 r. nr BPS/DSK-043-79/11, oœwiadczenie Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego z³o¿one z innymi senatorami podczas 3. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 grudnia 2011 r., dotycz¹ce rozwa¿enia mo¿liwoœci wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku
S¹du Rejonowego w Busku Zdroju sygn. II K 542/10, utrzymanego w mocy w drugiej
instancji w sprawie Stanis³awa Z. oskar¿onego prywatnym aktem oskar¿enia, uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.
Analiza akt doprowadzi³a do wniosku o braku, przewidzianych w art. 523 §1 k.p.k.,
przes³anek do wywiedzenia przez Prokuratora Generalnego kasacji od wyroku S¹du
Okrêgowego w Kielcach z dnia 15 wrzeœnia 2011 r., sygn. IX Ka 734/11, utrzymuj¹cego w mocy wyrok S¹du Rejonowego w Busku Zdroju z dnia 28 marca 2011 r., sygn.
II K 542/10, na korzyœæ Stanis³awa Z.
Z akt sprawy wynika, i¿ S¹d Rejonowy w Busku Zdroju wyrokiem z dnia 28 marca
2011 r., sygn. II K 542/10, uzna³ Stanis³awa Z. za winnego tego, ¿e w dniu 19 maja
2008 roku w T. na Forum dyskusyjnym „Gazeta pl.” pomówi³ Tadeusza J. o to, ¿e
w trakcie wyborów dopuœci³ siê oszustwa wyborczego, tj. wystêpku z art. 212 §1 k.k.
i za ten czyn wymierzy³ mu karê grzywny w wysokoœci 50 stawek dziennych przy ustaleniu wysokoœci jednej stawki na kwotê 10 z³.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wniós³ obroñca oskar¿onego.
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Obroñca zarzuci³ wyrokowi mog¹cy mieæ wp³yw na treœæ wyroku b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za jego podstawê przez nies³uszne uznanie, ¿e wbrew
materia³owi zebranemu w sprawie, suma ujawnionych okolicznoœci jest wystarczaj¹ca
do uznania, ¿e oskar¿ony Stanis³aw Z. swoim zachowaniem wyczerpa³ znamiona przestêpstwa zarzucanego mu aktem oskar¿enia. Ponadto postawi³ zarzut obrazy przepisów postêpowania mog¹cych mieæ wp³yw na treœæ wyroku, a mianowicie art. 4, 5, 7,
410 §1 pkt 1 k.p.k. wyra¿aj¹c¹ siê:
– w ustaleniu okolicznoœci faktycznych sprawy bez wszechstronnej analizy dowodów, zakrawaj¹c¹ o dowoln¹ ich ocenê, polegaj¹c¹ w szczególnoœci na wybiórczym i jednostronnym potraktowaniu zeznañ œwiadków, g³ównie Janusza O., Zofii G., Andrzeja S. oraz Piotra M.;
– nienale¿yte rozwa¿enie wszystkich okolicznoœci wskazuj¹cych na brak mo¿liwoœci pope³nienia przez oskar¿onego zarzucanego mu przestêpstwa, w tym oparcie ca³ego
rozstrzygniêcia jedynie na przypuszczeniach oraz za³o¿eniach, które nie znajduj¹ pokrycia w zgromadzonym materiale dowodowym.
S¹d Okrêgowy w Kielcach wyrokiem z dnia 15 wrzeœnia 2011 r., sygn. IX Ka
734/11, utrzyma³ zaskar¿ony wyrok w mocy.
W oœwiadczeniu Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego i innych senatorów
z³o¿onym podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r. podniesiono, i¿
w uzasadnieniu orzeczenia s¹du I instancji zosta³o zawarte stwierdzenie, ¿e oskar¿ony
radny podwa¿y³ wiarygodnoœæ wicewójta jako mê¿a stanu, a S¹d Okrêgowy w Kielcach
utrzyma³ ten wyrok w mocy, bez ¿adnej refleksji nad tym kuriozalnym uzasadnieniem.
Nadto w oœwiadczeniu podniesiono, i¿ w przedmiotowej sprawie dosz³o do skazania
oskar¿onego za czyn, do którego pope³nienia przed s¹dem przyzna³a siê inna osoba.
Przeprowadzona w Zespole Kasacji Departamentu Postêpowania S¹dowego Prokuratury Generalnej analiza akt sprawy wykaza³a, i¿ wyroki s¹dów obydwu instancji, wydane w sprawie oskar¿onego Stanis³awa Z. s¹ zgodne z prawem.
Ocena poszczególnych dowodów, dokonana w uzasadnieniu wyroku S¹du Rejonowego
jest ocen¹ logiczn¹, wszechstronn¹, dokonan¹ we wzajemnym powi¹zaniu oraz uwzglêdnia
zasady prawid³owego rozumowania oraz wskazania wiedzy i doœwiadczenia ¿yciowego.
W ka¿dym przypadku, uznaj¹c okreœlony dowód za wiarygodny i stanowi¹cy podstawê swoich ustaleñ, jak te¿ uznaj¹c dowód za niewiarygodny, s¹d zgodnie z wymogami Kodeksu postêpowania karnego wyjaœni³ motywy zajêtego w tej mierze stanowiska.
S¹d Rejonowy wskaza³ z jakiego powodu uzna³ za niewiarygodne wyjaœnienia
oskar¿onego w zakresie w jakim nie przyznawa³ siê on do zarzucanego czynu w szczególnoœci, i¿ to nie on jest autorem przedmiotowego komentarza, a jego córka Martyna Z.
Podobnie s¹d oceni³ zeznania Martyny Z. córki oskar¿onego i wskaza³ na okolicznoœci, które podwa¿a³y wiarygodnoœæ jej twierdzeñ o samodzielnym autorstwie artyku³u.
Podkreœliæ przy tym nale¿y, i¿ S¹d Rejonowy czyni³ starania do jak najpe³niejszego
wyjaœnienia wszystkich okolicznoœci wa¿nych dla rozstrzygniêcia, a wyrazem tego
d¹¿enia jest to, i¿ s¹d zgodnie z zaleceniami s¹du odwo³awczego celem zweryfikowania
wiarygodnoœci przyjêtej przez oskar¿onego linii obrony dopuœci³ tak¿e dowód z opinii
bieg³ego psychologa jak równie¿ przeprowadzi³ z³o¿one przez oskar¿onego wnioski dowodowe o przes³uchanie w charakterze œwiadków Piotra M., Zofii G. i Janusza O.
Wprawdzie bieg³y w wydanej opinii s¹dowo-psychologicznej nie wypowiedzia³
wprost pogl¹du o niemo¿noœci napisania komentarza przez Martynê Z., to jednak
wskaza³ na szereg okolicznoœci podwa¿aj¹cych jej autorstwo, miêdzy innymi na zakres
jej wiedzy w dacie ukazania siê artyku³u gdy¿ w tamtym czasie mia³a 15 lat, a artyku³
powo³uje siê na zdarzenia z 2006 roku, kiedy mia³a ona 13 lat. Ponadto bieg³y wskaza³,
i¿ wartoœæ psychologiczn¹ obni¿aj¹: szczegó³owoœæ cytowanych zdarzeñ, wykraczaj¹cych poza mo¿liwoœci bezpoœredniej obserwacji opiniowanej, nadmiernie agresywny
ton wypowiedzi, zbyt dosadny jêzyk, stoj¹cy w sprzecznoœci z u¿ywanym przez ni¹ s³ownictwem i jej wra¿liwoœci¹ emocjonaln¹.
Istotnie s¹d orzekaj¹cy w uzasadnieniu orzeczenia u¿y³ sformu³owania, i¿ oskar¿ony
radny podwa¿y³ wiarygodnoœæ wicewójta jako mê¿a stanu, które nale¿y uznaæ za niefortunne, niemniej jednak nie mia³o to ¿adnego wp³ywu na treœæ zapad³ego orzeczenia.

3. posiedzenie Senatu w dniu 22 grudnia 2011 r.

165

Podnieœæ tak¿e nale¿y, i¿ zakwestionowanie ustaleñ faktycznych w postêpowaniu
kasacyjnym nie jest dopuszczalne, albowiem zarzut poczynienia b³êdnych ustaleñ faktycznych, przyjêtych za podstawê wyroku, nie nale¿y do katalogu przyczyn kasacyjnych, o których mowa w art. 523 §1 k.p.k.
S¹d Najwy¿szy orzekaj¹c w trybie przepisów o kasacji nie dokonuje ponownej oceny dowodów i nie kontroluje – na podstawie w³asnej oceny wiarygodnoœci poszczególnych dowodów – poprawnoœci dokonanych w sprawie ustaleñ faktycznych.
W postêpowaniu kasacyjnym S¹d Najwy¿szy sprawdza jedynie, czy ocena dowodów
przeprowadzona przez s¹d I instancji i zaakceptowana przez s¹d odwo³awczy nie narusza zasady swobodnej oceny dowodów, wyra¿onej w art. 7 k.p.k., a tak¿e, czy dokonuj¹c ustaleñ faktycznych orzekaj¹cy s¹d nie dopuœci³ siê ra¿¹cego naruszenia regu³
procedowania, co mog³oby mieæ wp³yw na ustalenia faktyczne, a w konsekwencji na
treœæ wyroku. Kontroli S¹du Najwy¿szego podlegaj¹ wiêc nie same ustalenia faktyczne,
ale sposób ich dokonania, a temu w przedmiotowej sprawie nie mo¿na uczyniæ ¿adnego zarzutu.
Badanie akt sprawy nie ujawni³o ewentualnych ra¿¹cych uchybieñ s¹du, które
skutkowa³yby mo¿liwoœci¹ wniesienia w tej sprawie kasacji.
Postêpowanie odwo³awcze przeprowadzone zosta³o prawid³owo, a S¹d Okrêgowy
w Kielcach w pisemnych motywach swojego orzeczenia w sposób zgodny z przepisem
art. 433 §2 k.p.k. rozwa¿y³ wszystkie zarzuty podniesione w apelacji obroñcy Stanis³awa Z. i stosownie do treœci art. 457 §3 k.p.k., wskaza³ powody, dla których uzna³ je za
niezasadne, a tak¿e dla których utrzyma³ w mocy orzeczenie s¹du I instancji uznaj¹ce
winê Stanis³awa Z. odnoœnie do pope³nienia czynu z art. 212 §1 k.k.
Z przedstawionych powodów, nie dopatrzono siê podstaw prawnych, przewidzianych w art. 523 §1 k.p.k., do wywiedzenia w tej sprawie kasacji.
Z powa¿aniem
ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Robert Hernand

OdpowiedŸ
WICEPRZEWODNICZ¥CEGO
KRAJOWEJ RADY S¥DOWNICTWA
Warszawa, 2012.03.01
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z korespondencj¹ Pana Marsza³ka z dnia 29 grudnia 2011 r. (BPS/DSK-043-80/11) uprzejmie informujê, ¿e Krajowa Rada S¹downictwa podjê³a czynnoœci
zmierzaj¹ce do wyjaœnienia poruszonej w przedmiotowym piœmie kwestii. O ostatecznym sposobie rozpatrzenia sprawy poinformujê Pana Marsza³ka odrêbnym pismem.
Z powa¿aniem
Wiceprzewodnicz¹cy
KRAJOWEJ RADY S¥DOWNICTWA
sêdzia Roman Kêska
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka,
Wojciecha Skurkiewicza oraz Przemys³awa B³aszczyka
skierowane do g³ównego inspektora ochrony roœlin i nasiennictwa Tadeusza K³osa
Z informacji nap³ywaj¹cych do mojego biura wynika, ¿e przepisy dotycz¹ce posiadania zaœwiadczenia o ukoñczeniu szkolenia w zakresie stosowania œrodków ochrony roœlin s¹ odmiennie interpretowane w ró¿nych
województwach i inspektoratach. W niektórych rolnik musi posiadaæ przy sobie orygina³, w innych – kserokopiê, a w jeszcze innych wystarczy, ¿e ma takie oœwiadczenie w domu.
Prosimy o jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Prosimy tak¿e o podanie, ilu rolników w poszczególnych województwach zosta³o ukaranych za
brak przy sobie takiego zaœwiadczenia podczas prac polowych?
Prosimy o informacjê, czy przepisy dopuszczaj¹ stosowanie innych œrodków ni¿ grzywna, takich jak pouczenie, nagana, odst¹pienie od kary lub inne. Je¿eli tak, to prosimy o wskazanie podstawy prawnej.
Jakie by³y dzia³ania i jaka by³a skutecznoœæ kontroli jakoœci œrodków
ochrony roœlin dopuszczonych do obrotu i jaki by³ udzia³ tych dzia³añ w stosunku do ca³ej dzia³alnoœci?
Ile przeprowadzono kontroli, jaki by³ ich zakres i jaki skutek w zakresie
przestrzegania zasad i obowi¹zuj¹cych wymagañ odnoœnie do wytwarzania,
oceny, przechowywania i obrotu materia³em siewnym modyfikowanym genetycznie i na jakim obszarze takie roœliny s¹ w Polsce uprawiane? Chodzi nam
tylko o dzia³ania, gdzie wykryto GMO.
Czy upowa¿nienia, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z 18 grudnia
2003 r. o ochronie roœlin s¹ wystawiane in blanco na potrzeby dowolnej kontroli i dowolny zakres, jaki tylko uzna kontroler, czy te¿ musz¹ one wskazywaæ kontrolê konkretnego podmiotu?
Czy dzia³ania polegaj¹ce na œledzeniu przypadkowo napotkanego rolnika podczas jego przejazdu na pole i rozpoczêciu kontroli dopiero podczas zabiegu s¹ zgodne z prawem i czy taka kontrola, je¿eli zachodz¹ przes³anki
nieprawid³owoœci, powinna byæ przeprowadzona tak, aby zapobiec nieprawid³owoœciom przed rozpoczêciem zabiegu?
Czy art. 1 i inne przepisy czêœci ogólnej kodeksu wykroczeñ maj¹ zastosowanie przy karaniu rolników przez PIORiN?
Jakie przepisy prawa s¹ przedstawiane inspektorom podczas szkolenia?
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
Wojciech Skurkiewicz
Przemys³aw B³aszczyk
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OdpowiedŸ
Warszawa, 30.01.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo BPS/DSK-043-81/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zajêcia stanowiska odnoœnie do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, wspólnie z innymi senatorami podczas 3. posiedzenia Senatu
RP w dniu 22 grudnia 2011 roku pragnê przestawiæ, co nastêpuje.
Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa (PIORiN) jest urzêdem w³aœciwym w sprawach nadzoru nad obrotem i stosowaniem œrodków ochrony roœlin. Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roœlin (Dz. U. z 2008 r.
Nr 133, poz. 848 z póŸn. zm.), do zakresu dzia³ania Inspekcji nale¿y m.in. kontrola prawid³owoœci stosowania œrodków ochrony roœlin.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e podejmowane przez PIORiN dzia³ania kontrolne w zakresie
stosowania œrodków ochrony roœlin maj¹ równie¿ na celu zapewnienie bezpieczeñstwa
konsumentom produktów roœlinnych oraz ochronê œrodowiska. Po wejœciu Polski do
Unii Europejskiej w istotny sposób wzros³o znaczenie nadzoru nad œrodkami ochrony
roœlin, poniewa¿ szeroko pojête kwestie bezpieczeñstwa i jakoœci ¿ywnoœci odgrywaj¹
w Unii Europejskiej bardzo wa¿n¹ rolê. Znalaz³o to odbicie w ustawodawstwie unijnym, do którego dostosowano polskie przepisy w zakresie regulacji procedur rejestracji œrodków ochrony roœlin i zasad ich stosowania (na obecnym etapie s¹ to:
rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. dotycz¹ce wprowadzania do obrotu œrodków ochrony roœlin i uchylaj¹ce dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG i dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/128/WE z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. ustanawiaj¹cej ramy wspólnotowego dzia³ania na rzecz zrównowa¿onego stosowania pestycydów) oraz urzêdowej kontroli ¿ywnoœci (Rozporz¹dzenie (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzêdowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodnoœci z prawem paszowym i ¿ywnoœciowym oraz regu³ami dotycz¹cymi zdrowia zwierz¹t i dobrostanu zwierz¹t).
W trakcie prowadzonych kontroli, na mocy art. 92 ustawy o ochronie roœlin, pañstwowi inspektorzy PIORiN posiadaj¹ uprawnienia m.in. do wstêpu na grunty oraz do
wszelkich pomieszczeñ i obiektów, w których s¹ przechowywane roœliny, produkty roœlinne lub przedmioty, a tak¿e œrodki ochrony roœlin i opryskiwacze, kontroli dokumentów, ¿¹dania pisemnych lub ustnych informacji, wyjaœnieñ oraz dostêpu do wszelkich
danych maj¹cych zwi¹zek z przedmiotem kontroli i dotycz¹cych spraw ochrony roœlin
i nasiennictwa.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, Inspekcja w ramach sprawowanego nadzoru nad stosowaniem œrodków ochrony roœlin, ma kompetencje do przeprowadzania kontroli zarówno na polu, jak równie¿ w szklarniach lub w obiektach magazynowych. W trakcie tych
kontroli sprawdzana jest m.in. prawid³owoœæ wykonania zabiegów ochrony roœlin
i prowadzenie ewidencji wykonywanych zabiegów œrodkami ochrony roœlin, sprawnoœæ
techniczna sprzêtu do stosowania pestycydów oraz posiadanie aktualnego zaœwiadczenia o ukoñczeniu odpowiedniego szkolenia w zakresie ochrony roœlin. Ponadto, elementem sprawdzania prawid³owoœci stosowania œrodków ochrony roœlin mo¿e byæ
tak¿e pobranie próby p³odów rolnych w celu przeprowadzenia badañ na obecnoœæ pozosta³oœci œrodków ochrony roœlin.
W odniesieniu do przedstawionych w ww. piœmie pytañ szczegó³owych, pragnê zapewniæ, ¿e G³ówny Inspektorat Ochrony Roœlin i Nasiennictwa dok³ada wszelkich starañ,
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aby wszystkie wojewódzkie inspektoraty ochrony roœlin i nasiennictwa w kraju jednolicie stosowa³y przepisy prawa. Przede wszystkim przeprowadzane s¹ regularnie szkolenia merytoryczne dla pracowników wojewódzkich inspektoratów, wydawane s¹
zarz¹dzenia oraz wytyczne G³ównego Inspektora Ochrony Roœlin i Nasiennictwa, a tak¿e
prowadzone s¹ kontrolne w wojewódzkich inspektoratach ochrony roœlin i nasiennictwa.
W stosunku do pytañ z³o¿onych w przekazanym oœwiadczeniu wyjaœniam:
Pytanie 1: „Z informacji nap³ywaj¹cych do mojego biura wynika, ¿e przepisy dotycz¹ce posiadania zaœwiadczenia o ukoñczeniu szkolenia w zakresie stosowania œrodków ochrony roœlin s¹ odmiennie interpretowane w ró¿nych województwach
i inspektoratach. W niektórych rolnik musi posiadaæ przy sobie orygina³, w innych –
kserokopiê, a w jeszcze innych wystarczy, ¿e ma takie oœwiadczenie w domu. Prosimy
o jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Prosimy tak¿e o podanie, ilu rolników w poszczególnych województwach zosta³o ukaranych za brak przy sobie takiego zaœwiadczenia podczas prac polowych?”.
Podczas kontroli przeprowadzanych w trakcie wykonywania zabiegów ochrony roœlin pracownicy wojewódzkich inspektoratów ochrony roœlin i nasiennictwa dokonuj¹
sprawdzenia: sprawnoœci technicznej opryskiwacza (obecnoœci znaku kontrolnego),
prawid³owoœci wykonywania zabiegu ochrony roœlin (dopuszczenie zastosowanego
œrodka do obrotu, prawid³owoœci zastosowania œrodka ochrony roœlin w odniesieniu do
uprawy i organizmu szkodliwego, terminu wykonania zabiegu, dawki œrodka ochrony
roœlin, warunków atmosferycznych, zachowania odpowiednich odleg³oœci) oraz przestrzeganie wymogów bhp. Ponadto, inspektorzy przyjmuj¹ ustne oœwiadczenie operatora o posiadaniu aktualnego zaœwiadczenia o ukoñczeniu szkolenia w zakresie
ochrony roœlin.
Z przepisów ustawy o ochronie roœlin nie wynika obowi¹zek posiadania przez osobê
stosuj¹c¹ œrodki ochrony roœlin, podczas wykonywania zabiegu, zaœwiadczenia
o ukoñczeniu szkolenia w zakresie stosowania œrodków ochrony roœlin. Kontrola dokumentacji, tj. posiadanie aktualnego zaœwiadczenia o ukoñczeniu szkolenia, zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego sprawnoœæ techniczn¹ opryskiwacza, prowadzenie
ewidencji wykonywanych zabiegów ochrony roœlin, dokonywana jest w gospodarstwie.
Z³o¿one przez rolnika ustne oœwiadczenie dotycz¹ce przeszkolenia jest weryfikowane
równie¿ na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym
w Ochronie Roœlin i Nasiennictwie (system s³u¿¹cy do u¿ytku s³u¿bowego PIORiN) lub
na podstawie ewidencji osób przeszkolonych, przekazywanych przez jednostki szkoleniowe wpisane do rejestru podmiotów/przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na prowadzeniu szkoleñ w zakresie ochrony roœlin. Kontrola mo¿e byæ
równie¿ przeprowadzona w innym terminie w gospodarstwie kontrolowanego lub w toku postêpowania kontrolnego, inspektor mo¿e ¿¹daæ od podmiotu kontrolowanego dostarczenia, w wyznaczonym terminie, okreœlonej dokumentacji lub wyjaœnieñ.
W stosunku do osób wykonuj¹cych zabiegi œrodkami ochrony roœlin stosowane
jest postêpowanie mandatowe, dopiero wtedy, gdy w wyniku szczegó³owego postêpowania wyjaœniaj¹cego, nie mo¿na potwierdziæ faktu odbycia wymaganego szkolenia.
Ponadto, z przeprowadzonego rozpoznania w przedmiotowej sprawie, nie wynika,
aby w którymœ z wojewódzkich inspektoratów zosta³a na³o¿ona kara za nieposiadanie
przy sobie zaœwiadczenia o ukoñczeniu szkolenia podczas prac polowych.
Pytanie 2: „Prosimy o informacjê, czy przepisy dopuszczaj¹ stosowanie innych
œrodków ni¿ grzywna, takich jak pouczenie, nagana, odst¹pienie od kary lub inne. Je¿eli tak, to prosimy o wskazanie podstawy prawnej”.
Przepisy prawa dopuszczaj¹ stosowanie innych œrodków ni¿ grzywna. Przyczyny
odst¹pienia od na³o¿enia mandatu karnego wynikaj¹ m.in. z art. 39 §1 kodeksu wykroczeñ (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z póŸn. zm.), który stanowi, ¿e „w wypadkach
zas³uguj¹cych na szczególne uwzglêdnienie mo¿na – bior¹c pod uwagê charakter i okolicznoœci czynu lub w³aœciwoœci i warunki osobiste sprawcy – zastosowaæ nadzwyczajne z³agodzenie kary albo odst¹piæ od wymierzenia kary lub œrodka karnego”.
Odst¹pienie od na³o¿enia mandatu karnego dopuszcza równie¿ art. 41 ww. kodeksu,
mówi¹cy, ¿e „w stosunku do sprawcy czynu mo¿na poprzestaæ na zastosowaniu pou-
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czenia, zwróceniu uwagi, ostrze¿eniu lub na zastosowaniu innych œrodków oddzia³ywania wychowawczego”.
Przepisy o ochronie roœlin obowi¹zuj¹ od 1995 roku. W przesz³oœci stosowano g³ównie pouczenia, jednak¿e obecnie w celu zwiêkszenia skutecznoœci dzia³añ, w wiêkszym
zakresie stosuje siê mandaty.
Pytanie 3: „Jakie by³y dzia³ania i jaka by³a skutecznoœæ kontroli jakoœci œrodków
ochrony roœlin dopuszczonych do obrotu i jaki by³ udzia³ tych dzia³añ w stosunku do
ca³ej dzia³alnoœci?”.
W 2010 r. zosta³o pobranych 349 prób œrodków ochrony roœlin, w tym 271 prób
kontrolnych oraz 78 prób interwencyjnych w ramach prowadzonego monitoringu jakoœci œrodków ochrony roœlin.
Wœród próbek wytypowanych w 2010 r. do pobrania w ramach kontroli planowanej, by³y œrodki ochrony roœlin zawieraj¹ce okreœlone substancje aktywne: tebukonazol, karboksyna, nikosulfuron, linuron, metazachlor.
W trakcie badañ analizowano podstawowe cechy jakoœciowe œrodków ochrony roœlin, takie jak zawartoœæ substancji aktywnych, w³aœciwoœci fizykochemiczne oraz
sprawdzano zgodnoœæ uzyskanych wyników oznaczeñ z wymaganiami okreœlonymi
w procesie rejestracji.
Wykonano ogó³em 1 429 oznaczeñ dla wszystkich próbek. Analiza wyników próbek
pobranych w wyniku kontroli planowanej dotycz¹cych zawartoœci substancji aktywnej
wskaza³a, ¿e 40 wyników, tj. 9,88% odbiega od wymagañ norm. Wœród wyników negatywnych, 4 wyniki wykaza³y zani¿enie zwartoœci substancji aktywnej o wiêcej ni¿ 5%
w stosunku do dolnej dopuszczalnej granicy. Przeprowadzone badania wykaza³y równie¿ w 102 przypadkach (13,74%) odstêpstwa od norm w zakresie w³asnoœci fizykochemicznych.
W roku 2010 analizowano równie¿ 78 próbek œrodków ochrony roœlin dostarczonych do badañ w ramach kontroli interwencyjnej. Próbki te pobierane by³y w wyniku
zg³oszonej reklamacji z powodu braku skutecznoœci œrodka oraz podejrzenia o podrobienie. W 60 przypadkach przeprowadzone badania potwierdzi³y, ¿e badane œrodki by³y podrobione. Próby te otrzyma³y negatywne atesty. Powodami dyskwalifikacji by³y:
zani¿ona lub zawy¿ona zawartoœæ substancji aktywnej, obecnoœæ innej substancji aktywnej ni¿ wynika³o z nazwy œrodka ochrony roœlin, wystêpowanie zanieczyszczeñ
œwiadcz¹cych o innym, w stosunku do oryginalnego, pochodzeniu produktu.
Na podstawie analizy wyników próbek œrodków ochrony roœlin kontrolowanych
w roku 2010 mo¿na stwierdziæ, ¿e jakoœæ œrodków ochrony roœlin pochodz¹ca z legalnego Ÿród³a jest dobra, problem stanowi¹ natomiast podrobione œrodki ochrony roœlin.
Jednoczeœnie informujê, ¿e dane z roku 2011 bêd¹ dostêpne na koniec pierwszego
kwarta³u br.
Pytanie 4: „Ile przeprowadzono kontroli, jaki by³ ich zakres i jaki skutek w zakresie
przestrzegania zasad i obowi¹zuj¹cych wymagañ odnoœnie do wytwarzania, oceny,
przechowywania i obrotu materia³em siewnym modyfikowanym genetycznie i na jakim
obszarze takie roœliny s¹ w Polsce uprawiane? Chodzi nam tylko o dzia³ania, gdzie wykryto GMO”.
Podstawowym krajowym aktem prawnym reguluj¹cym sprawy zwi¹zane z GMO
jest ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233). Zgodnie z art. 9 tej ustawy organem administracji
rz¹dowej w³aœciwym do spraw GMO jest minister w³aœciwy do spraw œrodowiska, natomiast art. 11 ust. 4 wskazuje Pañstwow¹ Inspekcjê Ochrony Roœlin i Nasiennictwa jako jedn¹ z instytucji, która sprawuje kontrolê przestrzegania przepisów dotycz¹cych
organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakresie objêtym swoj¹ w³aœciwoœci¹.
W³aœciwoœæ ta zosta³a okreœlona w art. 81, pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roœlin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z póŸn. zm.) i obejmuje kontrolê
przestrzegania zasad i obowi¹zuj¹cych wymagañ w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania i obrotu materia³em siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie. Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 41, poz. 271 z póŸn. zm.) „odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje siê do
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krajowego rejestru”, natomiast art. 57 ust. 3 ww. ustawy o nasiennictwie okreœla, ¿e:
„materia³ siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych nie mo¿e byæ dopuszczony do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Obowi¹zuj¹ce jest równie¿ rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zakazu stosowania materia³u siewnego okreœlonych odmian kukurydzy wpisanych do
wspólnotowego katalogu (Dz. U. z 2007 r. Nr 124 poz. 862). Bior¹c powy¿sze pod uwagê, kontrola dotycz¹ca materia³u siewnego odmian GMO prowadzona jest podczas
wszystkich kontroli zwi¹zanych z wytwarzaniem, przechowywaniem, oznakowaniem
i obrotem materia³em siewnym. Materia³ siewny reprodukowany na terenie RP jest
w ca³oœci ewidencjonowany przez PIORiN i dotychczas nie zg³aszano do oceny materia³u siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych.
Podczas kontroli obrotu materia³u siewnego wykonywanej przez Inspekcjê – w roku
2011 przeprowadzono ponad dziewiêæ tysiêcy takich kontroli – ka¿dorazowo uwzglêdniany jest aspekt dopuszczenia odmiany do obrotu. W oparciu o towarzysz¹c¹ dokumentacjê (etykiety, dokumenty zakupu/sprzeda¿y) sprawdzane jest czy znajduj¹ca siê
w obrocie odmiana nie zosta³a wpisana do Wspólnotowego Katalogu jako odmiana genetycznie zmodyfikowana. W ¿adnej z przeprowadzonych kontroli, nie stwierdzono obrotu materia³em siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych.
Dodatkowo od 2005 r. Inspekcja wykonuje monitoring konwencjonalnego materia³u siewnego kukurydzy i rzepaku znajduj¹cego siê w obrocie pod k¹tem zanieczyszczeñ
nasionami genetycznie zmodyfikowanymi. Zgodnie z metodyk¹ Miêdzynarodowego
Zwi¹zku Oceny Nasion (ISTA) pobierane s¹ próby z materia³u siewnego znajduj¹cego
siê w obrocie i s¹ poddawane badaniom laboratoryjnym. Inspekcja posiada w Centralnym Laboratorium Pracowniê Badania To¿samoœci Odmianowej i Analiz GMO, która
wykonuje corocznie ok. 200 analiz materia³u siewnego w kierunku wykrywania, identyfikacji i iloœciowego oznaczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. W ostatnim roku (2011) przebadano 101 próbek materia³u siewnego rzepaku jarego i ozimego
oraz 149 próbek materia³u siewnego kukurydzy. W ¿adnej z przebadanych próbek nie
stwierdzono przekroczenia domieszki GMO na poziomie wiêkszym ni¿ 0,1%, w jednej
próbie zawartoœæ by³a na poziomie wartoœci progowej.
Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa nie posiada danych dotycz¹cych powierzchni upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych w Polsce, gdy¿ w obecnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, nie nale¿y to do zakresu zadañ objêtych w³aœciwoœci¹ naszego urzêdu.
Pytanie 5: „Czy upowa¿nienia, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roœlin s¹ wystawiane in blanco na potrzeby dowolnej kontroli
i dowolny zakres, jaki tylko uzna kontroler, czy te¿ musz¹ one wskazywaæ kontrolê
konkretnego podmiotu?”.
Zgodnie z powy¿ej cytowanym art. wystawiane upowa¿nienia do czynnoœci kontrolnych musz¹ zawieraæ:
– numer upowa¿nienia;
– imiê i nazwisko, stanowisko s³u¿bowe oraz numer legitymacji s³u¿bowej;
– podpis osoby udzielaj¹cej upowa¿nienia, z podaniem zajmowanego stanowiska
lub wykonywanej funkcji;
– termin wa¿noœci upowa¿nienia;
– datê i miejsce jego wydania;
– wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;
– oznaczenie organu przeprowadzaj¹cego kontrolê;
– okreœlenie zakresu kontroli;
– oznaczenie podmiotu objêtego kontrol¹:
– wskazanie daty rozpoczêcia i przewidywanego terminu zakoñczenia kontroli;
– pouczenie o prawach i obowi¹zkach kontrolowanego podmiotu.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o ochronie roœlin, upowa¿nienia do przeprowadzenia czynnoœci kontrolnych udziela wojewódzki inspektor. W niektórych przypadkach, np. przy kontroli stosowania œrodków ochrony roœlin przeprowadzanych
w trakcie wykonywania zabiegów ochrony roœlin, podmiot kontrolowany wpisywany
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jest do upowa¿nienia przed rozpoczêciem kontroli, z uwagi na niemo¿noœæ wczeœniejszego ustalenia podmiotu kontrolowanego.
Pytanie 6: „Czy dzia³ania polegaj¹ce na œledzeniu przypadkowo napotkanego rolnika podczas jego przejazdu na pole i rozpoczêciu kontroli dopiero podczas zabiegu s¹
zgodne z prawem i czy taka kontrola, je¿eli zachodz¹ przes³anki nieprawid³owoœci, powinna byæ przeprowadzona tak, aby zapobiec nieprawid³owoœciom przed rozpoczêciem
zabiegu?”.
PIORiN nie œledzi rolników przypadkowo napotkanych na drodze, poniewa¿ nie posiada uprawnieñ do zatrzymywania kieruj¹cych ci¹gnikami wraz z do³¹czonym opryskiwaczem, a tak¿e œledzenia trasy przejazdu takiego zestawu. Kontrole przeprowadza
siê natomiast w trakcie wykonywania zabiegu przy u¿yciu œrodków ochrony roœlin. Takie kontrole s¹ przeprowadzane w przypadku, gdy kontroluj¹cy osobiœcie stwierdzi
fakt wykonywania zabiegu lub uzyska informacje od osób postronnych (s¹siadów, w³aœcicieli pasiek itp.) podejrzewaj¹cych, ¿e zabieg wykonywany jest niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Kontrole w trakcie zabiegów pozwalaj¹ stwierdziæ miêdzy
innymi prawid³owoœæ stosowania œrodków ochrony roœlin, tj.:
– stosowania œrodków ochrony roœlin przy prêdkoœci wiatru nieprzekraczaj¹cej
3 m/s (art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie roœlin);
– zachowania odpowiednich odleg³oœci od krawêdzi jezdni dróg publicznych, z wy³¹czeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i o co najmniej 20 m od pasiek, plantacji roœlin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roœlin objêtych ochron¹ gatunkow¹, wód
powierzchniowych oraz od granicy wewnêtrznego terenu ochrony strefy poœredniej ujêæ wody (art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie roœlin);
– wykonywania zabiegów œrodkami ochrony roœlin sprzêtem sprawnym technicznie
(art. 76 ust. 1 ustawy o ochronie roœlin).
Pytanie 7: „Czy art. 1 i inne przepisy czêœci ogólnej kodeksu wykroczeñ maj¹ zastosowanie przy karaniu rolników przez PIORiN?”
Orzekanie w sprawach okreœlonych w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia
2003 r. o ochronie roœlin oraz w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie nastêpuje w trybie przepisów kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia, co oznacza, ¿e art. 1 i inne przepisy czêœci ogólnej kodeksu wykroczeñ znajduj¹
zastosowanie przy karaniu rolników.
Pytanie 8: „Jakie przepisy prawa s¹ przedstawiane inspektorom podczas szkolenia?”
Podczas szkoleñ inspektorom Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa
przedstawiane s¹ aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa zawarte m.in. w:
– rozporz¹dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009 z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. dotycz¹ce wprowadzania do obrotu œrodków ochrony roœlin
i uchylaj¹ce dyrektywy Rady 79/117/EWGi91/414/EWG (Dz. U. L 309
z 24.11.2009);
– rozporz¹dzeniu Komisji (UE) NR 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporz¹dzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania œrodków ochrony roœlin
(Dz. U. L 155 z 11.6.2011);
– dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. ustanawiaj¹cej ramy wspólnotowego dzia³ania na rzecz zrównowa¿onego stosowania pestycydów (Dz. U. L 309 z 24.11.2009);
– ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roœlin (Dz. U. 2008 r. Nr 133, poz. 849
z póŸn. zm.);
– ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. 2007 r. Nr 41, poz. 271 ze
zm.);
– ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U.
2000 r. Nr 98, poz. 107 z póŸn. zm.);
– ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. 2010 r.
Nr 220, poz. 1447 z póŸn. zm.);
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– ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 116 poz. 975);
– ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 292 z póŸn.
zm.);
– ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z póŸn. zm.);
– ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322);
– ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505 z póŸn. zm.);
– ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.);
– ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeñ (Dz. U. 2010 r. Nr 46, poz. 275
z póŸn. zm.);
– ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2008 r. Nr 133. poz. 848);
– akty wykonawcze do ww. ustaw;
– i inne niezbêdne do prawid³owej realizacji zadañ.
Z powa¿aniem
Tadeusz K³os
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Oœwiadczenie senatora Józefa Zaj¹ca
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej
Niniejszym oœwiadczeniem pragnê wyraziæ swoje zaniepokojenie wobec
treœci zapisów rozporz¹dzenia ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego z dnia
1 wrzeœnia 2011 r. w sprawie tytu³ów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbêdnych elementów dyplomów ukoñczenia studiów i œwiadectw ukoñczenia studiów podyplomowych
oraz wzoru suplementu do dyplomu, które eliminuj¹ obligatoryjnoœæ umieszczania god³a pañstwowego na dyplomach ukoñczenia studiów. Orze³ bia³y
w koronie jest widocznym znakiem polskiej pañstwowoœci, dlatego uwa¿am,
i¿ wprowadzone rozwi¹zania prawne godz¹ w narodowe wartoœci i stanowi¹
jeden z elementów procesu stopniowego wyja³awiania umys³ów Polaków
z poczucia patriotyzmu.
Uczelnie od wieków by³y stra¿nikami to¿samoœci narodowej. By³y miejscem wolnej i twórczej myœli stanowi¹cej podstawê rozwoju spo³eczeñstw.
Dlatego te¿ ich misj¹ jest d¹¿enie do jak najlepszego kszta³cenia nowych pokoleñ w duchu prawdy, poszanowania wartoœci i odpowiedzialnoœci za ojczyznê. Mo¿na wiêc uznaæ, i¿ usuniêcie god³a Polski z dyplomu ukoñczenia
studiów jest d¹¿eniem do obni¿enia spo³ecznej rangi universitas magistrorum
et scholarium w formowaniu œwiadomego swej pañstwowoœci spo³eczeñstwa
opartego na wiedzy.
Pañstwo polskie, Polacy, my wszyscy odpowiadamy za wychowanie
m³odego, œwiat³ego pokolenia, dlatego apelujê o przywrócenie na dyplomach
ukoñczenia studiów obowi¹zku umieszczania god³a pañstwowego. Dziêki temu te wa¿ne dla ka¿dego absolwenta dokumenty nie stan¹ siê tylko materialnym potwierdzeniem jego wiedzy, ale bêd¹ równie¿ form¹ moralnego
nakazu, by zdobyte w czasie studiów wiedza i umiejêtnoœci by³y wykorzystywane na rzecz rozwoju naszego kraju.
Józef Zaj¹c

OdpowiedŸ
MINISTRA NAUKI
I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO
Warszawa, 17 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma BPS/DSK-043-83/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
oœwiadczenia senatora Józefa Zaj¹ca z³o¿onego podczas 3. posiedzenia Senatu RP
w dniu 22 grudnia 2011 r. pozwalam sobie przedstawiæ, co nastêpuje.
W rozporz¹dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 1 wrzeœnia 2011 r.
w sprawie tytu³ów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbêdnych elementów dyplomów ukoñczenia studiów i œwiadectw ukoñczenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196,
poz.1167) zosta³y okreœlone jedynie niezbêdne elementy dyplomu, takie jak zapis o wy-
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daniu dyplomu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz god³o uczelni, co ma s³u¿yæ zró¿nicowaniu uczelni i ich indywidualizacji, tak¿e ze wzglêdu na dba³oœæ o jakoœæ kszta³cenia.
Umieszczenie god³a uczelni na dyplomie ukoñczenia studiów mo¿e pomóc w budowie
marki uczelni, rozpoznawalnej przede wszystkim przez pracodawców.
Uczelnie dzia³aj¹ w Polsce na zasadach autonomii i w ich gestii pozostaje umieszczanie na dyplomie god³a pañstwowego. Z treœci przywo³anego powy¿ej rozporz¹dzenia
wynika, ¿e nie ma zakazu umieszczania god³a pañstwowego na dyplomie – god³o pañstwowe mo¿e, ale nie musi byæ istotnym elementem dyplomu.
Dodam te¿, ¿e uczelnie umieszczaj¹ god³o pañstwowe w innych dokumentach, takich jak legitymacje studenckie, a tak¿e na pieczêciach urzêdowych, które znajduj¹ siê
równie¿ w wydanych dyplomach.
Pragnê jednoczeœnie wskazaæ, ¿e wzór dyplomu ukoñczenia studiów, zgodnie z art.
167 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. 164,
poz. 1365, z póŸn. zm.), zatwierdza senat uczelni, a nastêpnie rektor uczelni przekazuje wzór ministrowi nadzoruj¹cemu uczelniê oraz ministrowi w³aœciwemu do spraw
szkolnictwa wy¿szego. W przypadku uzasadnionych w¹tpliwoœci co do poprawnoœci
wzoru, minister sprawuj¹cy nadzór nad uczelni¹ mo¿e wyst¹piæ do uczelni z proœb¹
o przedstawienie wyjaœnieñ w trybie art. 33 ww. ustawy.
W moim przekonaniu do god³a pañstwowego powinno podchodziæ siê z najwy¿szym
szacunkiem, chroni¹c je tak¿e przed nadu¿ywaniem, a obecne regulacje daj¹ tak¹
gwarancjê.
£¹czê wyrazy szacunku
Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Józefa Zaj¹ca
skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej
W niniejszym oœwiadczeniu pragnê zwróciæ uwagê na ra¿¹c¹ dyskryminacjê pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych prowadz¹cych kszta³cenie
I stopnia w zakresie ubiegania siê o dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” w ramach Priorytetu 13.
Zgodnie z Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Œrodowisko” w dokumencie „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013” w uzasadnieniu 13 Osi Priorytetowej „Infrastruktura szkolnictwa wy¿szego” czytamy,
i¿ „uzyskanie najwiêkszej wartoœci dodanej wymaga, aby wsparcie adresowane by³o tylko do wiod¹cych oœrodków akademickich w kraju to jest dysponuj¹cych odpowiednim potencja³em dydaktycznym pozwalaj¹cym na
prowadzenie studiów II i III stopnia (studia magisterskie i doktoranckie)”.
W odniesieniu do przytoczonego zapisu pragnê zauwa¿yæ, i¿ eliminuje on
spoœród grona beneficjentów najm³odsze podmioty sektora szkolnictwa wy¿szego, czyli pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe, które s¹ bardzo prê¿nie
dzia³aj¹cymi oœrodkami dydaktycznymi i naukowymi oraz pe³ni¹ zasadnicz¹
rolê w rozwoju spo³eczno-gospodarczym swoich regionów. Wiêkszoœæ z nich
prowadzi kszta³cenie I stopnia, w tym studia na kierunkach tak wa¿nych dla
polskiej gospodarki jak nauki techniczne, kszta³c¹c bardzo potrzebnych Polsce i Europie in¿ynierów.
W kontekœcie realizacji polityk horyzontalnych Unii Europejskiej zasadne
jest postulowanie o kierowanie wsparcia do podmiotów rozwijaj¹cych siê, do
których niew¹tpliwie nale¿¹ m³ode oœrodki akademickie, celem wyrównywania ich szans rozwojowych. W kontekœcie jednakowego traktowania przez
przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym wszystkich podmiotów
sektora szkolnictwa wy¿szego, za niesprawiedliwe nale¿y uznaæ ich zró¿nicowanie w zakresie dostêpu do unijnych œrodków finansowych, które daj¹
uczelniom zawodowym szansê na wdro¿enie nowych rozwi¹zañ naukowych
i dydaktycznych oraz na przekszta³cenie siê w jednostki kszta³c¹ce równie¿
na studiach II i III stopnia.
W zwi¹zku z tym wnoszê o zmianê cytowanego na wstêpie zapisu w celu
poszerzenia grupy beneficjentów wspomnianych œrodków o uczelnie prowadz¹ce kszta³cenie równie¿ w ramach studiów I stopnia.
Józef Zaj¹c

OdpowiedŸ
Warszawa, 24 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym na posiedzeniu Senatu w dniu 22 grudnia
2011 r. uprzejmie informujê, ¿e przyjêty decyzj¹ Komisji Europejskiej w dniu 7 grudnia
2007 r. dokument „Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko” zosta³ wypracowany w wyniku pog³êbionych analiz sytuacji spo³eczno-gospodarczej, których wyniki
poddano nastêpnie szerokim konsultacjom spo³ecznym. W konsultacjach tych uczestniczyli m.in. przedstawiciele œrodowisk eksperckich i profesjonalno-akademickich
oraz jednostek naukowych (placówki naukowe PAN, szko³y wy¿sze, jednostki
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badawczo-rozwojowe). Opracowany w tym trybie Program Operacyjny Infrastruktura
i Œrodowisko stanowi spójny system ukierunkowanych dzia³añ na poziomie krajowym
wraz z przypisan¹ im alokacj¹ finansow¹ w podziale na trzynaœcie obszarów tematycznych oraz pomoc techniczn¹, wœród których wyodrêbniono równie¿ sektor szkolnictwa
wy¿szego.
Wskazany program przewiduje w ramach XIII osi priorytetowej Infrastruktura
szkolnictwa wy¿szego zasadê koncentracji wsparcia na infrastrukturalne projekty dydaktyczne wiod¹cych oœrodków akademickich, prowadz¹cych studia II i III stopnia
w zakresie nauk œcis³ych i technicznych oraz dzia³alnoœæ rozwojow¹ i naukowo-badawcz¹ powi¹zan¹ z dydaktyk¹. Przyjête kryteria wyboru projektów stanowi¹ jedynie uszczegó³owienie naczelnych zasad udzielania wsparcia z funduszy europejskich,
przyjêtych przez stronê polsk¹ i zaakceptowanych przez Komisjê Europejsk¹.
W zwi¹zku z tym pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe, które nie uzyska³y dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko mog¹ ubiegaæ
siê o wsparcie w realizacji projektów w ramach innych instrumentów finansowych
w pozosta³ych programach operacyjnych, w tym w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Postulat Pana Senatora dotycz¹cy rozszerzenia grupy beneficjentów XIII osi priorytetowej POIŒ Infrastruktura szkolnictwa wy¿szego o pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe zostanie wziêty pod uwagê w czasie opracowywania za³o¿eñ do programów
realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej.
£¹czê wyrazy szacunku
Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Józefa Zaj¹ca
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z pismem prezydenta miasta Che³m w sprawie sfinansowania ze œrodków rz¹dowych przebudowy drogi krajowej nr 12 (E373) w granicach administracyjnych miasta Che³m – miasta na prawach powiatu
w niniejszym oœwiadczeniu wyra¿am najwy¿sze poparcie dla przedstawionej proœby.
Pragnê podkreœliæ, i¿ przebiegaj¹ca przez Che³m droga krajowa nr 12 jest
wa¿n¹ dla transportowej mapy kraju tras¹ komunikacyjn¹ prowadz¹c¹ równole¿nikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami do granicy z Ukrain¹. Odcinek miejski tej drogi wybudowany na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku znajduje siê obecnie w bardzo
z³ym stanie technicznym i wymaga pilnego kapitalnego remontu. Ekspertyzy
wykazuj¹, i¿ doraŸna likwidacja zniszczeñ nawierzchni nie znajduje ju¿ technicznego i ekonomicznego uzasadnienia. Brak zdecydowanych dzia³añ
w zakresie przebudowy miejskiego odcinka drogi, który posiada status drogi
g³ównej, mo¿e spowodowaæ koniecznoœæ ca³kowitego zamkniêcia ruchu pojazdów o wysokim tona¿u na terenie Che³ma.
Miasto Che³m jest zarz¹dc¹ wspomnianej drogi, zaœ jej w³aœcicielem jest
Skarb Pañstwa. Roczne dochody w³asne miasta wynosz¹ nieco ponad 50 milionów z³ i z trudem pokrywaj¹ niezbêdne wydatki bie¿¹ce. Dlatego miasto
Che³m nie by³o, nie jest i nie bêdzie w stanie w najbli¿szej przysz³oœci sfinansowaæ z w³asnych œrodków przebudowy odcinka miejskiego tej drogi, której
koszt szacowany jest na oko³o 200 milionów z³. Miasto podejmowa³o wysi³ki
zmierzaj¹ce do pozyskania œrodków zewnêtrznych na przebudowê wspomnianej drogi, ale niestety zakoñczy³y siê one niepowodzeniem.
Z tego wzglêdu proszê Pana Ministra o przychylenie siê do proœby prezydenta miasta Che³m o zabezpieczenie w bud¿ecie pañstwa na lata
2013–2014 w formie dotacji celowej dla miasta Che³m kwoty 200 milionów z³
z przeznaczeniem na przebudowê drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Che³m – miasta na prawach powiatu.
Józef Zaj¹c

OdpowiedŸ
Warszawa, 12 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 29 grudnia 2011 r., znak BPS/DSK-043-84/11, przy
którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Józefa Zaj¹ca podczas 3. posiedzenia
Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r., dotycz¹ce zabezpieczenia w bud¿ecie pañstwa
œrodków w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowê drogi krajowej
nr 12 w granicach administracyjnych miasta Che³m – miasta na prawach powiatu,
uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.), zarz¹dc¹ wszystkich dróg pub-
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licznych, w granicach miast na prawach powiatu, z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.
Zgodnie z art. 20 powo³anej ustawy do zarz¹dcy drogi nale¿y m.in. opracowywanie
projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony
dróg oraz drogowych obiektów in¿ynierskich, pe³nienie funkcji inwestora, utrzymanie
nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów in¿ynierskich, urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch i innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z drog¹, realizacja zadañ w zakresie in¿ynierii ruchu.
Na podstawie art. 3 ust. 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l¹dowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z póŸn. zm.) zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarz¹dzania
nimi finansowane s¹ przez:
– ministra w³aœciwego do spraw transportu za poœrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w odniesieniu do dróg krajowych,
– samorz¹d województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich,
– samorz¹d powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ wzorem lat poprzednich, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z póŸn. zm.), w projekcie bud¿etu pañstwa na 2012 r.
utworzona zosta³a rezerwa subwencji ogólnej. Œrodki z rezerwy przeznacza siê na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na
drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a tak¿e na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarz¹dzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu. Do dnia
17 lutego 2012 r. mo¿na sk³adaæ wnioski o dofinansowanie inwestycji na drogach samorz¹dowych, z rezerwy subwencji ogólnej na 2012 r.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Józefa Zaj¹ca
skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza
Szanowny Panie Prezesie!
W zwi¹zku ze stanowiskiem Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia
21 listopada 2011 roku w sprawie podzia³u œrodków z tak zwanego funduszu
zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia (Zarz¹dzenie nr 58/2011/DEF
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 paŸdziernika w sprawie
zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r.), pragnê wyraziæ g³êbokie zaniepokojenie dzia³aniami NFZ prowadz¹cymi do pog³êbienia siê kryzysu finansowego w opiece zdrowotnej w województwie
lubelskim. Proponowany podzia³ funduszu zapasowego jedynie na trzy województwa – mazowieckie, pomorskie i œl¹skie – wyraŸnie dyskryminuje inne
regiony Polski i kwestionuje jakoœæ œwiadczonych tam us³ug zdrowotnych.
Prowadzona przez NFZ polityka finansowa stwarza przes³anki do migracji ludnoœci w kierunku regionów bogatych, co pog³êbia trudn¹ sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ województw biednych.
Wyra¿am obawê, i¿ proponowany przez NFZ podzia³ œrodków zmniejszy
na LubelszczyŸnie dostêpnoœæ opieki zdrowotnej, co negatywnie wp³ynie na
stan zdrowia mieszkañców tego regionu.
W zwi¹zku z tym proszê o weryfikacjê podjêtej decyzji i rozwa¿anie innego podzia³u funduszu zapasowego NFZ, podzia³u, który nie by³by krzywdz¹cy dla regionów najbiedniejszych.
Józef Zaj¹c

OdpowiedŸ
Warszawa, 16 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 29 grudnia 2011 r., znak: BPS/DSK-043-85/11,
przy którym przekazane zosta³o oœwiadczenie Pana Józefa Zaj¹ca, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, z³o¿one podczas trzeciego posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia
2011 r., dotycz¹ce przeznaczenia w planie finansowym NFZ na 2012 r. na koszty
œwiadczeñ opieki zdrowotnej œrodków pochodz¹cych z funduszu zapasowego NFZ,
uprzejmie informujê, i¿ maj¹c na uwadze realizacjê przez Narodowy Fundusz Zdrowia
zadañ okreœlonych w art. 97 ust. 3 i art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
(tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.), Prezes Funduszu
w dniu 10 paŸdziernika 2011 r. dokona³ zmiany planu finansowego na 2012 rok, zgodnie z trybem okreœlonym w art. 129 ust. 3 ww. ustawy.
Planowane na 2012 rok koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej zosta³y zwiêkszone
o œrodki w kwocie 594 278 tys. z³, pochodz¹ce z funduszu zapasowego NFZ, które przeznaczono na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej w niektórych oddzia³ach wojewódzkich NFZ, przyjmuj¹c jako kryterium podzia³u oddzia³y o najni¿szej dynamice œrodków
na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej w planie finansowym NFZ na rok 2012 w porów-
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naniu do wykonania przedmiotowych kosztów w roku 2010 tak, aby uzyskana przez te
oddzia³y dynamika œrodków w planie finansowym na rok 2012 w porównaniu do wykonania kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w roku 2010 by³a równa. W wyniku przedmiotowego podzia³u œrodki otrzyma³y: Mazowiecki, Pomorski i Œl¹ski OW NFZ
w kwotach odpowiednio: 537 706 tys. z³, 41 388 tys. z³ i 15 184 tys. z³.
Powy¿sze zwiêkszenie œrodków pozwoli³o na uzyskanie przez te oddzia³y dynamiki
œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej w roku 2012 w porównaniu do roku
2010 na poziomie 105,56%, przy dynamice liczonej dla wszystkich oddzia³ów wojewódzkich na poziomie 108,24%.
Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ planowane dla Lubelskiego OW NFZ na rok 2012 œrodki na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej wynosz¹ 3 444 191 tys. z³ (stan na koniec grudnia
2011 r.) i w porównaniu do œrodków wykorzystanych w roku 2010 s¹ wiêksze
o 317 244,31 tys. z³, co daje dynamikê œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej
w roku 2012 w porównaniu do roku 2010 na poziomie 110,15%, przy dynamice liczonej dla wszystkich oddzia³ów wojewódzkich wynosz¹cej 108,24% oraz dynamice na poziomie 105,56% liczonej dla ww. trzech oddzia³ów wojewódzkich.
Planowane dla Lubelskiego OW NFZ na rok 2012 œrodki na koszty œwiadczeñ opieki
zdrowotnej w porównaniu do œrodków planowanych na rok 2011 (stan na koniec grudnia 2011 r.) s¹ wiêksze o 207 237,00 tys. z³, co daje dynamikê œrodków na koszty
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w roku 2012 w porównaniu do roku 2011 na poziomie
106,40%, przy dynamice liczonej dla wszystkich oddzia³ów wojewódzkich wynosz¹cej
105,32% oraz dynamice liczonej dla oddzia³ów: Mazowieckiego, Pomorskiego i Œl¹skiego wynosz¹cej odpowiednio: 101,21%, 104,34% i 103,49%.
Ponadto uprzejmie informujê, ¿e o ile w przypadku Pomorskiego i Œl¹skiego
OW NFZ planowane nak³ady na œwiadczenia zdrowotne ujête w pierwotnym planie finansowym na rok 2012 zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 16 sierpnia 2011 r. by³y wy¿sze od ujêtych w ostatecznym
planie finansowym na rok 2011 (stan na koniec grudnia 2011 r.), odpowiednio
o 105 157 tys. z³ i 233 618 tys. z³, o tyle planowane nak³ady na œwiadczenia zdrowotne
ujête w pierwotnym planie finansowym Mazowieckiego OW NFZ na rok 2012 by³y ni¿sze od ujêtych w ostatecznym planie finansowym na rok 2011 o 429 923 tys. z³.
Z powa¿aniem
z up. PREZESA NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA
Zastêpca Prezesa ds. Medycznych
Maciej Dworski
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Na przyk³adzie postêpowania odwo³awczego prowadzonego w sprawie
decyzji wojewody zachodniopomorskiego nr 4/2010 o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej pod nazw¹ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107
na odcinku Dziwnówek – Kamieñ Pomorski” (znak I.I-Pm-7170/17-8/10)
pragnê niniejszym oœwiadczeniem zwróciæ uwagê Pana Ministra na problem
przewlek³oœci postêpowañ administracyjnych.
Odwo³anie od decyzji wojewody zachodniopomorskiego w tej sprawie zosta³o wniesione przez jedn¹ ze stron postêpowania w dniu 30 czerwca
2010 r. Mimo up³ywu prawie osiemnastu miesiêcy decyzja organu drugiej instancji – wczeœniej ministra infrastruktury – nie zosta³a wydana do dzisiaj.
W konsekwencji zosta³a ograniczona mo¿liwoœæ prowadzenia inwestycji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, a tym samym mo¿liwoœæ wydatkowania œrodków unijnych.
W tym miejscu nale¿y dodaæ, i¿ inwestor – województwo zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Koszalinie we
wrzeœniu 2011 r. przekaza³ zamienny projekt budowlany dotycz¹cy inwestycji oraz projekt dotycz¹cy podzia³u spornego odcinka drogi, co – zgodnie z prowadzon¹ z ministerstwem korespondencj¹ – winno wyczerpaæ zakres
odwo³ania oraz wyjaœniæ wszelkie w¹tpliwoœci, a tak¿e umo¿liwiæ niezw³ocznie wydanie decyzji.
Nadto, w mojej ocenie, tak d³ugi okres prowadzenia postêpowañ administracyjnych znacznie hamuje rozwój sieci drogowej w Polsce i poœrednio
wp³ywa na bezpieczeñstwo u¿ytkowników dróg.
Dlatego zwracam siê z proœb¹ o podjêcie dzia³añ prowadz¹cych do bezzw³ocznego zakoñczenia przywo³anego postêpowania oraz o wyeliminowanie ryzyka wyst¹pienia podobnych sytuacji w przysz³oœci.
Piotr Zientarski

OdpowiedŸ
Warszawa, 30 stycznia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z przekazanym przy piœmie z dnia 29 grudnia 2011 r., znak:
BPS/DSK-043-86/11, oœwiadczeniem Pana senatora Piotra Zientarskiego, z³o¿onym
na 3. posiedzeniu Senatu w dniu 22 grudnia 2011 r., zawieraj¹cym m.in. proœbê o podjêcie dzia³añ prowadz¹cych do bezzw³ocznego zakoñczenia, prowadzonego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, postêpowania odwo³awczego
w sprawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 4/2010 z dnia 1 czerwca
2010 r., znak: I.I-PM-7170/17-8/10, zezwalaj¹cej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizacjê inwestycji drogowej: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na
odcinku Dziwnówek – Kamieñ Pomorski”, oraz o wyeliminowanie ryzyka wyst¹pienia
w przysz³oœci podobnych sytuacji tj. przewlek³oœci postêpowañ administracyjnych,
pragnê wyjaœniæ, co nastêpuje.
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W dniu 23 stycznia 2012 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zakoñczy³ postêpowanie odwo³awcze w przedmiotowej sprawie wydaj¹c decyzjê
uchylaj¹c¹ w czêœci i orzekaj¹c¹ w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozosta³ej czêœci utrzymuj¹c¹ w mocy decyzjê Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 4/2010 z dnia
1 czerwca 2010 r. (kopia decyzji w za³¹czeniu).
Odnosz¹c siê zaœ do kwestii „przewlek³ego prowadzenia postêpowañ administracyjnych”, stwierdziæ nale¿y, i¿ Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
(wczeœniej – Minister Infrastruktury), zwany dalej „Ministrem”, zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.), zwanej
dalej „Kodeksem postêpowania administracyjnego”, dzia³a na podstawie i w granicach
prawa.
W trakcie prowadzonych postêpowañ odwo³awczych Minister zobowi¹zany jest do
podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu urzeczywistnienie zasad ogólnych postêpowania administracyjnego okreœlonych w Kodeksie postêpowania administracyjnego.
Minister zobligowany jest m.in. do ponownego rozpatrzenia wniosku inwestora
o wydanie decyzji, analizy dokumentów zgromadzonych przez organ I instancji, weryfikacji wydanego przez ten organ rozstrzygniêcia pod k¹tem jego zgodnoœci z przepisami
materialnymi i proceduralnymi oraz odniesienia siê do wszystkich zarzutów podniesionych w odwo³aniach stron skar¿¹cych.
Szerokiemu zakresowi merytorycznemu decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej odpowiada bardzo szeroki zakres merytoryczny zarzutów podnoszonych
w odwo³aniach.
Maj¹c na wzglêdzie przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego, jak równie¿ orzecznictwo s¹dowo-administracyjne, zgodnie z którym, organ administracji
publicznej orzekaj¹cy w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej
obowi¹zany jest w ka¿dym przypadku zweryfikowaæ zasadnoœæ zarzutów stron skar¿¹cych w zakresie ewentualnego istnienia rozwi¹zañ alternatywnych, zapewniaj¹cych
mo¿liwoœæ realizacji tego samego celu publicznego przy ograniczeniu stopnia ingerencji w prawa w³asnoœci osób trzecich, Minister obowi¹zany jest zazwyczaj (w zale¿noœci
od rodzaju zarzutów zawartych w odwo³aniu) do przes³ania wniesionych odwo³añ inwestorowi celem zajêcia stanowiska w zakresie mo¿liwoœci zmiany lokalizacji inwestycji.
Po uzyskaniu stanowiska inwestora w powy¿szym zakresie oraz stwierdzeniu, i¿
zgromadzony w sprawie ca³okszta³t materia³u dowodowego daje podstawê do zakoñczenia postêpowania odwo³awczego, realizuj¹c zasadê okreœlon¹ w art. 9 i 10 Kpa, Minister obowi¹zany jest poinformowaæ strony postêpowania o okolicznoœciach
faktycznych i prawnych, które mog¹ mieæ wp³yw na ustalenie ich praw i obowi¹zków
bêd¹cych przedmiotem postêpowania oraz, zapewniaj¹c stronom postêpowania czynny udzia³ w ka¿dym stadium postêpowania, zawiadomiæ je o mo¿liwoœci wypowiedzenia siê przed wydaniem decyzji co do zebranych w sprawie dowodów i materia³ów oraz
zg³oszonych ¿¹dañ.
Mimo przed³o¿enia przez inwestora, w dniu 22 wrzeœnia 2011 r., zamiennego projektu budowlanego dotycz¹cego przedmiotowej inwestycji oraz projektu podzia³u spornego odcinka drogi, wydanie przez Ministra decyzji w sprawie przedmiotowej
inwestycji drogowej mo¿liwe by³o dopiero po realizacji przez strony uprawnieñ, o których mowa powy¿ej lub po up³ywie terminu przewidzianego na ich realizacjê, jak równie¿ po przeanalizowaniu przez Ministra ca³okszta³tu materia³u dowodowego, w tym
wszystkich uwag i zastrze¿eñ, wniesionych w zwi¹zku z realizacj¹ wy¿ej wymienionych
uprawnieñ.
Jednoczeœnie podkreœliæ nale¿y, ¿e rezygnacja przez Ministra z zastosowania
w trakcie prowadzonych postêpowañ odwo³awczych opisanych powy¿ej zasad, wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, prowadz¹ca do jak najszybszego zakoñczenia tych postêpowañ, stanowi³aby naruszenie prawa, skutkuj¹ce w przysz³oœci
uchyleniem wydanych przez Ministra decyzji.
Ponadto pragnê poinformowaæ, i¿ w celu usprawnienia przebiegu postêpowañ administracyjnych dotycz¹cych lokalizacji inwestycji, zezwoleñ na realizacjê inwestycji
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oraz pozwoleñ na realizacjê inwestycji, podjête zosta³y odpowiednie dzia³ania o charakterze organizacyjno-kadrowym.
Na mocy zarz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów Nr 62 z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.
zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
(M.P. Nr 86, poz. 899), z dniem 8 paŸdziernika 2011 r., z Departamentu Gospodarki
Przestrzennej – zajmuj¹cego siê szeroko pojêtym planowaniem i zagospodarowaniem
przestrzennym oraz orzecznictwem administracyjnym, wyodrêbniony zosta³ Departament Orzecznictwa II – zajmuj¹cy siê wy³¹cznie orzecznictwem organizacyjnym dotycz¹cym lokalizacji inwestycji, zezwoleñ na realizacjê inwestycji oraz pozwoleñ na
realizacjê inwestycji.
Z wyrazami szacunku
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Janusz ¯bik
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
W Polsce przepisy prawa zwi¹zane z emeryturami i rentami s¹ bardzo
niejasne, wymagaj¹ od ka¿dego obywatela dok³adnego orientowania siê
w paragrafach, przepisach prawa. Jednak w ostatnim czasie najwiêkszy niepokój w spo³eczeñstwie budzi podwy¿szenie wieku emerytalnego i zwi¹zane
z tym ci¹g³e zmiany stanowiska oraz brak jednoznacznej decyzji.
Jestem senatorem z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego powiaty kutnowski, ³êczycki, ³owicki oraz poddêbicki. S¹ to tereny typowo rolnicze, gdzie podstawowym Ÿród³em dochodu wielu rodzin jest prowadzenie gospodarstwa,
praca na roli. Wiele rodzin jest ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. S¹ równie¿ osoby, które podejmuj¹ pracê, op³acaj¹
sk³adki dla Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Pomiêdzy KRUS i ZUS przemieszczaj¹ siê najczêœciej osoby nisko zarabiaj¹ce, które nie s¹ w stanie
utrzymaæ siê z dzia³alnoœci rolniczej.
Ostatnio spotka³em siê z ludŸmi, którzy w wyniku wczeœniejszego przekazania gospodarstw rolnych m³odszemu pokoleniu, mimo odprowadzania
sk³adek czêœciowo do ZUS, a czêœciowo do KRUS, i mimo osi¹gniêtego odpowiedniego wieku nie mog¹ uzyskaæ œwiadczeñ emerytalno-rentowych, to
znaczy nie maj¹ do tego podstaw prawnych. Powodem wydania takiej decyzji
przez pracowników instytucji pañstwowych, to jest ZUS i KRUS, jest brak
podstawy prawnej upowa¿niaj¹cej do ³¹czenia odprowadzanych sk³adek do
ZUS oraz KRUS. W ostatniej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników z 2008 r. zakazano ³¹czenia sta¿u ubezpieczeniowego w KRUS
i ZUS osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. Po 8 stycznia 2008 r. okaza³o
siê, ¿e niemo¿noœæ ³¹czenia sta¿u w ZUS i KRUS najbardziej dotknê³a prawdziwych rolników, którzy przed laty zostali zmuszeni do rezygnacji z niskodochodowych upraw i zdecydowali siê na podjêcie zatrudnienia lub
dzia³alnoœci gospodarczej poza rolnictwem. Wiele takich osób przekaza³o ju¿
gospodarstwa swoim dzieciom. Nie dziwi mnie oburzenie tych ludzi, nie dziwi
mnie ich gorycz i rozczarowanie polskim systemem emerytalno-rentowym.
Spotka³em siê z uczciwymi ludŸmi, którzy pracowali dla dobra kraju, za³o¿yli
rodziny, a do przejœcia ze sk³adkami zmusi³a ich sytuacja rodzinna. Mieszkañcy powiatu ³êczyckiego, z którymi siê spotka³em, s¹ pe³ni obaw o losy
swoich rodzin. Brak mo¿liwoœci ³¹czenia sk³adek ubezpieczeniowych uniemo¿liwia wspólne prowadzenie gospodarstwa w przypadku, gdy jedno
z ma³¿onków wczeœniej podjê³o pracê i op³aca³o ZUS. Gospodarstwa te s¹ prowadzone od lat, a brak si³y roboczej przyczyni siê w krótkim czasie do ich
upadku. Mimo chêci pracy na wsi oraz mimo wczeœniej utrwalonych wzorców, m³ode osoby w obawie przed utrat¹ dotychczas zgromadzonych sk³adek pracuj¹ za przys³owiowe marne grosze, a ich sk³adki odprowadzane s¹
do ZUS.
Pragnê dowiedzieæ siê, jakie plany wobec nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników – o której ucich³o na jakiœ czas – ma Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo³ecznej. Czy ministerstwo nie ma mo¿liwoœci kontrolowania tego, kto ubezpiecza siê jako rolnik, i w ten sposób eliminowania z tego systemu osób, które rzeczywiœcie os³abiaj¹ bud¿et pañstwa? Jakie jest
uzasadnienie dla obecnego rozwi¹zania, to jest dla zakazu ³¹czenia sk³adek
przez osoby, które sumiennie i uczciwie p³aci³y je przez ca³e swoje ¿ycie? Czy
ka¿da osoba w Polsce, która z ró¿nych przyczyn chce zmieniæ system op³acania sk³adek, musi napotykaæ opisany ba³agan w prawodawstwie?
Z powa¿aniem
Przemys³aw B³aszczyk
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OdpowiedŸ
Warszawa, 20 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Przemys³awa B³aszczyka
w dniu 19 stycznia 2012 r. w sprawie op³acania sk³adek do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, nades³anym przy piœmie Pana
Marsza³ka z dnia 24 stycznia 2012 r. znak: BPS/043-04-87/12, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
W roku 2009 rozpoczêto wyp³acanie pierwszych emerytur ze zreformowanego systemu emerytalnego osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. W zwi¹zku
z tym zaistnia³a koniecznoœæ wprowadzenia nowych zasad ³¹czenia okresów ubezpieczenia i op³acania sk³adek w dwóch ró¿nych systemach ubezpieczeñ funkcjonuj¹cych
w Polsce – rolnym i powszechnym. System ubezpieczenia spo³ecznego rolników nie zosta³ bowiem zreformowany, jest nadal w znacznym stopniu dotowany z bud¿etu pañstwa i opiera siê na zdefiniowanym œwiadczeniu, a nie na zdefiniowanej sk³adce, jak
w systemie powszechnym. Oznacza to, ¿e przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej
nadal warunkiem koniecznym jest nie tylko osi¹gniêcie wieku emerytalnego, ale równie¿ posiadanie wymaganego sta¿u ubezpieczeniowego. Dodatkowo, prawo do wyp³aty
pe³nej emerytury rolniczej uwarunkowane jest zaprzestaniem prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej poprzez przekazanie gospodarstwa rolnego. Dotacja bud¿etowa do systemu ubezpieczenia spo³ecznego rolników ukierunkowana jest g³ównie na finansowanie
tej czêœci emerytury rolniczej, która przys³uguje za zaprzestanie prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej.
Dlatego te¿, przy ustalaniu prawa i wysokoœci œwiadczenia emerytalnego, wprowadzono ³¹czenie okresów ubezpieczenia i op³acania sk³adek w obu systemach w taki
sposób, aby w ka¿dym przypadku rolnik otrzyma³ œwiadczenie odpowiadaj¹ce op³aconym przez niego sk³adkom w okresie aktywnoœci zawodowej w obu systemach. Stosowne regulacje m.in. w ustawie o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, wprowadzone zosta³y ustaw¹ z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita³owych (Dz. U. Nr 228,
poz. 1507), która wesz³a w ¿ycie z dniem 8 stycznia 2009 r. Zgodnie z tymi przepisami,
rolnik – „dwuzawodowiec”, urodzony po dniu 31 grudnia 1948 r., ma zawsze prawo do
emerytury z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (bez wzglêdu na d³ugoœæ sta¿u ubezpieczeniowego w ZUS) oraz do emerytury ze œrodków zgromadzonych w Otwartym
Funduszu Emerytalnym, je¿eli by³ cz³onkiem OFE, a tak¿e do czêœci sk³adkowej œwiadczenia emerytalnego rolniczego stanowi¹cej czêœæ ubezpieczeniow¹. Natomiast, je¿eli
w okresie aktywnoœci zawodowej to dzia³alnoœæ rolnicza w gospodarstwie rolnym by³a
g³ównym Ÿród³em utrzymania rolnika, tj. posiada on okres op³acania sk³adek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników wymagany do uzyskania emerytury rolniczej
(25 lat), rolnik ma prawo do emerytury rolniczej (któr¹ wyp³aca KRUS) niezale¿nie od
œwiadczeñ emerytalnych wyp³acanych mu przez ZUS (z FUS i z OFE). Zarówno ZUS jak
i KRUS œwiadczenia emerytalne wyp³aca niezale¿nie.
W pozosta³ych przypadkach, gdy rolnik nie ma wymaganego sta¿u ubezpieczenia
rolniczego do przyznania mu emerytury z ubezpieczenia spo³ecznego rolników, o emeryturê musi ubiegaæ siê w ZUS. Przy ustalaniu wysokoœci emerytury z FUS, ZUS uwzglêdni okresy op³acania sk³adek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, obliczaj¹c zwiêkszenie na takich zasadach, jak ustala siê wysokoœæ czêœci sk³adkowej
emerytury rolniczej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.
Okresy op³acania sk³adek na ubezpieczenie rolne traktuje siê jak okresy sk³adkowe
w powszechnym systemie emerytalnym. S¹ wiêc one sumowane przy ustalaniu prawa
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do podwy¿szenia œwiadczenia do kwoty najni¿szej emerytury gwarantowanej przez
pañstwo, je¿eli wysokoœæ ustalonego ze sk³adek œwiadczenia nie osi¹ga tej kwoty. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ustalanie wysokoœci zwiêkszenia rolnego do emerytury z ZUS odbywa
siê na zasadach obowi¹zuj¹cych przed 8 stycznia 2009 r. Ponadto, tak jak poprzednio,
w tym przypadku, gdy œwiadczenie emerytalne wyp³aca ZUS, kontynuowanie dzia³alnoœci rolniczej przez emeryta nie ma wp³ywu na wysokoœæ tego œwiadczenia.
Takie rozwi¹zanie wpisuje siê w zasadniczy cel reformy powszechnego systemu
emerytalnego, bowiem zachêca do d³u¿szej aktywnoœci zawodowej i op³acania sk³adek
ubezpieczeniowych. Rolnik posiadaj¹cy d³ugi sta¿ ubezpieczeniowy w rolnictwie (co
najmniej 25-letni) oraz okresy op³acania sk³adek w systemie powszechnym ma szansê
otrzymaæ na staroœæ 3 emerytury: z KRUS roln¹ oraz z ZUS emeryturê z FUS i emeryturê kapita³ow¹ (ze œrodków zgromadzonych w OFE). Takiej mo¿liwoœci nie mia³by rolnik, gdyby przepisy w tym zakresie nie uleg³y zmianie od 8 stycznia 2009 r. Przyjête
rozwi¹zania s¹ wiêc korzystniejsze od poprzednich, które przewidywa³y wyp³atê tylko
jednego œwiadczenia emerytalnego z wybranego przez ubezpieczonego systemu
tj. z KRUS lub z ZUS. Istot¹ przyjêtych w 2009 r. rozwi¹zañ jest utrzymanie praw nabytych w systemie powszechnym, w tym do zgromadzonego „kapita³u” ze sk³adek, tak¿e
w czêœci podlegaj¹cej dziedziczeniu (z OFE), przy jednoczesnym zachowaniu praw do
emerytury rolniczej.
Przedstawiaj¹c powy¿sze pragnê podkreœliæ, i¿ zarówno problematyka ubezpieczenia spo³ecznego rolników, jak i inicjatywa ustawodawcza w tym zakresie nale¿y do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka
skierowane do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego
Szanowny Panie Ministrze!
Pocz¹tek roku przyniós³ nam wszystkim wiele protestów i strajków. Lekarze, aptekarze, stra¿acy – osoby wykonuj¹ce zawody, które na co dzieñ powinny kojarzyæ siê Polakom z ratowaniem ¿ycia ludzkiego, od pocz¹tku
stycznia mog¹ wzbudzaæ jedynie obawê co do bezpieczeñstwa i w³aœciwego
ich funkcjonowania. Jednak trudno siê dziwiæ owej sytuacji, kiedy jedni maj¹
odpowiadaæ za b³êdy drugich lub gdy jedna s³u¿ba mundurowa zostaje nagrodzona podwy¿k¹, a inna nie.
W grudniu 2011 r. kutnowscy stra¿acy przy³¹czyli siê do ogólnopolskiego
strajku zwi¹zanego z brakiem podwy¿ek w nowym roku. Na szczêœcie pomimo protestu Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie
dzia³a normalnie, nie utrudniaj¹c ¿ycia mieszkañcom. Po kilku dniach trwania protestu spotka³em siê z przedstawicielami NSZZ „Solidarnoœæ” Organizacja Zak³adowa KP PSP oraz z w³adzami Zwi¹zku Zawodowego Stra¿aków
„Florian” w Kutnie. Podczas spotkania zosta³a mi zaprezentowana lista postulatów. Pañstwowa Stra¿ Po¿arna domaga siê m.in. wzrostu uposa¿eñ funkcjonariuszy od bie¿¹cego roku, ujednolicenia zasad emerytalnych, rozwi¹zania kwestii nadgodzin w okresie od 1.07.2005 r. do 30.06.2010 r. Jako ostatni postulat wymienia siê poprawê warunków bezpieczeñstwa i higieny pracy
w PSP oraz zmianê systemu kszta³cenia i szkolenia w PSP.
Niestety, pomimo tak jasno sformu³owanych postulatów funkcjonariusze
nie otrzymali pozytywnej odpowiedzi. Doprowadzi³o to do zaostrzenia strajku. 5 stycznia br. na ulicach Kutna mo¿na by³o us³yszeæ syreny wozów stra¿ackich, które zosta³y w³¹czone na znak protestu. To akcja ostrzegawcza,
która ma pokazaæ ogromne niezadowolenie z tego, jak traktuje siê stra¿aków.
Od kilku lat staraj¹ siê oni o rewaloryzacjê p³ac – bez skutku. Frustracjê zaistnia³¹ sytuacj¹ daje siê równie¿ odczuæ u mieszkañców Kutna – z jednej strony rozumiej¹ oni upominanie siê stra¿y po¿arnej o swoje prawa, jednak
z drugiej strony zaczynaj¹ siê baæ, jak mo¿e wygl¹daæ sytuacja stra¿y po¿arnej po odrzuceniu postulatów przez nich sk³adanych.
Uprzejmie proszê Pana Ministra o opiniê w przedstawionej sprawie. Proszê o informacjê, czy Pañstwowa Stra¿ Po¿arna mo¿e spodziewaæ siê wzrostu uposa¿eñ funkcjonariuszy? Czy zgodnie z postulatem PSP nast¹pi to
w tym roku? Proszê o informacjê, czy Pan Minister zamierza ujednoliciæ zasady emerytalne dla funkcjonariuszy Stra¿y Po¿arnej?
Z powa¿aniem
Przemys³aw B³aszczyk

Stanowisko
Warszawa, 23 lutego 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Uprzejmie proszê o prolongatê terminu udzielenia odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora RP Pana Przemys³awa B³aszczyka z³o¿one podczas 4. posiedzenia Senatu RP
w dniu 19 stycznia 2012 roku w sprawie trudnej sytuacji funkcjonariuszy Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej (sygn. BPS/043-04-88/12).
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Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e odpowiedŸ zostanie udzielona w najbli¿szym mo¿liwym terminie.
MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Stanis³aw Rakoczy
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
Warszawa, 22 marca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 24 stycznia 2012 roku (sygn. BPS/043-04-88/12)
przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia Senatora RP Pana Przemys³awa Blaszczyka z³o¿onego podczas 4. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 stycznia 2012 roku w sprawie trudnej sytuacji funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, uprzejmie przedstawiam
nastêpuj¹ce informacje.
Na wstêpie pragnê poinformowaæ, ¿e w exposé wyg³oszonym w dniu 18 listopada
2011 roku na pierwszym posiedzeniu Sejmu RP VII Kadencji, Prezes Rady Ministrów,
Pan Donald Tusk wskaza³ na obowi¹zuj¹cy system emerytur mundurowych jako jedno
ze Ÿróde³ nadmiernie powiêkszaj¹cych deficyt finansów pañstwa, uznaj¹c koniecznoœæ
wprowadzenia w nim zmian, polegaj¹cych na wyd³u¿eniu minimalnego sta¿u s³u¿by
z 15 do 25 lat oraz wprowadzeniu minimalnego wieku emerytalnego w wymiarze 55 lat.
Prezes Rady Ministrów podkreœli³ jednoczeœnie, ¿e proponowane zmiany nie bêd¹ dotyczy³y funkcjonariuszy i ¿o³nierzy ju¿ pe³ni¹cych s³u¿bê, a bêd¹ odnosi³y siê do osób,
które rozpoczn¹ s³u¿bê po wejœciu w ¿ycie nowego systemu.
Realizuj¹c powy¿sze, Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych pe³ni³o wiod¹c¹ rolê
w przygotowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i S³u¿by
Wiêziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. W dniu 10 stycznia 2012 roku
przedmiotowy projekt zosta³ przekazany do uzgodnieñ miêdzyresortowych i konsultacji spo³ecznych.
Ponadto, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o dzia³alnoœci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z póŸn. zm.), projekt zosta³
udostêpniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz¹dowego Centrum Legislacyjnego,
w zak³adce Rz¹dowy Proces Legislacyjny oraz dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych.
W dniu 29 lutego 2012 roku odby³a siê konferencja uzgodnieniowa projektu. Natomiast w dniu 8 marca 2012 roku mia³o miejsce spotkanie ze zwi¹zkami zawodowymi.
Tego samego dnia projekt ustawy zosta³ skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem rozpatrzenia przez komitet sta³y Rady Ministrów.
W odniesieniu do podwy¿ek p³ac dla s³u¿b mundurowych uprzejmie informujê, ¿e
stosownie do wyg³oszonego w Sejmie exposé Prezesa Kady Ministrów, Pana Donalda
Tuska, w przyjêtym przez Radê Ministrów w dniu 6 grudnia 2011 roku i skierowanym
do Sejmu (druk sejmowy nr 44) projekcie ustawy bud¿etowej na rok 2012 ujêto œrodki,
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w rezerwie celowej na podwy¿szenie miesiêcznie o ok. 300 z³ – od dnia 1 lipca 2012 roku – uposa¿eñ policjantów i ¿o³nierzy zawodowych.
Po dodatkowych analizach Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych zaproponowa³o tak¿e wprowadzenie podwy¿ek dla funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Stra¿y
Granicznej.
W uchwalonej przez Sejm RP w dniu 27 stycznia 2012 roku ustawie bud¿etowej na
rok 2012 uwzglêdniono poprawkê, w myœl której – w przypadku niewykorzystania do
dnia 30 wrzeœnia 2012 roku œrodków w wysokoœci 76.160 tys. z³ planowanych w rezerwie celowej na przeciwdzia³anie i usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych (czêœæ 83 Rezerwy celowe, poz. 4) – upowa¿niono Ministra Finansów do utworzenia nowej rezerwy
celowej w tej wysokoœci, z przeznaczeniem na podwy¿kê od dnia 1 paŸdziernika 2012
roku uposa¿eñ funkcjonariuszy. Poszczególne formacje otrzyma³yby wobec tego œrodki
w nastêpuj¹cej wysokoœci: Stra¿ Graniczna – w kwocie 16.438 tys. z³; Pañstwowa Stra¿
Po¿arna – w kwocie 30.226 tys. z³; Biuro Ochrony Rz¹du w kwocie 2.256 tys. z³; S³u¿ba
Wiêzienna – w kwocie 27.240 tys. z³.
Podzia³u utworzonej rezerwy celowej dokona Minister Finansów w porozumieniu
z w³aœciwymi ministrami lub innymi dysponentami czêœci bud¿etowych, nie póŸniej
ni¿ do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, ¿e w przypadku niezaistnienia przes³anek okreœlonych w art. 42 ustawy bud¿etowej na rok 2012, ze strony Rz¹du i Prezesa Rady Ministrów istnieje wola polityczna, aby uwzglêdniæ podwy¿ki dla SG, PSP, Biura Ochrony
Rz¹du i S³u¿by Wiêziennej w bud¿ecie na rok 2013.
Odnosz¹c siê do kwestii uregulowania godzin nadliczbowych za okres od 1 lipca
2005 roku do 30 czerwca 2010 roku nale¿y podkreœliæ, i¿ przepisy ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 roku o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12,
poz. 68, z póŸn. zm.), w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do dnia 31 grudnia 2010 roku, nie
przewidywa³y prawa do dodatkowego uposa¿enia z tytu³u pe³nienia s³u¿by w przed³u¿onym czasie s³u¿by ponad normê okreœlon¹ w art. 35 ust. 1 ustawy, nie wiêcej jednak
ni¿ do 48 godzin przeciêtnie tygodniowo w przyjêtym 6-miesiêcznym okresie rozliczeniowym. Ustawodawca z tytu³u pe³nienia s³u¿by w przed³u¿onym czasie s³u¿by przewidywa³ swoist¹ rekompensatê w postaci dodatkowego p³atnego urlopu wypoczynkowego z tytu³u pe³nienia s³u¿by w warunkach szczególnie uci¹¿liwych ze wzglêdu na
przed³u¿ony czas s³u¿by (art. 71a ww. ustawy).
Przedstawione zagadnienie, w indywidualnej sprawie, by³o przedmiotem postêpowania s¹dowego zakoñczonego uchwa³¹ S¹du Najwy¿szego, sygn. akt II PZP 3/08. S¹d
Najwy¿szy w uzasadnieniu uchwa³y stwierdzi³, ¿e stosunki s³u¿by w s³u¿bach mundurowych nie s¹ stosunkami pracy w rozumieniu Kodeksu pracy i w sprawach nieuregulowanych w pragmatyce danej s³u¿by przepisy Kodeksu stosuje siê posi³kowo, na
podstawie wyraŸnych odes³añ lub w drodze analogii w celu usuniêcia rzeczywistych
luk w tych regulacjach, a nie na podstawie art. 5 Kodeksu pracy. Ponadto S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e brak regulacji w pragmatyce danej s³u¿by prawa funkcjonariusza do
dodatkowego uposa¿enia z tytu³u pe³nienia s³u¿by w przed³u¿onym czasie s³u¿by
„oznacza, ¿e ustawodawca nie przyzna³ funkcjonariuszowi takiego prawa (regulacja
negatywna). Brak regulacji w pragmatyce danej s³u¿by prawa funkcjonariusza do dodatkowego uposa¿enia z tytu³u pe³nienia s³u¿by w przed³u¿onym czasie s³u¿by nie mo¿e zostaæ zakwalifikowany jako luka rzeczywista, która wymaga³aby wype³nienia
w drodze analogii z przepisów Kodeksu pracy o wynagrodzeniu za pracê w godzinach
nadliczbowych. Ten brak mo¿e byæ rozpatrywany jedynie w kategoriach luki aksjologicznej, a wiêc braku regulacji, któr¹ uwa¿a siê za s³uszn¹ i po¿¹dan¹. Taka luka mo¿e byæ
wype³niona tylko w drodze odpowiedniego dzia³ania ustawodawcy (...)”.
Przepis uprawniaj¹cy funkcjonariuszy PSP do otrzymania rekompensaty pieniê¿nej za przed³u¿ony czas s³u¿by zosta³ wprowadzony do ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w wyniku zmiany dokonanej przez ustawê z dnia 29 paŸdziernika 2010 roku
o zmianie ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (Dz. U. Nr 239, poz. 1589), która zaczê³a obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2011 roku. Zgodnie z art. 2 ustawy zmieniaj¹cej, rekompensata pieniê¿na przys³uguje stra¿akowi, któremu ze wzglêdu na koniecznoœæ
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zapewnienia ci¹g³oœci s³u¿by przed³u¿ono czas s³u¿by ponad normê, o której mowa
w art. 35 ust. 1 ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, do przeciêtnie 48 godzin tygodniowo w przyjêtym 6-miesiêcznym okresie rozliczeniowym i nie przyznano mu w zamian czasu wolnego w odpowiednim wymiarze w okresie rozliczeniowym bezpoœrednio
poprzedzaj¹cym wejœcie w ¿ycie niniejszej ustawy. Przedmiotowa regulacja stanowi
wiêc podstawê do wyp³aty rekompensaty za przed³u¿ony czas s³u¿by, który mia³ miejsce w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 roku.
W odniesieniu do poruszonej w oœwiadczeniu problematyki poprawy warunków
bezpieczeñstwa i higieny pracy w PSP uprzejmie informujê, ¿e obecnie w Komendzie
G³ównej PSP opracowywana jest analiza stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej za 2011 rok. Przedmiotowa analiza pozwoli na wskazanie elementów wymagaj¹cych poprawy ich funkcjonowania w celu ograniczenia zagro¿enia
¿ycia i zdrowia we wszystkich obszarach dzia³ania. Bior¹c pod uwagê informacje uzyskane z poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w jednostkach PSP na terenie ca³ego kraju, w porównaniu z latami poprzednimi, nast¹pi³a
poprawa stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy. Powy¿sze jest konsekwencj¹ prowadzonych kontroli inspekcji gotowoœci bojowej, podczas których sprawdzany jest m.in.
poziom sprawnoœci fizycznej, wyszkolenia i umiejêtnoœci stra¿aków do prowadzenia
dzia³añ ratowniczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Podkreœliæ tak¿e nale¿y systematyczn¹ poprawê warunków bytowych stra¿aków
poprzez budowê nowych stra¿nic, modernizacje i remonty istniej¹cych obiektów komend i jednostek ratowniczo-gaœniczych. Na bezpieczeñstwo i poprawê warunków pracy i s³u¿by du¿y wp³yw ma równie¿ sukcesywna wymiana wyposa¿enia, urz¹dzeñ
technicznych i sprzêtu ratowniczego.
Odnosz¹c siê natomiast do podniesionego w wyst¹pieniu postulatu zmiany systemu szkolenia nale¿y wskazaæ, ¿e Pañstwowa Stra¿ Po¿arna posiada w³asny system
kszta³cenia i szkolenia. Sk³ada siê on z dwóch podsystemów, z których jeden odpowiada za podwy¿szanie kwalifikacji ogólnych, przygotowuj¹c m³odych ludzi do zawodu
stra¿aka, technika po¿arnictwa lub in¿yniera po¿arnictwa, natomiast drugi zwi¹zany
jest z podwy¿szaniem kwalifikacji zawodowych w strukturach stra¿y. System ten dotyczy równie¿ stra¿aków zatrudnionych w zak³adowych stra¿ach po¿arnych. Szkolenia
w ramach obowi¹zuj¹cego systemu s¹ na bie¿¹co dostosowywane do zmienionych
przepisów prawa i potrzeb s³u¿by.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Stanis³aw Rakoczy
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie odby³em spotkania z lokalnym œrodowiskiem sêdziowskim, podczas których zosta³y przedstawione projekty Pañskiego rozporz¹dzenia w sprawie zniesienia s¹dów rejonowych oraz utworzenia
zamiejscowych wydzia³ów. Projekty, które maj¹ wejœæ w ¿ycie 1 lipca
2012 r., zosta³y przedstawione w celu zaopiniowania, ale wywo³a³y niestety
spore zamieszanie i strach nie tylko wœród w³adz s¹dów, pracowników, ale
przede wszystkim wœród lokalnej spo³ecznoœci. Jestem senatorem w okrêgu
obejmuj¹cym powiat kutnowski, ³êczycki, ³owicki oraz poddêbicki. Sprawa
zniesienia s¹dów rejonowych dotyczy dwóch placówek – w £êczycy oraz
w £owiczu.
Zarówno S¹d Rejonowy w £êczycy, jak i s¹d w £owiczu maj¹ swoje wielowiekowe tradycje. W obu s¹dach wszystkie sprawy maj¹ krótki termin
orzekania, a spraw corocznie przybywa, o czym œwiadcz¹ wysokie
wspó³czynniki orzekania. Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w £êczycy obs³uguje
oko³o 600 tysiêcy petentów rocznie i wszystkie sprawy wieczystoksiêgowe
za³atwiane s¹ „od rêki”. W zwi¹zku z utworzeniem zamiejscowych wydzia³ów ksi¹g wieczystych w obu przypadkach koszt uzyskania odpisów i za³atwienia spraw wieczystoksiêgowych wzroœnie, a czas oczekiwania na
decyzje wyd³u¿y siê.
Zniesienie s¹dów rejonowych w £êczycy oraz w £owiczu nie poprawi sytuacji finansowej ani w powiecie, ani w województwie, ani tym bardziej
w kraju. Przyniesie za to dodatkowe utrudnienia i koszty dla mieszkañców
powiatów ³êczyckiego i kutnowskiego oraz ³owickiego. S¹dy strac¹ doœwiadczonych sêdziów; wiele osób straci pracê.
Wspólnie z lokalnymi samorz¹dami powiatów, gmin oraz ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ wyra¿amy zdecydowany sprzeciw wobec planów zniesienia
s¹dów rejonowych w £êczycy oraz w £owiczu. Rady gmin i powiatów, które
terytorialnie wchodz¹ w obszar funkcjonowania s¹dów, wyra¿aj¹ na swych
sesjach negatywne stanowisko wobec tych planów. Zbierane s¹ podpisy,
które stanowi¹ wyraz lokalnego sprzeciwu wobec zniesienia wspomnianych
instytucji.
W zwi¹zku z tym kierujê do Pana pytania i proszê o uzasadnienie wydanego rozporz¹dzenia.
Jakimi kryteriami kierowa³o siê Ministerstwo Sprawiedliwoœci podczas
tworzenia projektu zniesienia potrzebnych i jak¿e wa¿nych instytucji dla funkcjonowania lokalnej spo³ecznoœci?
Czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci planuje kolejne zmiany w organizacji
s¹downictwa polskiego?
Czy podczas podejmowania ostatecznych decyzji bêd¹ uwzglêdniane
zdecydowane sprzeciwy spo³ecznoœci lokalnych, samorz¹dów?
I w koñcu: czy Pan Minister Sprawiedliwoœci ma alternatywne rozwi¹zania, propozycje zmierzaj¹ce do zakoñczenia tej sprawy, osi¹gniêcia kompromisu oraz uspokojenia niepokojów w³adz s¹dów, pracowników, a tak¿e
lokalnej spo³ecznoœci?
Z powa¿aniem
Przemys³aw B³aszczyk
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OdpowiedŸ
Warszawa, 27.02.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na z³o¿one podczas 4. posiedzenia Senatu w dniu 19 stycznia 2012 r.
oœwiadczenie Pana Senatora Przemys³awa B³aszczyka w sprawie zniesienia S¹dów Rejonowych w £êczycy oraz w £owiczu, przes³ane przy piœmie z dnia 24 stycznia 2012 r.
Nr BPS/043-04-89/12 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Ministerstwo Sprawiedliwoœci przygotowa³o projekt rozporz¹dzenia w sprawie
zniesienia niektórych s¹dów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydzia³ów w niektórych s¹dach rejonowych oraz zmiany rozporz¹dzenia w sprawie s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów
w³aœciwoœci, który przewiduje z dniem 1 lipca 2012 r. zniesienie s¹dów rejonowych
o limicie etatów sêdziowskich do 12 w³¹cznie.
W wyniku projektowanej reorganizacji, tj. zniesienia s¹dów wymienionych we
wskazanym powy¿ej projekcie, w³¹czenia obszarów ich w³aœciwoœci miejscowej do jurysdykcji innego, s¹siedniego s¹du rejonowego oraz utworzenia w tym s¹dzie wydzia³ów zamiejscowych na bazie wydzia³ów dotychczas funkcjonuj¹cych w strukturze
znoszonego s¹du, powo³ane zostan¹ jednostki s¹dowe szczebla rejonowego o limicie
wynosz¹cym co najmniej 15 sêdziów.
Potrzeba reformy struktury s¹dów powszechnych wynika ze stwierdzonej miêdzy
innymi przez w³aœciwe merytorycznie komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwoœci nieefektywnoœci s¹dów powszechnych spowodowanej nierównomiernym obci¹¿eniem prac¹ kadry orzeczniczej, którego powodem jest zró¿nicowanie wielkoœci
i rozdrobnienie s¹dów, a tak¿e niedopasowanie miejscowe s¹dów.
Prowadz¹c prace koncepcyjne dotycz¹ce struktury organizacyjnej s¹downictwa
powszechnego uznano, ¿e rozwi¹zaniem przedstawionych problemów jest skumulowanie s¹dów z niskim wp³ywem spraw i w œlad za tym powo³anie jednostek o optymalnej
wielkoœci. W ten sposób nast¹pi zmniejszenie dysproporcji w wielkoœci s¹dów oraz
nadmiernego ich rozdrobnienia, lepsze dopasowanie miejscowe, bardziej elastyczne
zarz¹dzanie i optymalizacja obci¹¿enia kadry orzeczniczej i urzêdniczej. W wyniku bowiem przejêcia przez s¹siednie s¹dy rejonowe nadzoru nad wydzia³ami znoszonych jednostek s¹dowych piony orzecznicze bêd¹ w stanie osi¹gn¹æ odpowiedni poziom
etatyzacji, co z kolei umo¿liwi lepsze i bardziej wydajne wykorzystanie zarówno kadry
sêdziowskiej, jak i referendarzy s¹dowych oraz asystentów sêdziów. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e w ma³ych jednostkach s¹dowych nieobecnoœæ jednego lub dwóch sêdziów w wydziale powoduje powa¿ne problemy z opanowaniem wp³ywu i bardzo czêsto skutkuje szybkim narastaniem zaleg³oœci. Jednoczeœnie z uwagi na niewielk¹ obsadê orzecznicz¹
wydzia³ów ma³ych s¹dów rejonowych, mo¿liwoœæ przesuniêcia sêdziów miêdzy wydzia³ami jest niewielka. Ponadto, w efekcie proponowanej reorganizacji, nast¹pi wyrównanie obci¹¿enia prac¹ sêdziów, gdy¿ sêdziowie bêd¹ mogli orzekaæ, w zale¿noœci od
potrzeb, w wydziale zamiejscowym lub te¿ w wydziale jednostki macierzystej.
W dalszej perspektywie czasowej na skutek wydajniejszego wykorzystania kadry
orzeczniczej w s¹dach objêtych reform¹, mo¿liwe bêdzie przenoszenie uwolnionych
etatów sêdziowskich do innych s¹dów, w których obci¹¿enie prac¹ jest znacznie wiêksze i wystêpuj¹ zaleg³oœci strukturalne w rozpoznawaniu spraw.
Siedzibê nowo powsta³ych wydzia³ów zamiejscowych bêd¹ stanowi³y budynki,
w których usytuowane s¹ planowane do zniesienia s¹dy rejonowe. Istniej¹ca baza lokalowa nadal bêdzie wiêc wykorzystywana do realizacji zadañ ci¹¿¹cych na wymiarze
sprawiedliwoœci.
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W opinii Ministerstwa Sprawiedliwoœci projektowana zmiana organizacyjna nie
spowoduje negatywnych skutków spo³ecznych natomiast oddzia³uj¹c w sferze
administracyjno-zarz¹dczej mo¿e w znacz¹cy sposób usprawniæ dzia³anie wymiaru
sprawiedliwoœci.
Projekt rozporz¹dzenia w sprawie zniesienia niektórych s¹dów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydzia³ów w niektórych s¹dach rejonowych oraz zmiany rozporz¹dzenia w sprawie s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych
oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci jest aktualnie przedmiotem konsultacji spo³ecznych.
Z kolei w³aœciwe merytorycznie komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwoœci wci¹¿ analizuj¹ wyst¹pienia odnosz¹ce siê do projektowanej reorganizacji nadsy³ane przez zainteresowane podmioty, w tym przedstawicieli samorz¹du terytorialnego.
Nale¿y jednak¿e podkreœliæ, ¿e Minister Sprawiedliwoœci kszta³tuj¹c sieæ s¹downictwa
powszechnego nie jest w ¿aden sposób ograniczony za³o¿eniami reformy administracyjnej i podzia³em terytorialnym kraju.
W przypadku ustalenia okolicznoœci uzasadniaj¹cych merytoryczn¹ modyfikacjê
dotychczasowego projektu rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie zniesienia niektórych s¹dów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydzia³ów w niektórych s¹dach rejonowych oraz zmiany rozporz¹dzenia w sprawie s¹dów apelacyjnych,
s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci zostanie przygotowany nowy projekt rozporz¹dzenia, który ponownie zostanie poddany konsultacjom.
Niemniej, na obecnym etapie procesu legislacyjnego przewiduje siê zniesienie
z dniem 1 lipca 2012 r. S¹dów Rejonowych w £êczycy i £owiczu. W S¹dzie Rejonowym
w £êczycy liczba etatów sêdziowskich na dzieñ 31 grudnia 2011 r. wynosi³a 9,
a w S¹dzie Rejonowym w £owiczu – 12. Za najbardziej uzasadnione uznano w³¹czenie
obszarów w³aœciwoœci miejscowej wskazanych jednostek odpowiednio do jurysdykcji
S¹du Rejonowego w Kutnie i S¹du Rejonowego w Skierniewicach.
Jednoczeœnie informujê, ¿e aktualnie nie trwaj¹ prace legislacyjne w zakresie innych zmian w obszarze struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Wraz z pocz¹tkiem 2012 r. w s³u¿bie zdrowia pojawi³o siê wiele niejasnych sytuacji szczególnie uci¹¿liwych dla pacjentów. Do najbardziej dotkliwych nale¿¹: zamieszanie z list¹ leków refundowanych, strajki aptekarzy
oraz wewnêtrzny konflikt miêdzy lekarzami i aptekarzami. Wiele oddzia³ów,
placówek medycznych nie uzyska³o w nowym roku kontraktu z NFZ.
W ubieg³ym tygodniu odby³em spotkanie z kierownikami lokalnych szpitali,
którzy równie¿ wyrazili swoje niepokoje w sprawie dodatkowego ubezpieczenia szpitali.
Przed 1 stycznia 2012 r. za b³êdy w sztuce medycznej i inne szkody wyrz¹dzone przez lekarzy i inny personel medyczny odpowiedzialnoœæ ponosi³
szpital i z tego tytu³u szpital zobowi¹zany by³ zawrzeæ ubezpieczenie OC obecnie opisane w przepisie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia³alnoœci medycznej.
W dniu 1 stycznia 2012 r. dosz³o do nowelizacji tej ustawy – tekst w obecnie obowi¹zuj¹cym brzmieniu zosta³ opublikowany w DzU z 2011 r. nr 112
poz. 654. Obecnie w art. 25 ustawodawca wprowadzi³ nowe ubezpieczenie
szpitali, to jest ubezpieczenie od zdarzeñ medycznych opisanych w ustawie
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym
od dnia 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 67a ustawy zdarzeniami medycznymi s¹: zaka¿enia biologiczne, uszkodzenia cia³a, rozstrój zdrowia, œmieræ pacjenta zwi¹zana z b³êdn¹ diagnoz¹, leczeniem, zastosowaniem produktu
medycznego lub wyrobu leczniczego.
Nale¿y podnieœæ, ¿e zakres ten w stu procentach pokrywa siê z dotychczas obowi¹zuj¹cym ubezpieczeniem OC szpitali z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci leczniczej. Ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem wszelkie
szkody medyczne wyrz¹dzone zarówno przez lekarzy, jak i personel medyczny, a tak¿e przez sprzêt medyczny oraz produkty i wyroby medyczne, oraz
przez zaka¿enia szpitalne. Nale¿y wiêc postawiæ pytanie: czy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych jest obowi¹zkowe?
Nale¿y równie¿ podnieœæ, ¿e ze wzglêdu na bardzo niestaranny i wieloznaczny zapis art. 25 ust. 3 ustawy nie wiadomo, czy ubezpieczenie od zdarzeñ medycznych jest równie¿ obowi¹zkowym ubezpieczeniem szpitali, tak
jak ubezpieczenie OC. Nak³ada siê te¿ na kierownika szpitala obowi¹zek
przekazania organowi prowadz¹cemu rejestr medyczny dokumentów ubezpieczenia potwierdzaj¹cych zawarcie umowy ubezpieczenia, ale nie wiadomo, czy dotyczy to tylko umowy OC, czy zarówno umowy OC, jak i umowy
ubezpieczenia od zdarzeñ medycznych.
Nie jest jasny równie¿ przepis art. 25 ust. 5 ustawy. Z jego brzmienia wynika, ¿e rozporz¹dzenie wydane przez ministra finansów w porozumieniu ze
wskazanymi w nim podmiotami bêdzie dotyczyæ szczegó³owego zakresu
ubezpieczenia OC i ¿e tylko to ubezpieczenie ma charakter ubezpieczenia
obowi¹zkowego. Gdyby przyj¹æ, ¿e ubezpieczenie od zdarzeñ medycznych –
art. 25 ust. 1 pkt 2 – ma równie¿ charakter ubezpieczenia obowi¹zkowego,
dlaczego nie mówi siê o jego obowi¹zkowoœci w art. 25 ust. 5 ustawy?
Zasadne jest zatem ustalenie, jaki charakter ma ubezpieczenie od zdarzeñ medycznych, gdyby bowiem przyj¹æ, i¿ jest ono obowi¹zkowe, to jego
zawarcie znacznie obci¹¿y bud¿et szpitali.
Panie Ministrze, proszê równie¿ o ustalenie i odpowiedŸ na nastêpuj¹ce
pytanie. Skoro ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem obowi¹zkowym, to dlaczego zasady jego zawierania nie zosta³y poddane regulacji ministra zdrowia
i ministra finansów, tak jak w odniesieniu do ubezpieczenia OC? Obecna sytuacja pozwala ubezpieczycielowi dyktowaæ drakoñskie warunki ubezpieczenia.
Z powa¿aniem
Przemys³aw B³aszczyk
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.02.14
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przekazane przy piœmie z dnia 24 stycznia 2012 r., znak:
BPS/043-04-90/12, oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Przemys³awa B³aszczyka na
4. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 stycznia 2012 r. w sprawie
obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej oraz z tytu³u zdarzeñ medycznych okreœlonych w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.
Koniecznoœæ wprowadzenia dodatkowego ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych wynika³a z tego, ¿e ubezpieczenia wymienione w art. 25 ustawy o dzia³alnoœci leczniczej maj¹ odmienny charakter, bowiem ubezpieczenie OC ma charakter maj¹tkowy,
natomiast ubezpieczenie z tytu³u zdarzeñ medycznych jest nowym rodzajem ubezpieczenia o cechach ubezpieczenia osobowego. Takie stanowisko przedstawi³ tak¿e Minister Finansów w piœmie kierowanym do Polskiej Izby Ubezpieczeñ z dnia 22 sierpnia
2011 r. (kopia w za³¹czeniu).
Artyku³ 822 k.c. stwierdza, ¿e przez umowê ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej ubezpieczyciel zobowi¹zuje siê do zap³acenia okreœlonego w umowie odszkodowania za szkody wyrz¹dzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialnoœæ za
szkodê ponosi ubezpieczaj¹cy albo ubezpieczony. Przedmiotem ubezpieczenia s¹
w tym wypadku zobowi¹zania, które mog¹ powstaæ wobec osób trzecich – poszkodowanych na skutek wypadku ubezpieczeniowego. Istotne jest w tym wzglêdzie to, ¿e ubezpieczyciel w przypadku ubezpieczenia OC wchodzi w sytuacjê prawn¹ ubezpieczaj¹cego (lub osoby, na rzecz której zosta³o zawarte ubezpieczenie OC) i jego zobowi¹zanie siêga tak daleko jak odpowiedzialnoœæ cywilna ubezpieczaj¹cego (przy za³o¿eniu, ¿e
umowa ubezpieczenia dobrowolnego OC nie zawiera w tym wzglêdzie ograniczeñ).
Przyjmuje siê, ¿e w przypadku ubezpieczonego sprawcy szkody, odpowiedzialnoœæ
ubezpieczyciela typu gwarancyjnego zastêpuje odpowiedzialnoœæ sprawcz¹. Tak wiêc
œwiadczenie ubezpieczyciela bêdzie musia³o podlegaæ ogólnym regu³om naprawiania
szkody, w tym w szczególnoœci ustalania rozmiaru szkody (strata rzeczywista oraz
utrata zysków poniesiona przez poszkodowanego), sposobu naprawienia szkody,
zwi¹zku przyczynowego, przyczynienia siê do powstania szkody itp. Na skutek wyrz¹dzenia szkody i ustalenia obowi¹zku ubezpieczaj¹cego do naprawienia szkody miêdzy ubezpieczycielem a poszkodowanym powstaje wiêŸ materialno-prawna.
Natomiast ubezpieczenie z tytu³u zdarzeñ medycznych jest zawierane na rzecz pacjenta i nale¿y je traktowaæ jako ubezpieczenie, zaliczane do grupy ubezpieczeñ osobowych, w których ochron¹ objête s¹ ¿ycie lub zdrowie cz³owieka. Od ubezpieczeñ
maj¹tkowych odró¿nia je przede wszystkim przedmiot ubezpieczenia – ¿ycie i zdrowie,
st¹d ich nazwa – ubezpieczenia osobowe. Nie s¹ one jednak ubezpieczeniami na ¿ycie, co
prawda nale¿¹ do tej samej, co one grupy ubezpieczeñ osobowych, gdy¿ poza przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej (¿yciem, zdrowiem) istotne elementy umowne ukszta³towane maj¹ w sposób zbli¿ony do ubezpieczeñ maj¹tkowych. W ubezpieczeniu tym,
podobnie jak w NW, powstanie prawa do œwiadczenia ubezpieczeniowego uzale¿nione
jest od doznania przez osobê ubezpieczon¹ nieszczêœliwego wypadku (zdarzenia medycznego) powoduj¹cego skutki okreœlone w warunkach ubezpieczenia. Zasad¹ jest, z zastrze¿eniem przypadków wy³¹czeñ ochrony, wyp³ata œwiadczenia w razie zajœcia
okreœlonego umow¹ wypadku bez badania winy, przyczynienia i innych czynników, które podlegaj¹ szczegó³owemu badaniu przy ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej.
Maj¹c na uwadze powy¿sze wprowadzono obowi¹zek zawarcia przez szpitale ubezpieczenia na rzecz pacjenta, które swoim zakresem obejmuje wy³¹cznie zdarzenia me-
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dyczne, zdefiniowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Takie
rozwi¹zanie jest podyktowane tak¿e specyfik¹ postêpowania przed wojewódzk¹ komisj¹ do spraw zdarzeñ medycznych, gdzie wyp³ata œwiadczenia nie jest uzale¿niona od
zawinienia.
Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ w zwi¹zku z tym, ¿e w postêpowaniu przed wojewódzk¹
komisj¹ do spraw zdarzeñ medycznych pacjent wraz z oœwiadczeniem o przyjêciu propozycji odszkodowania lub zadoœæuczynienia sk³ada oœwiadczenie o zrzeczeniu siê
wszelkich roszczeñ o odszkodowanie i zadoœæuczynienie pieniê¿ne za doznan¹ krzywdê
mog¹cych wynikaæ ze zdarzeñ uznanych przez wojewódzk¹ komisjê za zdarzenie medyczne, a które w postêpowaniu przed s¹dem powszechnym s¹ pokrywane z ubezpieczenia
OC, tym samym wysokoœæ sk³adki na to ubezpieczenie mo¿e stopniowo ulec odpowiedniemu zmniejszeniu.
Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e dotychczas podmioty wykonuj¹ce dzia³alnoœæ lecznicz¹
by³y obowi¹zane do zawarcia umowy ubezpieczenia OC w ograniczonym zakresie tj. za
szkody wyrz¹dzone przy udzielaniu œwiadczeñ opieki zdrowotnej wykonywanych na
podstawie umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej (art. 136b ust. 1 ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych). Dodatkowo ka¿dy lekarz by³ obowi¹zany posiadaæ ubezpieczenie obejmuj¹ce szkody wyrz¹dzone przy wykonywaniu czynnoœci zawodowych w zak³adzie opieki zdrowotnej lub
w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej (art. 48a ust. 1 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty).
Odnosz¹c siê do w¹tpliwoœci interpretacyjnych dotycz¹cych art. 25 ust. 3 ustawy,
pragnê zwróciæ uwagê, ¿e obowi¹zek zawarcia ww. umów ubezpieczenia wynika nie
z przywo³anego przepisu, ale art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, który wyraŸnie stanowi, ¿e
„podmiot leczniczy jest obowi¹zany zawrzeæ w zakresie okreœlonym w art. 25 ust. 1
umowê ubezpieczenia: odpowiedzialnoœci cywilnej oraz na rzecz pacjentów z tytu³u
zdarzeñ medycznych okreœlonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta – w przypadku podmiotu leczniczego prowadz¹cego szpital”.
Pragnê zaznaczyæ, ¿e zgodnie z przyjêt¹ praktyk¹ legislacyjn¹ zastosowana w omawianym przepisie redakcja wskazuje na koniunkcjê ³¹czn¹. Zgodnie z §56 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej w obrêbie artyku³u (ustêpu) zawieraj¹cego wyliczenie
wyró¿nia siê dwie czêœci: wprowadzenie do wyliczenia oraz punkty. Przepis ten nakazuje dokonywanie wyliczeñ w sposób redakcyjny (tzw. wyliczenia kolumnowe), w którym ka¿dy element otrzymuje oznaczenie redakcyjne, a nie w sposób opisowy (tzw.
wyliczenie wierszowe), polegaj¹cy na tym, ¿e poszczególne elementy wymienia siê obok
siebie, oddzielaj¹c je jedynie przecinkiem. Nakaz ten wynika z tego, ¿e oznaczenie poszczególnych elementów wyliczenia jednostkami redakcyjnymi u³atwia ich powo³ywanie. (G. Wierczyñski, komentarz do §56 ZTP, Lex Omega, stan prawny na dzieñ:
2009.11.15). Wprowadzenie powinno byæ tak zredagowane, by zawiera³o wszystkie
elementy wspólne dla wyliczenia. Pozwala to unikaæ powtórzeñ w poszczególnych
elementach wyliczenia. Jeœli wyliczenie nie ma charakteru wyczerpuj¹cego, lecz przyk³adowy, zaznacza siê to poprzez u¿ycie zwrotu „w szczególnoœci” lub podobnego.
Konsekwentnie art. 17 ustawy zawiera enumeratywne wyliczenie wymagañ, jakie jest obowi¹zany spe³niæ ka¿dy podmiot leczniczy, aby móc wykonywaæ dzia³alnoœæ lecznicz¹. Jedynie w przypadku przepisu nak³adaj¹cego obowi¹zek zawarcia
umowy z tytu³u zdarzeñ medycznych zosta³ ograniczony kr¹g adresatów wy³¹cznie
do szpitali, co nie wyklucza obowi¹zku zawarcia przez nie tak¿e umowy ubezpieczenia OC, nie ka¿dy bowiem podmiot leczniczy jest szpitalem, ale ka¿dy szpital jest
podmiotem leczniczym.
Odnosz¹c siê natomiast do kwestii aktu wykonawczego, który mia³yby regulowaæ,
w podobny sposób co rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹ (Dz. U. Nr 293, poz. 1729), zasady zawierania umów
ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych, nale¿y mieæ na uwadze, ¿e suma ubezpieczenia w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do wszystkich zdarzeñ
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medycznych objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹, wynosi 1.200.000 z³ i zosta³a okreœlona w art. 67k ust. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podobnie zreszt¹ jak maksymalna wysokoœæ œwiadczeñ, które mog¹
byæ wyp³acone jednemu pacjentowi. Tym samym powielanie regulacji ustawowy w akcie rangi podustawowej by³oby nie tylko niezasadne, ale te¿ sprzeczne z zasadami poprawnej legislacji. Konsekwentnie przedstawiony w oœwiadczeniu Pana Senatora
Przemys³awa B³aszczyka wniosek, jakoby brak takiego aktu wykonawczego oznacza³
fakultatywnoœæ umowy ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych, jest zbyt daleko
id¹cy.
Natomiast rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegó³owego zakresu oraz
warunków ustalania wysokoœci œwiadczenia w przypadku zdarzenia medycznego, wydawane na podstawie art. 67k ust. 11 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, znajdzie zastosowanie dopiero na etapie szczegó³owego wyliczania wysokoœci
œwiadczenia nale¿nego pacjentowi, w przypadku uznania, w toku postêpowania przed
wojewódzk¹ komisj¹, ¿e mia³o miejsce zdarzenie medyczne. Rozporz¹dzenie to nie ingeruje w najmniejszym stopniu w sprecyzowane ustawowo: przedmiot ubezpieczenia,
sumê ubezpieczenia ani maksymaln¹ wysokoœæ œwiadczeñ przys³uguj¹cych pacjentowi. Przedmiotowe rozporz¹dzenie zosta³o podpisane przez Ministra Zdrowia w dniu
10 lutego 2012 r. i zostanie niezw³ocznie opublikowane.
Minister Zdrowia, zdaj¹c sobie sprawê z proponowanych przez ubezpieczycieli stawek sk³adki na nowe ubezpieczenie, prowadzi rozmowy z przedstawicielami ubezpieczyli i podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹ maj¹ce na celu wypracowanie
zadowalaj¹cego obie strony consensusu w zakresie wysokoœci tych sk³adek.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Jerzego Chróœcikowskiego
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Stosownie do treœci art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z póŸn. zm.) osoby
fizyczne, je¿eli maj¹ miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, podlegaj¹ obowi¹zkowi podatkowemu od ca³oœci swoich dochodów
bez wzglêdu na miejsce po³o¿enia Ÿróde³ przychodów. W wiêkszoœci umów
miêdzynarodowych okreœlona jest zasada, zgodnie z któr¹ emerytura wyp³acana z tytu³u poprzedniej pracy najemnej osobie maj¹cej miejsce zamieszkania w jednym z pañstw podlega opodatkowaniu tylko w tym pañstwie, tj.
w pañstwie zamieszkania. W takim przypadku emerytura ta bêdzie podlega³a opodatkowaniu w Polsce ³¹cznie z innymi dochodami uzyskanymi przez
dan¹ osobê (na przyk³ad ³¹cznie z emerytur¹ polsk¹). Stosownie do treœci
art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj¹ wszelkiego
rodzaju dochody, z wyj¹tkiem dochodów wymienionych w art. 21 i zwolnionych od podatku na podstawie odrêbnych przepisów. Pojêcie dochodu zosta³o skonkretyzowane poprzez zawart¹ w art. 9 ust. 2 tej ustawy ogóln¹
definicjê dochodu, rozumian¹ jako nadwy¿ka sumy przychodów z tego Ÿród³a nad kosztami ich uzyskania osi¹gniêta w roku podatkowym, z zastrze¿eniami wymienionymi w tym przepisie.
Z treœci art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
wynika, ¿e je¿eli podatnik osi¹ga poza dochodami krajowymi dochody ze Ÿróde³ przychodów po³o¿onych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegaj¹ w obecnym pañstwie opodatkowaniu podatkiem
dochodowym, a umowa o zapobie¿eniu podwójnemu opodatkowaniu z tym
pañstwem nie stanowi inaczej, dochody te ³¹czy siê z dochodami ze Ÿróde³
przychodów po³o¿onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatek zap³acony za granic¹ odlicza siê od podatku nale¿nego w Polsce, jednak odliczenie podatku zap³aconego za granic¹ od podatku nale¿nego w Polsce nie
mo¿e przekraczaæ tej czêœci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w pañstwie obcym.
Zasady i tryb poboru zaliczek miesiêcznych okreœlone zosta³y w art. 35
ust. 1 i 3 ustawy podatkowej, zgodnie z którym banki jako p³atnicy zobowi¹zane s¹ do poboru zaliczek miesiêcznych od wyp³aconych rent i emerytur
zagranicznych, stosuj¹c jednoczeœnie postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z pañstwem, z którego pochodz¹ te emerytury lub renty.
Omawiana sytuacja dotyczy m.in. pana Jana P. Otrzymuje on pomniejszon¹ emeryturê (podwójnie opodatkowan¹), przyznan¹ mu za pracê w Stanach Zjednoczonych.
W zwi¹zku z przedstawionymi faktami mam nastêpuj¹ce pytania do Pana Ministra:
1. Czy w ministerstwie trwaj¹ aktualnie prace legislacyjne maj¹ce na celu nowelizacjê przywo³anych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176,
z póŸn. zm.) w kierunku, który umo¿liwia³by, przy uwzglêdnieniu podwójnego opodatkowania, zmiany zaliczek miesiêcznych od wyp³acanych emerytur
i rent?
2. Czy w ocenie Pana Ministra obowi¹zuj¹ce regulacje odnoœnie do nabywania prawa do renty lub emerytury, na przyk³ad z USA, nie s¹ krzywdz¹ce
dla osób maj¹cych teraz miejsce zamieszkania w Polsce? Czy nie nale¿a³oby
takiego stanu prawnego zmieniæ?
Jerzy Chróœcikowski
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OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE FINANSÓW
Warszawa, 15 lutego 2012 r.
Pan
Jan Wyrowiñski
Wicemarsza³ek Senatu
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 24 stycznia 2012 r. nr BPS/043-04-91/12, w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Jerzego Chróœcikowskiego podczas
4. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 stycznia 2012, Ministerstwo Finansów, odnosz¹c
siê bezpoœrednio do przedstawionych pytañ, uprzejmie wyjaœnia, co nastêpuje.
1. Obecnie nie s¹ prowadzone prace zmierzaj¹ce do zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytur i rent.
2. System podatkowy oparty jest m.in. na zasadzie sprawiedliwoœci, która ma zapewniæ powszechnoœæ i równoœæ opodatkowania poprzez równomierne roz³o¿enie obci¹¿enia podatkowego na wszystkich obywateli w zale¿noœci od ich sytuacji materialnej (dochodu i maj¹tku). Zasadê powszechnoœci ponoszenia ciê¿arów publicznych, w tym
p³acenia podatków zawiera art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zaœ zasada
równoœci wobec prawa wyra¿ona zosta³a w art. 32 Konstytucji RP. Natomiast wprowadzanie szczególnych rozwi¹zañ dla pewnej grupy podmiotów by³oby sprzeczne z opisanymi wy¿ej zasadami, stawiaj¹c tê grupê w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do
pozosta³ych podatników, wype³niaj¹cych obowi¹zki podatnika.
Podstawow¹ zasad¹ obowi¹zuj¹c¹ na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póŸn. zm.)
zwanej dalej: updof, jest ustanowiona w art. 3 ust. 1 zasada powszechnoœci opodatkowania. Zgodnie z tym przepisem, osoby fizyczne, je¿eli maj¹ miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaj¹ obowi¹zkowi podatkowemu od ca³oœci
swoich dochodów bez wzglêdu na miejsce po³o¿enia Ÿróde³ przychodów (nieograniczony obowi¹zek podatkowy).
Nieograniczony obowi¹zek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych
oparto przede wszystkim na tzw. zasadzie rezydencji, podleganie mu jest bowiem uzale¿nione od miejsca zamieszkania osoby fizycznej. Osoba posiadaj¹ca miejsce zamieszkania na terytorium RP jest opodatkowana od ca³oœci swych dochodów bez wzglêdu na
miejsce po³o¿enia Ÿróde³ przychodów.
Od zasady ustanowionej w ww. przepisie istniej¹ wyj¹tki, które jednak nie dotycz¹
emerytur otrzymywanych z tytu³u pracy wykonywanej uprzednio za granic¹.
W szczególnoœci o tym, czy dane œwiadczenie emerytalne przekazane z zagranicy
osobie maj¹cej miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlega opodatkowaniu,
przes¹dzaj¹ postanowienia w³aœciwej umowy dwustronnej dotycz¹cej unikania podwójnego opodatkowania.
W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stron¹ jest Rzeczpospolita Polska mo¿na wyró¿niæ trzy rozwi¹zania:
– emerytury wyp³acane z tytu³u poprzedniej pracy najemnej na rzecz osoby maj¹cej miejsce zamieszkania w jednym z pañstw, podlegaj¹ opodatkowaniu tylko
w pañstwie miejsca zamieszkania. Takie podejœcie uzasadnione jest tym, i¿ pañstwo
miejsca zamieszkania odbiorcy emerytury mo¿e mieæ lepsz¹ mo¿liwoœæ oceny ogólnej
zdolnoœci danej osoby do p³acenia podatków, w celu zastosowania w³aœciwej stawki
podatku i osobistych ulg. Omawiany sposób opodatkowania zgodny jest z rozwi¹zaniem proponowanym w Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu
i maj¹tku;
– emerytury podlegaj¹ opodatkowaniu tylko w tym pañstwie, z którego przekazuje
siê p³atnoœci. Odliczenie z tytu³u sk³adek emerytalnych stanowi odroczenie podatku od
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czêœci dochodu z pracy zaoszczêdzonego do czasu przejœcia na emeryturê, dlatego te¿
pañstwa, które wyp³acaj¹ emerytury mog¹ mieæ mo¿liwoœæ odzyskania odroczonego
podatku, gdy dana osoba przesta³a mieæ miejsce zamieszkania przed wyp³at¹ ca³oœci
lub czêœci œwiadczeñ emerytalnych;
– emerytury (podobnie jak i inne dochody) przekazywane z jednego pañstwa osobie
zamieszka³ej w drugim pañstwie mog¹ podlegaæ opodatkowaniu w obu pañstwach –
takie rozwi¹zanie zastosowano w umowie zawartej przez Polskê ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Pó³nocnej o unikniêciu podwójnego opodatkowania i zapobie¿eniu
uchylania siê od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r.
Nr 31, poz. 178). Pomimo tego, i¿ w niniejszej umowie nie zawarto odrêbnego postanowienia dotycz¹cego bezpoœrednio emerytur i rent, nie oznacza to, i¿ umowa ta nie obejmuje ich swoim zakresem. Przedmiotowe p³atnoœci podlegaj¹ opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 umowy („Ogólne zasady opodatkowania”), zgodnie z którym, osoba
maj¹ca miejsce zamieszkania lub siedzibê w Umawiaj¹cym siê Pañstwie mo¿e byæ opodatkowana przez drugie Pañstwo z tytu³u dochodu pochodz¹cego ze Ÿróde³ z tego drugiego Umawiaj¹cego siê Pañstwa i tylko z tytu³u takiego dochodu (...). Jednoczeœnie
nale¿y podkreœliæ, i¿ na poczet podatku nale¿nego w drugim pañstwie zalicza siê podatek pobrany w pañstwie wyp³acaj¹cym emeryturê. Powoduje to, ¿e wyeliminowane jest
negatywne zjawisko podwójnego opodatkowania œwiadczeñ emerytalnych.
W celu eliminacji podwójnego opodatkowania, stosowane s¹ nastêpuj¹ce metody:
– metoda wy³¹czenia z progresj¹ polega na tym, ¿e dochód osi¹gniêty za granic¹ jest
zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagê
jedynie przy obliczaniu stawki podatkowej, wed³ug której podatnik bêdzie zobowi¹zany
rozliczyæ podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej,
– metoda proporcjonalnego zaliczenia polega na tym, ¿e podatek zap³acony od dochodu osi¹gniêtego za granic¹ jest zaliczany na poczet podatku nale¿nego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od ca³oœci dochodów w takiej proporcji, w jakiej
dochód ze Ÿróde³ zagranicznych pozostaje w stosunku do ca³oœci dochodu podatnika.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ obie metody w równym stopniu prowadz¹ do usuniêcia podwójnego opodatkowania.
Polskie przepisy podatkowe okreœlaj¹ tryb poboru podatku od emerytur i rent z zagranicy. Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1) updof, banki, dokonuj¹ce wyp³aty emerytur
i rent z zagranicy, s¹ – jako p³atnicy – obowi¹zane do poboru miesiêcznych zaliczek na
podatek. Podkreœlenia wymaga, i¿ zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bank wyp³acaj¹cy emerytury i renty z zagranicy jest obowi¹zany stosowaæ postanowienia w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej
z krajem, z którego pochodz¹ te emerytury i renty. Je¿eli zatem z takiej umowy wynika,
i¿ dana emerytura (renta) nie powinna byæ w Polsce opodatkowana, bank zaliczek na
podatek nie pobierze.
Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, i¿ przedstawione wy¿ej wyjaœnienia nie stanowi¹
interpretacji ogólnej wydanej na wniosek w rozumieniu art. 14a Ordynacji podatkowej
oraz interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika
w rozumieniu art. 14b ustawy – Ordynacja podatkowa.
Z powa¿aniem
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatorów Henryka Ciocha, Stanis³awa Gogacza,
Jerzego Chróœcikowskiego oraz Grzegorza Biereckiego
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 16 stycznia 2012 r. odby³o siê wspólne posiedzenie Zarz¹du
Zwi¹zku Gmin Lubelszczyzny oraz parlamentarzystów ziemi lubelskiej.
W posiedzeniu tym nie brali udzia³u parlamentarzyœci Klubu Parlamentarnego PO. Jeden z punktów posiedzenia dotyczy³ zamiaru likwidacji siedmiu
s¹dów rejonowych na terenie województwa lubelskiego, które maj¹ zostaæ
przekszta³cone w wydzia³y zamiejscowe innych s¹dów rejonowych, zawartego w projekcie rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie zniesienia niektórych s¹dów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydzia³ów
w niektórych s¹dach rejonowych oraz zmiany rozporz¹dzenia w sprawie
s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych oraz ustalenia
ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci.
Likwidacja ma³ych s¹dów rejonowych, nawet gdy w wielu przypadkach
bêdzie ona zwi¹zana z utworzeniem w ich miejsce wydzia³ów zamiejscowych, rodzi szereg konsekwencji. Likwidacja wydzia³ów wieczystoksiêgowych spowoduje, ¿e mieszkañcy mniejszych miejscowoœci bêd¹ musieli
pokonywaæ wiele kilometrów w celu za³atwienia typowych spraw, takich jak
na przyk³ad uzyskanie wypisu z ksiêgi wieczystej niezbêdnego do zaci¹gniêcia kredytu czy po¿yczki. To z kolei powoduje postawienie pytania o realizacjê równego wobec wszystkich obywateli prawa dostêpu do s¹du. Nie
widzimy bowiem powodów, dla których mieszkañcy mniejszych miejscowoœci, którzy statystycznie maj¹ trudniejsz¹ sytuacjê maj¹tkow¹ w porównaniu
z mieszkañcami wiêkszych miast, mieliby byæ nara¿eni na wiêksze koszty
zwi¹zane z dostêpem do s¹du. Naruszenie zasady dostêpu do s¹du – czy
szerzej: dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci – by³oby spotêgowane w sytuacjach, w których przewidziano zupe³n¹ likwidacjê niektórych s¹dów rejonowych.
Wydaje siê równie¿, ¿e decyzja Pana Ministra jest odejœciem od wieloletniej i konsekwentnej polityki Ministerstwa Sprawiedliwoœci, i to polityki
w najlepszym znaczeniu tego s³owa, bo skierowanej ku polepszeniu sytuacji
obywateli. Przed wielu laty powszechne by³y tak zwane roki s¹dowe – sêdziowie przyje¿d¿ali do gmin, w których nie by³o s¹dów, ¿eby na miejscu rozstrzygaæ spory s¹dowe. PóŸniej systematycznie tworzono s¹dy rejonowe
w tych miejscowoœciach, co dodatkowo powodowa³o wzrost ich presti¿u
i znaczenia. W naszej ocenie odejœcie od wieloletniej i s³usznej polityki Ministerstwa Sprawiedliwoœci nie jest zasadne; na pewno jednak powinno byæ
poprzedzone bardzo szczegó³ow¹ analiz¹ i konsultacjami spo³ecznymi, równie¿ z takimi stowarzyszeniami jak na przyk³ad Iustitia.
Powstaj¹ te¿ pewne w¹tpliwoœci, czy rzeczywiœcie tak drastyczna zmiana organizacyjna przyniesie oszczêdnoœci finansowe dla bud¿etu pañstwa
oraz czy przyjêto prawid³owe kryteria likwidacji s¹dów (liczba zatrudnionych
tam sêdziów). Po pierwsze, wydaje siê, ¿e decyduj¹ce znaczenie powinna
mieæ nie liczba sêdziów, a liczba za³atwionych przez nich spraw w odniesieniu do ich wp³ywu i liczby ludnoœci mieszkaj¹cej w granicach w³aœciwoœci danego s¹du rejonowego. Po drugie, w ramach myœlenia o wzglêdach
oszczêdnoœciowych warto wzi¹æ pod uwagê, czy likwidowane lub przekszta³cane w wydzia³y zamiejscowe s¹dy nie by³y niedawno rozbudowywane i modernizowane, a jeœli tak, to czy nie bêdziemy mieæ do czynienia
z marnotrawstwem wydanych ju¿ z bud¿etu œrodków finansowych. Po trzecie wreszcie, nale¿y zawsze braæ pod uwagê faktyczne okolicznoœci zwi¹zane z ka¿dym s¹dem z osobna – czy na przyk³ad nie znajduje siê w jego
pobli¿u zak³ad karny, bo jeœli tak, to likwidacja takiego s¹du mo¿e spowodowaæ dodatkowe koszty zwi¹zane z konwojowaniem osadzonych.
Wobec powy¿szego prosimy Pana Ministra o odpowiedzi na pytania:
1. Czy tak zwana reorganizacja s¹dów rejonowych docelowo nie doprowadzi do ich likwidacji, a tak¿e czy nie doprowadzi do likwidacji niektórych
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s¹dów okrêgowych (po reorganizacji niektóre s¹dy okrêgowe w swej w³aœciwoœci bêd¹ posiadaæ po dwa, trzy s¹dy rejonowe)?
2. Czy projekt rozporz¹dzenia by³ konsultowany z Krajow¹ Rad¹ S¹downicz¹?
3. Dlaczego projekt rozporz¹dzenia nie podlega konsultacji spo³ecznej?
4. Czy rozporz¹dzenie nie zawiera unormowañ in fraudem legis, zw³aszcza w odniesieniu do Konstytucji RP i ustawy o ustroju s¹dów powszechnych? Chodzi o to, ¿e przeniesienie sêdziego do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli mo¿e nast¹piæ jedynie na mocy orzeczenia s¹du
i tylko w przypadkach okreœlonych w ustawie. Tworzenie oddzia³ów zamiejscowych w ramach jednego s¹du stworzy³oby teoretyczn¹ mo¿liwoœæ przenoszenia sêdziów miêdzy poszczególnymi miastami.
5. Czy podczas konstruowania projektu rozporz¹dzenia kierowano siê
tylko wzglêdami finansowymi (oszczêdnoœci bud¿etowych nie widzimy), czy
te¿ innymi wzglêdami, o których nie wiemy?
6. Czy liczba sêdziów danego s¹du rejonowego jest w³aœciwym kryterium jego likwidacji? Czy tutaj nie powinna decydowaæ liczba wp³ywu spraw
na jednego sêdziego i liczba spraw przez niego rozstrzygniêtych?
7. Czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie przygotowuje analogicznego
rozporz¹dzenia dla prokuratur rejonowych?
Przedk³adamy w za³¹czeniu:
1) stanowisko Zwi¹zku Gmin Lubelszczyzny z dnia 9 stycznia 2012 r.;
2) stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia
2011 r.;
3) uchwa³ê Rady Powiatu w £ukowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
Z wyrazami szacunku
Henryk Cioch
Stanis³aw Gogacz
Jerzy Chróœcikowski
Grzegorz Bierecki

OdpowiedŸ
Warszawa, 27.02.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Panów Senatorów: Henryka Ciocha, Stanis³awa Gogacza, Jerzego Chróœcikowskiego i Grzegorza Biereckiego w sprawie zniesienia s¹dów
rejonowych funkcjonuj¹cych na obszarze województwa lubelskiego z³o¿one podczas
4. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 stycznia 2012 r., które
przekazane zosta³o przy piœmie z dnia 24 stycznia 2012 r. Nr BPS/DSK-043-92/12 –
uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Na wstêpie pragnê poinformowaæ, ¿e cel w postaci usprawnienia postêpowania
s¹dowego i podniesienia jakoœci orzecznictwa ma zostaæ osi¹gniêty miedzy innymi poprzez racjonalne rozmieszczenie i wykorzystanie kadry orzeczniczej. Dlatego te¿ w Ministerstwie Sprawiedliwoœci prowadzone s¹ prace w zakresie reformy struktury
organizacyjnej s¹downictwa powszechnego.
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W ramach projektowanych dzia³añ planuje siê zniesienie s¹dów rejonowych o niewielkiej obsadzie orzeczniczej, która – co do zasady – jest pochodn¹ niskiego wp³ywu
spraw. W rezultacie stworzony zostanie model organizacyjny s¹downictwa, w obrêbie
którego funkcjonowa³yby jednostki s¹dowe szczebla rejonowego o optymalnej wielkoœci.
Wejœcie w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci uwzglêdniaj¹cego zniesienie s¹dów rejonowych o niewielkiej obsadzie sêdziowskiej nie spowoduje negatywnych skutków spo³ecznych. W celu zagwarantowania obywatelom dogodnego dostêpu
do s¹du, wszystkie wydzia³y jednostek przewidzianych do zniesienia (cywilny, karny,
rodzinny i nieletnich, pracy oraz ksi¹g wieczystych) przekszta³cone zostan¹ w wydzia³y
zamiejscowe s¹siednich s¹dów. Budynki wykorzystywane obecnie przez s¹dy przewidziane do zniesienia bêd¹ stanowi³y siedzibê wydzia³ów zamiejscowych.
Rezultatem omawianych zmian bêdzie funkcjonowanie du¿ych s¹dów rejonowych
z pionami orzeczniczymi o odpowiedniej etatyzacji, co z kolei umo¿liwi lepsze i bardziej
wydajne wykorzystanie kadry sêdziowskiej, referendarzy i asystentów sêdziów. Nale¿y
bowiem zauwa¿yæ, ¿e w ma³ych jednostkach s¹dowych nieobecnoœæ jednego lub
dwóch sêdziów w wydziale powoduje powa¿ne problemy z opanowaniem wp³ywu i bardzo czêsto skutkuje szybkim narastaniem zaleg³oœci. Jednoczeœnie z uwagi na niewielk¹ obsadê orzecznicz¹ wydzia³ów ma³ych s¹dów rejonowych, mo¿liwoœæ przesuniêcia
sêdziów miêdzy wydzia³ami jest niewielka.
Wskutek przygotowanej reorganizacji, sêdziowie bêd¹ mogli orzekaæ, w zale¿noœci
od potrzeb, w wydziale zamiejscowym lub te¿ w wydziale jednostki macierzystej. Nast¹pi zatem wyrównanie obci¹¿enia prac¹ sêdziów, co prze³o¿y siê na realizacjê wymienionych na wstêpie celów reformy.
Pracownicy administracyjni zatrudnieni w wydzia³ach orzeczniczych s¹dów przewidzianych do zniesienia bêd¹ w dalszym ci¹gu wykonywali swe obowi¹zki w ramach
wydzia³ów zamiejscowych. Natomiast urzêdnicy agend administracyjnych bêd¹ mogli
znaleŸæ zatrudnienie w wydzia³ach orzeczniczych wymagaj¹cych wzmocnienia lub te¿
ewentualnie w agendach administracyjnych jednostek macierzystych.
W wyniku lepszego wykorzystania kadry orzeczniczej w s¹dach objêtych reform¹,
w dalszej perspektywie czasowej mo¿liwe bêdzie przenoszenie uwolnionych etatów sêdziowskich do jednostek, w których obci¹¿enie prac¹ jest znacznie wiêksze i wystêpuj¹
strukturalne zaleg³oœci w rozpoznawaniu spraw.
Informujê Panów Senatorów, ¿e przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
projekt rozporz¹dzenia w sprawie zniesienia niektórych s¹dów rejonowych, utworzenia s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci przewiduje zniesienie s¹dów rejonowych o limicie etatów
do 12 sêdziów w³¹cznie. Jednoczeœnie, w wyniku po³¹czenia znoszonych jednostek powo³ywane bêd¹ s¹dy o limicie wynosz¹cym co najmniej 15 sêdziów.
Wymieniony projekt uwzglêdnia zniesienie nastêpuj¹cych S¹dów Rejonowych funkcjonuj¹cych w województwie lubelskim (w nawiasach wskazany zosta³ limit etatów
sêdziowskich wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2011 r. oraz s¹d rejonowy obejmuj¹cy obszar likwidowanej jednostki): w Hrubieszowie (11 sêdziów, S¹d Rejonowy w Zamoœciu),
w Janowie Lubelskim (7 sêdziów, S¹d Rejonowy w Bi³goraju), w Krasnymstawie (10 sêdziów, S¹d Rejonowy w Zamoœciu), w Lubartowie (10 sêdziów, S¹d Rejonowy Lublin–Wschód w Lublinie z siedzib¹ w Œwidniku), w Opolu Lubelskim (9 sêdziów, S¹d
Rejonowy w Kraœniku), w Rykach (8 sêdziów, S¹d Rejonowy w Pu³awach) i we W³odawie (7 sêdziów, S¹d Rejonowy w Che³mie).
Przewiduje siê, ¿e omawiana reforma struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego wejdzie w ¿ycie z dniem 1 lipca 2012 r.
Zniesienie niektórych s¹dów rejonowych skutkowaæ bêdzie przeniesieniem sêdziów na inne miejsce s³u¿bowe. Zgodnie z art. 180 ust. 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przeniesienie sêdziego do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew
jego woli mo¿e nast¹piæ jedynie na mocy orzeczenia s¹du i tylko w przypadkach okreœlonych w ustawie. Ustawa – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych w art. 75 okreœla zasady przenoszenia sêdziów. Generalnie przeniesienie sêdziego na inne miejsce
s³u¿bowe mo¿e nast¹piæ tylko za jego zgod¹ (art. 75 §1). Istnieje ponadto mo¿liwoœæ
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przeniesienia sêdziego na inne miejsce s³u¿bowe bez jego zgody w przypadku zniesienia stanowiska sêdziego wywo³anego zmian¹ w organizacji s¹downictwa lub zniesienia
danego s¹du lub wydzia³u zamiejscowego albo przeniesienia siedziby s¹du (art. 75 §2
pkt 1).
Jak wczeœniej wskazano, wszystkie wydzia³y jednostek przewidzianych do zniesienia (cywilny, karny, rodzinny i nieletnich, pracy oraz ksi¹g wieczystych) przekszta³cone zostan¹ w wydzia³y zamiejscowe s¹siednich s¹dów. Zak³ada siê, ¿e sêdziowie
orzekaj¹cy dotychczas w tych wydzia³ach nadal bêd¹ orzekaæ w wydzia³ach zamiejscowych. Zgodnie z art. 55 §1–3 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, sêdziowie
s¹dów powszechnych powo³ywani s¹ przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na
stanowiska: sêdziego s¹du rejonowego, sêdziego s¹du okrêgowego oraz sêdziego s¹du
apelacyjnego. Jednoczeœnie, powo³uj¹c do pe³nienia urzêdu na stanowisku sêdziowskim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza miejsce s³u¿bowe (siedzibê) sêdziego. Siedzib¹ s¹du jest miejscowoœæ, w której s¹d ten funkcjonuje. Przez siedzibê
s¹du nale¿y równie¿ rozumieæ miejscowoœæ, w której funkcjonuj¹ aktualnie istniej¹ce
wydzia³y zamiejscowe oraz funkcjonowaæ bêd¹ nowo tworzone wydzia³y zamiejscowe.
Na obecnym etapie prac legislacyjnych nie ma mo¿liwoœci przedstawienia szczegó³owych informacji w zakresie kosztów i oszczêdnoœci wynikaj¹cych z planowanych
zmian organizacyjnych obejmuj¹cych zniesienie niektórych s¹dów rejonowych. Przedstawione bowiem przez dyrektorów s¹dów okrêgowych dane w omawianym zakresie
przekazane zosta³y do w³aœciwej merytorycznie komórki organizacyjnej Ministerstwa
Sprawiedliwoœci w celu weryfikacji zasadnoœci i prawid³owoœci przes³anych informacji.
Uzasadnienie projektu rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie zniesienia
niektórych s¹dów rejonowych, utworzenia s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych
i s¹dów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci, w czêœci dotycz¹cej oceny skutków regulacji (OSR), zawiera jedynie wstêpne, szacunkowe dane odnoœnie do kosztów i oszczêdnoœci wynikaj¹cych z przedmiotowej zmiany organizacyjnej.
Niezale¿nie od powy¿szego pragnê zdecydowanie podkreœliæ, ¿e jakkolwiek omawiane zmiany organizacyjne skutkowaæ bêd¹ ograniczeniem wydatków w zwi¹zku
z likwidacj¹ stanowisk funkcyjnych w znoszonych s¹dach, to jednak poszukiwanie
oszczêdnoœci w bud¿ecie resortu sprawiedliwoœci nie stanowi³o decyduj¹cej przes³anki
dla podjêcia dzia³añ odnoœnie do zniesienia niewielkich s¹dów rejonowych.
Prowadz¹c prace koncepcyjne dotycz¹ce struktury organizacyjnej s¹downictwa
powszechnego, brano pod uwagê nastêpuj¹ce uwarunkowania: obszar w³aœciwoœci
s¹du, liczbê wp³ywaj¹cych spraw, strukturê wp³ywu i za³atwienia spraw, limity etatów
we wszystkich grupach zatrudnienia, stan obci¹¿enia prac¹ sêdziów (w zakresie w³aœciwego rozmieszczenia kadry), warunki komunikacyjne (pod k¹tem mo¿liwoœci dojazdu stron do s¹du), po³o¿enie terytorialne s¹du, warunki lokalowe s¹du (powierzchnia,
liczba sal rozpraw), miejsce zamieszkania pracowników s¹du we wszystkich grupach
zatrudnienia (w zakresie ewentualnych utrudnieñ zwi¹zanych z dojazdem do pracy),
odleg³oœci miêdzy poszczególnymi s¹dami, w tym miejscowoœciami znajduj¹cymi siê
w obszarach ich w³aœciwoœci (miêdzy innymi pod k¹tem ewentualnych utrudnieñ
zwi¹zanych z dojazdem do s¹du w sprawach odwo³awczych). Liczba etatów orzeczniczych w s¹dzie nie jest wiêc jedynym kryterium decyduj¹cym o bycie danej jednostki.
Projekty rozporz¹dzeñ Ministra Sprawiedliwoœci dotycz¹ce reformy struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego zosta³y w dniach 23 i 24 lutego 2012 r. przekazane do konsultacji spo³ecznych. Przedmiotowe projekty podlegaj¹ zaopiniowaniu
przez: Prezesów S¹dów Apelacyjnych, Okrêgowych i Rejonowych, Krajow¹ Radê S¹downictwa, Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego, Prokuratora Generalnego, Stowarzyszenie Sêdziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Sêdziów „Themis”, Stowarzyszenie
Sêdziów S¹dów Rodzinnych w Polsce, Naczeln¹ Radê Adwokack¹, Krajow¹ Radê Radców Prawnych i Krajow¹ Radê Komornicz¹.
Nale¿y tak¿e podnieœæ, ¿e w Ministerstwie Sprawiedliwoœci odby³y siê konsultacje
z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych, w ramach których przedstawione zosta³y
za³o¿enia reformy, wyjaœnione w¹tpliwoœci oraz przeanalizowane zg³oszone propozycje
rozwi¹zañ organizacyjnych.
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Informujê jednoczeœnie Panów Senatorów, ¿e prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwoœci prace reformuj¹ce strukturê organizacyjn¹ s¹downictwa dotycz¹ jednostek s¹dowych szczebla rejonowego. Na obecnym etapie nie s¹ natomiast prowadzone
prace legislacyjne dotycz¹ce znoszenia s¹dów okrêgowych.
W kwestii zniesienia prokuratur rejonowych informujê, ¿e zgodnie z art. 17 ust. 13
ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z póŸn.
zm.) „Minister Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii Prokuratora Generalnego,
w drodze rozporz¹dzenia, tworzy i znosi prokuratury apelacyjne, okrêgowe i rejonowe
oraz ustala ich siedziby i obszary w³aœciwoœci, maj¹c na wzglêdzie zapewnienie w³aœciwego funkcjonowania tych jednostek”.
Jakkolwiek powszechne jednostki organizacyjne prokuratury tworzone s¹ i znoszone na podstawie przepisów rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci, to jednak inicjatywa w tym zakresie nale¿y do Prokuratora Generalnego.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Doroty Czudowskiej
skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka
W imieniu wyborców z mojego okrêgu wyborczego, okrêgu nr 3, z powiatów legnickiego, g³ogowskiego, polkowickiego, lubiñskiego, zwracam siê
z apelem o przyznanie nadawcy Telewizji Trwam koncesji na nadawanie na
multipleksie cyfrowym.
Decyzja o nieprzyznaniu tej koncesji Telewizji Trwam jest form¹ ograniczenia wolnoœci s³owa i dyskryminacji odbiorców programów katolickiej stacji nadawczej Fundacji Lux Veritatis.
Dorota Czudowska

Oœwiadczenie senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka
W imieniu swoich wyborców, mieszkañców powiatów stalowowolskiego,
ni¿añskiego, tarnobrzeskiego i le¿ajskiego, zwracam siê do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z apelem w sprawie zmiany decyzji
dotycz¹cej nieprzyznania koncesji Fundacji Lux Veritatis, nadawcy Telewizji
Trwam, na nadawanie na multipleksie cyfrowym.
Zmiana nadawanego sygna³u z analogowego na cyfrowy oraz utworzenie tak zwanych multipleksów cyfrowych mia³y przede wszystkim u³atwiæ
polskiemu widzowi dostêp do bogatszej oferty programowej. Okaza³o siê jednak, ¿e prze³omowy dla polskich mediów moment jest wykorzystywany do
osi¹gniêcia celów politycznych poprzez nieprzyznanie koncesji nadawcy katolickiemu – Telewizji Trwam. Decyzja ta powoduje równie¿, ¿e uruchomienie
multipleksu nie przyczyni siê do poszerzenia obecnej oferty programowej,
a jedynie wzmocni pozycjê obecnie dominuj¹cych na rynku medialnym nadawców.
Decyzja o nieprzyznaniu koncesji Telewizji Trwam budzi mój protest ze
wzglêdu na katolicki charakter nadawcy. Nosi ona bowiem znamiona dyskryminacji ze wzglêdu na g³oszone pogl¹dy oraz treœci publikowane na antenie Telewizji Trwam. Odmowa przyznania Telewizji Trwam miejsca na
przygotowanym multipleksie cyfrowym jest dobitnym naruszeniem prawa
katolickiej opinii publicznej do nadawania oraz g³oszenia treœci o charakterze
religijnym oraz patriotycznym. Sprawa ta budzi niepokój ze wzglêdu na faktyczne odebranie prawa do bezp³atnej propozycji programowej milionom katolickich widzów.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zmianê decyzji w sprawie przyznania koncesji Telewizji
Trwam, która to decyzja jednoznacznie ³amie prawa katolickiej opinii publicznej do bezp³atnych treœci o charakterze religijnym oraz patriotycznym na multipleksie cyfrowym.
Janina Sagatowska
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OdpowiedŸ
Warszawa, 12 marca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniami, z³o¿onymi podczas 4. posiedzenia Senatu RP, 19 stycznia 2012 roku przez senator Janinê Sagatowsk¹ i senator Dorotê Czudowsk¹, dotycz¹cymi odmowy udzielenia przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji koncesji dla
Fundacji Lux Veritatis na rozpowszechnianie programu TV Trwam drog¹ naziemn¹
cyfrow¹ w ramach multipleksu pierwszego uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych
informacji.
Administracyjne postêpowanie prowadzone przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji dotyczy³o czterech miejsc na I multipleksie cyfrowym (MUX 1) i zosta³o zamkniête.
W postêpowaniu maj¹cym jak zwykle w takich przypadkach charakter konkursowy
uczestniczy³o 17 podmiotów. Spoœród nich KRRiT wybra³a 4 nadawców spe³niaj¹cych
kryteria wyznaczone przez ustawê z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji oraz
wydane na jej podstawie rozporz¹dzenie, reguluj¹ce postêpowanie koncesyjne. W tym
postêpowaniu szczególnego znaczenia nabra³o kryterium udokumentowanej zdolnoœci
finansowej wnioskodawców. Koszty nadawania na naziemnym multipleksie cyfrowym
musz¹ byæ bowiem poniesione solidarnie przez nadawców wszystkich programów,
a ewentualna niezdolnoœæ finansowania inwestycji przez jednego z nadawców stanowi³aby zagro¿enie dla uruchomienia ca³ego MUX 1, a nawet wiêcej, dla ca³ego procesu
cyfryzacji naziemnego nadawania sygna³u telewizyjnego w Polsce. Budowa nastêpnych multipleksów uwarunkowana jest bowiem technologicznie od uruchomienia
MUX 1. Jeszcze w tym roku zostanie og³oszone postêpowanie konkursowe na kolejne
4 miejsca na tym samym MUX 1, a w nieodleg³ej przysz³oœci budowane bêd¹ multipleksy
4 i 5, zawieraj¹ce po 8 programów. Pod warunkiem, ¿e budowa multipleksu 1 bêdzie
przebiega³a sprawnie i zostanie zakoñczona. Same tylko koszty budowy tego multipleksu KRRiT szacuje na ok. 600 mln z³, co oznacza obci¹¿enie dla nadawcy jednego
programu – przy kalkulacji najni¿szych kosztów – kwot¹ ponad 7 mln z³ rocznie
w okresie 10 lat wykonywania koncesji.
Tego w³aœnie kryterium finansowego nie spe³nia³ wniosek Fundacji Lux Veritatis,
nadawcy TV TRWAM. Na maj¹tek Fundacji Lux Veritatis sk³ada siê w przewa¿aj¹cej
czêœci zad³u¿enie – po¿yczka udzielona jej przez Zakon Ojców Redemptorystów. Jest
rzecz¹ naturaln¹ finansowanie takich inwestycji z kredytu, jednak do oceny realnoœci
takiego przedsiêwziêcia konieczne jest przeanalizowanie warunków i mo¿liwoœci sp³aty
tego zad³u¿enia. Niestety, w tym przypadku wnioskodawca nie przedstawi³ stosownej
dokumentacji, mimo proœby ze strony KRRiT. Odmowa dostarczenia tej dokumentacji
podwa¿y³a wiarygodnoœæ finansow¹ wniosku tego nadawcy i uniemo¿liwi³a niezbêdn¹
ocenê mo¿liwoœci finansowania przez niego inwestycji zwi¹zanej z nadawaniem na
multipleksie cyfrowym. Dlatego te¿ w swoim rozstrzygniêciu KRRiT nie mog³a uwzglêdniæ wniosku Fundacji Lux Veritatis, podobnie jak 12 innych nadawców. Oczywiœcie,
decyzja podjêta przez KRRiT, jak ka¿da decyzja administracyjna, podlega zaskar¿eniu
do s¹du administracyjnego.
W zwi¹zku z tym postêpowaniem media kontrolowane przez Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka sugeruj¹ odbiorcom, ¿e po wy³¹czeniu naziemnego nadawania analogowego TV Trwam zniknie z ekranów telewizorów. Widzowie TV Trwam s¹ zwi¹zani ze
swoj¹ stacj¹, wiêc informacja taka wywo³uje ich zrozumia³e zaniepokojenie. Tyle tylko,
¿e jest to informacja ca³kowicie nieprawdziwa. Wy³¹czenie naziemnego nadawania
analogowego dotyczy tych stacji, które w ten w³aœnie sposób rozpowszechniaj¹ swój
sygna³. S¹ to TVP, TVN, Polsat, Puls i TV4. Natomiast TV Trwam, podobnie jak dziesi¹tki innych programów – w tym tak znane jak TVN24, Polsat News czy Religia TV – nie

4. posiedzenie Senatu w dniu 19 stycznia 2012 r.

211

nadaje i nigdy nie nadawa³a swojego sygna³u z nadajników naziemnych. Tak wiêc
zmiana z systemu analogowego na cyfrowy ich sposobu nadawania nie dotyczy.
Wszyscy widzowie, którzy dziœ odbieraj¹ TV Trwam, bêd¹ mogli to robiæ nadal.
Widzom TV Trwam sugeruje siê, ¿e maj¹ zostaæ pozbawieni mo¿liwoœci odbioru
swojej stacji co wywo³uje falê emocji ujawniaj¹cych siê w tysi¹cach listów i telefonów
do KRRiT. Znajduje siê wœród nich wiele fa³szywych oskar¿eñ pod naszym adresem,
obraŸliwych stwierdzeñ, wulgarnych s³ów, a nawet gróŸb. Jeden z takich listów zawieraj¹cy bardzo konkretn¹ groŸbê pozbawienia ¿ycia cz³onków KRRiT, jeœli Rada nie
przyzna TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym, zosta³ przekazany prokuraturze
i policji.
Dzia³alnoœæ mediów kierowanych przez Dyrektora Radia Maryja Ojca Tadeusza Rydzyka przybiera formê coraz ostrzejszej kampanii. Na przyk³ad w trakcie posiedzenia
komisji sejmowych 26 stycznia 2012 roku w kontekœcie procesu cyfryzacji nadawania
telewizji w Polsce Ojciec Tadeusz Rydzyk przywo³a³ czasy i dzia³ania hitlerowców
w okresie III Rzeszy. To zdumiewaj¹ce porównanie odczytujemy jako wyraz pogardy dla
Pañstwa Polskiego, którego KRRiT jest konstytucyjnym organem. Co wiêcej, okazuje
siê, ¿e to obraŸliwe porównanie nie by³o nieprzemyœlanym lapsusem, ale zamierzonym
zabiegiem, bo zosta³o przywo³ane przez Dyrektora Radia Maryja ponownie w cyklu
Rozmowy Niedokoñczone 28 stycznia 2012 roku. Publiczna debata wokó³ funkcjonowania mediów katolickich w Polsce, w tym równie¿ prywatnych stacji maj¹cych charakter katolicki – bo taki jest status TV Trwam, jest rzecz¹ naturaln¹, natomiast
trudne do przyjêcia s¹ niektóre jej formy.
Warto pamiêtaæ, ¿e oprócz Radia Maryja i TV Trwam dzia³a w Polsce 46 rozg³oœni
radiowych nadaj¹cych program spo³eczno-religijny (w tym 40 diecezjalnych i 6 nale¿¹cych do innych instytucji Koœcio³a Katolickiego), których rola spo³eczna jest zdaniem KRRiT niezwykle istotna. Równie¿ w ramach misyjnej dzia³alnoœci mediów
publicznych nadawana jest du¿a iloœæ programów katolickich zarówno radiowych jak
i telewizyjnych. Ubolewaæ nale¿y, ¿e jedyna jak dot¹d telewizja nadaj¹ca naziemny program spo³eczno-religijny Telewizja Puls. która posiada dwa miejsca na nadaj¹cym ju¿
multipleksie 2 ca³kowicie zmieni³a swój charakter. Jest to jednak efektem kontrowersyjnych decyzji podjêtych przez poprzedni sk³ad KRRiT w latach 2007 i 2009, które
ca³kowicie zmieni³y pierwotn¹ koncesjê dla nadawcy TV Puls, udzielon¹ Ojcom Franciszkanom w roku 2004 na nadawanie programu wyspecjalizowanego o charakterze
spo³eczno-religijnym. Dwie kolejne wspomniane zmiany koncesji spowodowa³y, ¿e dziœ
ani w koncesji, ani te¿ w nadawanym programie nie ma ju¿ œladu po zapisach dotycz¹cych spo³eczno-religijnego charakteru tej stacji.
Pragnê zapewniæ Pana Marsza³ka, ¿e Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w swojej
decyzji dotycz¹cej przydzia³u miejsc na pierwszym multipleksie by³a ca³kowicie niezawis³a i kierowa³a siê wy³¹cznie wzglêdami wynikaj¹cymi z przepisów prawa. W szczególnoœci dbaliœmy o równe traktowanie wszystkich wnioskodawców. Postêpowanie
przeprowadzone zosta³o w sposób ca³kowicie przejrzysty. Szczegó³owe uzasadnienie
decyzji zosta³o przekazane wszystkim stronom, a pe³na dokumentacja postêpowania
znajduje siê w KRRiT.
Pragnê poinformowaæ, ¿e dalsze postêpowanie w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jest uzale¿nione od wyroku, jaki zapadnie w Wojewódzkim S¹dzie Administracyjnym w przypadku zaskar¿enia decyzji koncesyjnej przez strony postêpowania.
Odwo³anie do s¹du to zwyczajowa procedura obowi¹zuj¹ca w przypadku ka¿dej decyzji
wydawanej w trybie administracyjnym. We wszystkich decyzjach znajduje siê pouczenie dla stron postêpowania o mo¿liwoœci wniesienia odwo³ania od decyzji do II instancji
w ci¹gu miesi¹ca od jej otrzymania. S¹d mo¿e decyzjê utrzymaæ w mocy b¹dŸ uchyliæ
i zwróciæ do ponownego rozpoznania przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji. Z ca³¹
pewnoœci¹ s¹d nie bêdzie orzeka³ w kwestii przyznania koncesji któremukolwiek z podmiotów gdy¿ to uprawnienie przys³uguje wy³¹cznie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Z ca³¹ pewnoœci¹ równie¿ w obecnej chwili po podjêciu decyzji Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji nie ma ¿adnej mo¿liwoœci prawnej dokonania jej skutecznego
wzruszenia. Pozostaje jedynie s¹dowa droga odwo³awcza. Pozwoli³em sobie na te dwa
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ostatnie zastrze¿enia, gdy¿ takie oczekiwanie wyrazi³y senator J. Sagatowska i senator
D. Czudowska w swoich oœwiadczeniach.
Konkurs na cztery miejsca na I multipleksie to nie koniec, ale zaledwie pocz¹tek
cyfryzacji nadawania naziemnego. Jeszcze w tym roku zostanie og³oszone postêpowanie konkursowe na kolejne cztery miejsca na MUX 1, zajmowane obecnie czasowo
przez Telewizjê Polsk¹. Najdalej w kwietniu 2014 r. wszystkie programy TVP zostan¹
bowiem przeniesione na MUX 3. PóŸniej przyjdzie kolej na nastêpne multipleksy.
Z powa¿aniem
Jan Dworak
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Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
G³ównym za³o¿eniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej by³o zmaksymalizowanie wsparcia dla naturalnego œrodowiska
dziecka, czyli rodziny. Jedne z najwa¿niejszych zmian, które wprowadzi³a
nowa ustawa, to nowe formy pomocy dla rodzin biologicznych niewydolnych
wychowawczo oraz nowe zasady zak³adania i wynagradzania rodzin zastêpczych.
Okaza³o siê jednak, ¿e wdro¿enie zapisów nowej ustawy nastrêcza sporo trudnoœci gminom, na które w zwi¹zku z tym spad³y nowe obowi¹zki,
o czym poinformowa³o mnie Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów
Województwa Lubuskiego. G³ówne zarzuty gmin dotycz¹ tego, ¿e ustawa imperatywnie narzuca powo³anie nowych instytucji bez gwarancji odpowiednich œrodków na funkcjonowanie asystentów rodzinnych, poradnictwa
specjalistycznego, placówek wsparcia dziennego, rodziny wspieraj¹cej, stawiaj¹c jednoczeœnie wysokie wymagania kwalifikacyjne, co wi¹¿e siê z wysokimi kosztami organizacji i dzia³ania tych¿e podmiotów. Nowa ustawa nie
uwzglêdnia te¿ sytuacji, ¿e w niewielkich gminach mo¿e zaistnieæ problem
z dostêpem do specjalistów z zakresu prawa, psychologii, negocjacji, coachingu, co znów zwiêksza wydatki po stronie jednostek samorz¹dowych. Dodatkowo gmina czêœciowo ponosi wydatki na utrzymanie dziecka w rodzinie
zastêpczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuñczo-wychowawczej,
nie maj¹c jednak wp³ywu na ich wysokoœæ, poniewa¿ decyzjê w tej sprawie
podejmuje starostwo.
Najpowa¿niejszy zarzut, na który zwracaj¹ uwagê gminy, dotyczy
art. 197 ustawy, a mianowicie tego, ¿e gminy mog¹ otrzymywaæ dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie zadañ w³asnych z zakresu realizacji zadañ wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastêpczej, przy czym
wysokoœæ dotacji nie mo¿e przekroczyæ 50% wydatków przeznaczonych na
realizacjê zadania, nie ma wiêc pewnoœci pozyskania œrodków na zupe³nie
nowe zadanie.
Zwracam siê z apelem o ponowne przeanalizowanie wy¿ej przedstawionych zapisów, by u³atwiæ funkcjonowanie gminom oraz rodzinom, na których
dobru i stabilizacji przede wszystkim nam zale¿y.
Z powa¿aniem
Robert Dowhan

OdpowiedŸ
Warszawa, 20 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 24 stycznia 2012 r., znak:
BPS/043-04-94/12, dotycz¹ce tekstu oœwiadczenia Senatora Roberta Dowhana z³o¿onego podczas 4. posiedzenia Senatu RP w sprawie zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej, uprzejmie informujê.
Istot¹ rozwi¹zañ ujêtych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastêpczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z póŸn. zm.) jest stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodzin¹ je wychowuj¹c¹, je¿eli ma ona trudnoœci
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w prawid³owym wype³nianiu swoich funkcji, g³ównie natury opiekuñczo-wychowawczej. Dzia³aniom profilaktycznym, maj¹cym na celu stworzenie dziecku odpowiednich
warunków ¿ycia w jego œrodowisku rodzinnym, bêd¹ towarzyszyæ dzia³ania na rzecz
doskonalenia i rozwoju ró¿nych form rodzinnej pieczy zastêpczej nad dzieckiem. Przewiduje siê ponadto znaczne ograniczenie roli placówek opiekuñczo-wychowawczych
w opiece nad dzieckiem, poprzez umieszczanie w nich dzieci nieco starszych, powy¿ej
10 roku ¿ycia, a tak¿e poprawê standardu placówek poprzez zmniejszenie ich liczebnoœci do 14 wychowanków. Zmiany powy¿sze bêd¹ wprowadzane sukcesywnie w kolejnych latach, tak aby z dniem 1 stycznia 2020 roku wiek dzieci w placówkach
opiekuñczo-wychowawczych nie by³ ni¿szy ni¿ 10 lat, natomiast placówki opiekuñczo-wychowawcze z dniem 1 stycznia 2021 uzyska³y standard 14-osobowy. Nie s¹ to
jedyne zadania, które – z uwagi na wysokie koszty organizacyjne – s¹ przesuniête
w czasie. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e tworzenie m.in. stanowisk asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastêpczej nie wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zapewnienia pe³nej obsady kadrowej w tym zakresie ju¿ w roku wejœcia w ¿ycie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastêpczej, bowiem zatrudnienie asystenta rodziny – zgodnie z przepisami ustawy – ma charakter fakultatywny, natomiast wdro¿enie stosownych przepisów w odniesieniu do zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastêpczej jest
roz³o¿one w czasie.
Zadania zwi¹zane z organizacj¹ systemu pomocy dziecku i rodzinie przypisane zosta³y w ustawie wszystkim szczeblom samorz¹du terytorialnego jako zadania w³asne
lub zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej. Czêœæ zadañ w³asnych ma charakter obligatoryjny (np. obowi¹zek objêcia dziecka pozbawionego opieki rodziców systemem pieczy zastêpczej), a czêœæ z nich charakter fakultatywny (np. objêcie rodziny
biologicznej wsparciem asystenta rodziny). Natomiast zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej s¹ w ca³oœci finansowane z bud¿etu pañstwa (np. organizacja i prowadzenie oœrodków adopcyjnych przez marsza³ka województwa).
Nale¿y podkreœliæ, ¿e tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin¹ nie jest zadaniem nowym dla samorz¹du gminy, bowiem i w obowi¹zuj¹cej do dnia 1 stycznia 2012 roku w tym zakresie ustawie z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy spo³ecznej, zadania zwi¹zane z profilaktyk¹ i prac¹ z rodzin¹, w tym równie¿
wsparcie rodzin czy prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuñczo-wychowawczych wsparcia dziennego, by³o zadaniem w³asnym gminy o charakterze
obowi¹zkowym.
Wydaje siê zatem, ¿e spraw¹ kluczow¹ dla samorz¹dów wszystkich szczebli jest
w chwili obecnej odpowiedni do potrzeb rodziny dobór narzêdzi wsparcia lub œwiadczeñ, zarówno w odniesieniu do rodziny biologicznej, jaki do rodziny zastêpczej.
W³aœnie w tym zakresie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastêpczej daje samorz¹dowi gminy pewn¹ swobodê czyni¹c czêœæ
œwiadczeñ obligatoryjnymi, a czêœæ fakultatywnymi. Ponadto, wprowadzaj¹c system
wspó³finansowania przez gminê pobytu dzieci w pieczy zastêpczej na terenie powiatu,
czyni gminê bardziej zainteresowan¹ prowadzeniem efektywnej pracy z rodzin¹ biologiczn¹ na rzecz pozostawienia w niej dziecka. Dziêki zastosowaniu proponowanych
w ustawie narzêdzi wsparcia rodziny biologicznej, do których nale¿y asystent rodziny,
rodzina wspieraj¹ca, placówka wsparcia dziennego, w pespektywie kolejnych lat liczba
dzieci umieszczanych w pieczy zastêpczej powinna siê zmniejszaæ, zatem i wydatki
gminy z tytu³u wspó³finansowania pobytu dzieci w pieczy zastêpczej powinny byæ ni¿sze. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e okreœlony w art. 191 wymóg wspó³finansowania przez gminê
pobytu dziecka w pieczy zastêpczej odnosi siê jedynie do dzieci, które bêd¹ umieszczane w pieczy zastêpczej po dniu 1 stycznia 2012 roku. Warto w tym miejscu zwróciæ
uwagê, ¿e praca socjalna, prowadzona co do zasady z ró¿nymi rodzinami w œrodowisku
lokalnym pozostaje dalej – zgodnie z ustaw¹ z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej – zadaniem obligatoryjnym gminy, natomiast ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej wprowadza jedynie szereg komplementarnych narzêdzi wspierania rodziny, w której wychowywane s¹ dzieci, daj¹c jednoczeœnie mo¿liwoœæ odpowiedniej dywersyfikacji metod pracy z rodzin¹.
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W kontekœcie tego, w kwestii zabezpieczenia odpowiednich œrodków finansowych
na realizacjê ustawy uprzejmie informujê, ¿e w projekcie ustawy bud¿etowej na 2012 r.
zaplanowano œrodki finansowe w kwocie 70.300.000 z³, z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie zadañ jednostek samorz¹du terytorialnego wynikaj¹cych
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej, z tego 7.800.000 z³
w bud¿ecie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej (czêœæ 63 – Sprawy rodziny) oraz
62.500.000 z³ w stosownej rezerwie celowej w czêœci 83 (Œrodki finansowe na dofinansowanie lub finansowanie zadañ wynikaj¹cych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej (w tym na prowadzenie oœrodków adopcyjnych oraz
finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastêpczej)).
Œrodki na 2012 r. ujête w bud¿ecie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej (7.800.000 z³)
przeznaczone zostan¹ na pokrycie czêœci wydatków zwi¹zanych z powo³aniem w powiatach stanowisk koordynatora rodzinnej pieczy zastêpczej (na zasadach okreœlonych w art. 197 omawianej ustawy).
Natomiast z kwoty 62.500.000 z³ ujêtej w rezerwie celowej, o której mowa powy¿ej,
35.000.000 z³ przeznaczone zostanie na pokrycie czêœci wydatków zwi¹zanych z powo³ywaniem w gminach stanowisk asystenta rodziny oraz prowadzeniem szkoleñ dla rodzin zastêpczych i prowadz¹cych rodzinne domy dziecka, zaœ pozosta³a kwota zostanie
przeznaczona na pokrycie wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ przez samorz¹dy zadañ
zleconych z zakresu administracji rz¹dowej (tj.: prowadzenie przez marsza³ków województw oœrodków adopcyjnych i finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy
zastêpczej). Dofinansowanie dotacj¹ celow¹ z bud¿etu pañstwa zadañ w³asnych gmin
i powiatów z zakresu realizacji zadañ wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastêpczej, miedzy innymi stworzenia stanowisk asystenta, bêdzie mia³o miejsce równie¿
w dwóch nastêpnych latach (w 2013 r. jej wysokoœæ ma wynieœæ 54.000.000 z³, zaœ
w 2014 r. – 76.000.000 z³). Dofinansowanie to realizowane bêdzie na mocy art. 247
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej i wysokoœæ dotacji mo¿e przekroczyæ 50% wydatków na realizacjê zadania.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej w trakcie prac parlamentarnych uleg³a znacznym zmianom w stosunku do przed³o¿enia rz¹dowego, które niestety spowodowa³y wzrost kosztów jej wdro¿enia. Jednak, maj¹c na wzglêdzie sytuacjê
bud¿etu pañstwa, nie ma w chwili obecnej mo¿liwoœci podniesienia wy¿ej wskazanych
kwot dofinansowania. Natomiast, z uwagi na zg³oszone przez Komisjê Wspóln¹ Rz¹du
i Samorz¹du Terytorialnego zastrze¿enia dotycz¹ce niewystarczaj¹cej wysokoœci œrodków finansowych przeznaczonych na wdro¿enie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej, w wyniku rozmów prowadzonych ze stron¹ samorz¹dow¹, zosta³
przygotowany projekt nowelizacji ustawy, który proponuje zmiany pozwalaj¹ce na obni¿enie kosztów jej wdro¿enia, zw³aszcza w pierwszych latach, zanim mechanizmy,
o których wspomniano w pierwszej czêœci odpowiedzi, nie zaczn¹ przynosiæ gminnym
i powiatowym samorz¹dom terytorialnym wymiernych efektów finansowych. Uzgodnione ze stron¹ samorz¹dow¹ zmiany – nie zmieniaj¹c zasadniczo kierunku reformy
systemu opieki nad dzieckiem i rodzin¹ – przesuwaj¹ jedynie w czasie wejœcie w ¿ycie
niektórych przepisów, zmieniaj¹ z obligatoryjnego na fakultatywny charakter niektórych dodatkowych œwiadczeñ dla osób sprawuj¹cych pieczê zastêpcz¹, a tak¿e proponuj¹ – w wiêkszym ni¿ w uchwalonej w dniu 9 czerwca 2011 roku ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastêpczej zakresie – oparcie systemu na dotychczasowej
strukturze organizacyjnej i zatrudnionych, w funkcjonuj¹cych instytucjach opieki nad
dzieckiem i rodzin¹, pracownikach. Niektóre z postulatów zg³aszanych przez stronê samorz¹dow¹ znalaz³y siê w projekcie zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastêpczej (druk sejmowy nr 177).
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gorczycy
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
W zwi¹zku z opracowywan¹ przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci ustaw¹ deregulacyjn¹, która ma na celu tak zwane uwolnienie niektórych zawodów, chcia³bym zwróciæ uwagê Pana Ministra oraz zadaæ pytania à propos
zawodu regulowanego – przewodnika turystycznego, i dzia³alnoœci regulowanej – pilota wycieczek.
Do mojego biura senatorskiego wp³ynê³o pismo od Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, w którym pisz¹cy przedstawiaj¹ swoje liczne w¹tpliwoœci i uwagi.
Wiem, ¿e poszczególne ministerstwa „odpowiadaj¹” za zawody, które im
podlegaj¹, i zg³aszaj¹ je do deregulacji. Jednak to Ministerstwo Sprawiedliwoœci prowadzi ustawê i tylko od pracowników ministerstwa wysz³y informacje o ewentualnym uwolnieniu zawodu przewodnika turystycznego.
W dniu 4 stycznia 2012 roku na antenie Radia PiN odby³a siê rozmowa
z doradc¹ Pana Ministra Miros³awem Barszczem, który przyzna³, ¿e jest ju¿
gotowa wstêpna lista zawodów. Na jednym z portali internetowych pojawi³
siê tak¿e tekst e-maila Miros³awa Barszcza jako odpowiedŸ na pytanie osoby
kieruj¹cej akcj¹ „Wolne przewodnictwo”. Cytujê: „Tak, wszystkie zawody ministra sportu bêd¹ uwolnione ca³kowicie”.
Nie chcia³bym siê opieraæ na informacjach z blogów i niesprawdzonych
e-maili, dlatego te¿ proszê Pana Ministra o krótk¹ informacjê, czy rzeczywiœcie wszystkie zawody podlegaj¹ce pod Ministerstwo Sportu i Turystyki bêd¹
uwolnione, a jeœli tak, to w jakim stopniu – czy ca³kowicie, czy czêœciowo?
Skoro mamy dbaæ o jak najwy¿sz¹ jakoœæ us³ug turystycznych oferowanych turystom polskim i zagranicznym, co przek³ada siê na kreowanie wizerunku kraju i naszych regionów na œwiecie, to – wydaje mi siê – nie mo¿na tej
dzia³alnoœci oddaæ w rêce osób przypadkowych, których wiedza w ¿aden
sposób nie jest weryfikowana.
Jak czytamy w dokumencie rz¹dowym przyjêtym w dniu 26 wrzeœnia
2008 roku pt. „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku”: „turystyka przyczynia siê do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i œrodowiskowych, których eksponowanie poprawia wewnêtrzny i zewnêtrzny wizerunek
kraju, regionów oraz miejscowoœci”. Dalej czytamy: „Turystyka jest dziedzin¹ (…) buduj¹c¹ œwiadomoœæ spo³ecznoœci lokalnych i regionalnych, wzmacniaj¹c¹ i scalaj¹c¹ kapita³ spo³eczny, pe³ni¹c¹ funkcje edukacyjne,
podwy¿szaj¹c¹ dumê z miejsca zamieszkania, wzmacniaj¹c¹ odpowiedzialnoœæ za swoje otoczenie, kreuj¹c¹ dba³oœæ o ³ad przestrzenny, estetykê i œrodowisko przyrodnicze, o silnym oddzia³ywaniu kulturotwórczym, kszta³tuj¹c¹ wra¿liwoœæ i poczucie piêkna, dostarczaj¹c¹ prze¿yæ duchowych,
kreuj¹c¹ wartoœciowe propozycje zagospodarowania wolnego czasu, umo¿liwiaj¹c¹ zachowania prozdrowotne, prorodzinne i proekologiczne”.
Co bardzo istotne: „ze wzglêdu na wolniejszy wzrost liczby turystów zagranicznych ni¿ oczekiwany wzrost ich wydatków szczególnego znaczenia
nabiera wzrost jakoœci us³ug i rozszerzenie oferty us³ug dostêpnych w czasie
pobytu w Polsce”.
Na tê jakoœæ sk³ada siê równie¿ obs³uga przewodnicka. Ka¿de pañstwo
ró¿nymi – mniej lub bardziej regulowanymi – metodami dba o to, aby osoby
oprowadzaj¹ce turystów posiada³y odpowiednie kwalifikacje poparte rzeteln¹ wiedz¹ teoretyczn¹ i praktyk¹. Taka oferta przewodnicka daje pewnoœæ,
¿e turyœci mi³o i bezpiecznie spêdzaj¹ czas, a goœcie zagraniczni wyjad¹ od
nas zainspirowani do poszerzenia swej wiedzy i powrotu do Polski.
Wartoœæ wycieczki krajoznawczej w ogromnym stopniu zale¿y od pracy
przewodników lokalnych. Przekazywane informacje pozwalaj¹ na swoiste
prze¿ycie przygody intelektualnej, zrozumienie dziedzictwa kulturowego danego regionu, jego bogactwa, przyrody i historii. Przewodnik ma równie¿ obowi¹zek opieki i zapewnienia bezpieczeñstwa turystom.
W przypadku, gdy przewodnik bez licencji i przygotowania prezentuje
grupie swoje pogl¹dy i niezweryfikowan¹ wiedzê, dochodzi do sytuacji,
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w których turyœci zagraniczni otrzymuj¹ nieprawdziwe informacje, takie jak te,
¿e zamek w Olsztynie zbudowali Krzy¿acy, ¿e Ignacy Krasicki by³ pruskim filozofem oraz ¿e w Sztutowie i Oœwiêcimiu by³y polskie obozy koncentracyjne.
Uwa¿am, ¿e przewodnik turystyczny jest równie¿ nauczycielem i musi
byæ odpowiedzialny za przekazywane informacje.
Dodatkowo – przy okazji deregulacji – powstaje pytanie, jak idea uwolnienia zawodu przewodnika turystycznego ma siê do zaleceñ i norm zawartych w dokumencie PN-EN 15565:2008 „Us³ugi turystyczne – Wymagania
dotycz¹ce szkolenia zawodowego i programów kwalifikacji przewodników
turystycznych”.
Stanis³aw Gorczyca

OdpowiedŸ
Warszawa, 29 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Stanis³awa Gorczycy z³o¿onym podczas
4. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 stycznia 2012 r., przekazanym pismem z dnia
24 stycznia 2012 r., nr BPS/043-04-95/12, uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.
Obecnie prowadzone s¹ w Ministerstwie Sprawiedliwoœci prace nad poszerzeniem
dostêpu do zawodów regulowanych – legislacyjnie przyjmuj¹ one formê projektu ustawy o zmianie ustaw reguluj¹cych wykonywanie niektórych zawodów. Te z zawodów
bran¿y turystycznej, które s¹ regulowane, automatycznie znajduj¹ siê w obszarze
prac. Projekt zostanie przes³any do konsultacji spo³ecznych na prze³omie lutego i marca br. Obecny etap prac nie pozwala na udzielenie definitywnych odpowiedzi na postawione przez Pana Senatora pytania, co do kszta³tu przepisów, jaki zostanie ostatecznie
zaproponowany.
Za³o¿enia przyœwiecaj¹ce prowadzonym we wspomnianym zakresie pracom to
przede wszystkim poszerzenie sfery wolnoœci gospodarczej w Polsce i wynikaj¹ce z tego
u³atwienie dostêpu do zawodów regulowanych, na czym skorzystaj¹ g³ównie ludzie
m³odzi. Dodatkow¹ korzyœci¹ bêdzie spadek cen us³ug oraz mo¿liwy w wielu przypadkach wzrost jakoœci œwiadczonych us³ug.
Nale¿y stanowczo podkreœliæ, ¿e efekty prowadzonych dzia³añ legislacyjnych nie
zagro¿¹ ¿yciu i zdrowiu konsumentów, oraz bezpieczeñstwu publicznemu, które to
wartoœci s¹ konstytucyjnymi przes³ankami ograniczenia wolnoœci wyboru miejsca zatrudnienia.
Pragnê te¿ poinformowaæ, ¿e wyniki prac zostan¹ poddane szerokim konsultacjom
spo³ecznym, w tym oczywiœcie równie¿ z podmiotami wykonuj¹cymi dzia³alnoœæ w zakresie bêd¹cym przedmiotem oœwiadczenia Pana Senatora. Tym samym ka¿dy zainteresowany wynikiem prac bêdzie mia³ mo¿liwoœæ odniesienia siê do propozycji przed ich
wejœciem w ¿ycie.
Prace nad wy¿ej wymienion¹ ustaw¹ ka¿dorazowo konsultowane s¹ z ministerstwem, któremu dana profesja podlega – w tym wypadku z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Tym samym wszelkie relacje miêdzy zaproponowanymi przepisami, a reszt¹
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porz¹dku prawnego jaki obowi¹zuje w Polsce, jest konsultowany ze specjalistami
z okreœlonych dziedzin. W odniesieniu do wspomnianego przez pana Senatora dokumentu PN-EN 15565:2008 „Us³ugi turystyczne – Wymagania dotycz¹ce szkolenia zawodowego i programów kwalifikacji przewodników turystycznych”, nale¿y zauwa¿yæ,
¿e ma on jedynie charakter ogólnych za³o¿eñ standaryzacyjnych, na który prace deregulacyjne nie maj¹ wp³ywu.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Premierze!
Sprawa gazu ³upkowego od wielu miesiêcy stanowi przedmiot debaty
publicznej. Dostrzegaj¹c znacz¹cy potencja³ w tworz¹cym siê sektorze, który
– mam nadziejê – mo¿e powstaæ, nale¿y w³aœciwie przygotowaæ siê do ca³ego
procesu uruchomienia wydobycia. Najprawdopodobniej Polska stanie przed
szans¹ na zwiêkszenie wp³ywów do bud¿etu, nap³yw nowych inwestycji,
spadek bezrobocia czy rozwój polskiej nauki, a to zaledwie kilka sfer, na które wp³yw mo¿e mieæ uruchomienie wydobycia gazu ³upkowego na szerok¹
skalê.
Województwo warmiñsko-mazurskie, z którego jestem senatorem, dysponuje potencjalnie znacz¹cymi z³o¿ami gazu. Ju¿ zosta³y wydane koncesje
na jego poszukiwanie w powiatach: braniewskim, elbl¹skim, i³awskim, ostródzkim, nowomiejskim, dzia³dowskim, lidzbarskim i olsztyñskim, a w Rogitach
pod Bartoszycami prowadzone s¹ ju¿ nawet odwierty poszukiwawcze. Nasz
region oraz województwo pomorskie s¹ bardzo perspektywiczne pod wzglêdem mo¿liwoœci odkrywania z³ó¿. Sprawa jest niezwykle istotna z punktu
widzenia mieszkañców Warmii i Mazur, gdy¿ ta czêœæ naszego kraju szczególnie potrzebuje nowych inwestycji, a gaz ³upkowy mo¿e stanowiæ szansê
rozwojow¹. Aby móc liczyæ na profity mog¹ce p³yn¹æ z ewentualnego wydobycia, nale¿y przedsiêwzi¹æ wiele dzia³añ o charakterze prawnym i organizacyjnym.
Panie Premierze, czy na poziomie Komisji Europejskiej prowadzone s¹
dzia³ania o charakterze lobbingu za eksploatacj¹ gazu ³upkowego? Niestety
z doniesieñ medialnych wiemy, ¿e we Francji prawnie ograniczone s¹ mo¿liwoœci wydobycia gazu z ³upków. Kraj ten na tyle jednak rozwin¹³ energetykê
atomow¹, ¿e kalkulacje odnoœnie do gazu ³upkowego nie musz¹ byæ dla niego
korzystne. Z drugiej strony na rozwiniêciu wydobycia mogliby straciæ strategiczni dostawcy gazu ziemnego do naszego kraju. Równie¿ dzia³acze, którzy
podnosz¹ aspekt ochrony œrodowiska, lobbuj¹ za ograniczaniem wydobycia.
Istniej¹ wiêc podmioty, które s¹ zainteresowane limitowaniem eksploatacji
surowca. W mojej jednak ocenie w polskim interesie jest d¹¿enie do wykorzystania tej szansy na rozwój kraju. Z zainteresowanymi œrodowiskami nale¿y
prowadziæ przygotowany dialog, którego efektem mog¹ byæ wnioski wp³ywaj¹ce na ca³y mechanizm prawny, zwi¹zany z wydobyciem gazu z ³upków,
uwzglêdniaj¹cy szeroko pojêty interes naszego kraju.
Z punktu widzenia prawa polskiego wskazane s¹ takie zmiany, aby
stworzone warunki pozwala³y na poszukiwania, a nastêpnie eksploatacjê
z³ó¿ zainteresowanym przedsiêbiorstwom w sposób uwzglêdniaj¹cy ochronê
œrodowiska i przynosz¹cy profity mieszkañcom oraz bud¿etowi. Jakiego rodzaju zmiany prawne s¹ planowane w zwi¹zku z regulacj¹ tego, mam nadziejê, przysz³ego sektora, aby zapewniæ wp³ywy do bud¿etów jednostek
samorz¹du terytorialnego i bud¿etu pañstwa? Jaki model zostanie zaproponowany, je¿eli chodzi o wydobycie gazu niekonwencjonalnego, w kontekœcie
ochrony œrodowiska? W naszym oczywistym interesie jest stworzenie takich
ram prawnych, aby premiowane by³y rozwi¹zania proekologiczne.
Naturalnie istotn¹ spraw¹ jest polityka pañstwa wobec podmiotów zainteresowanych wydobyciem i sposobu ich opodatkowania, ustalenie op³at
w sposób transparentny i równy dla wszystkich, aby mo¿na by³o myœleæ
o efektywnym ich wykorzystaniu na strategiczne cele pañstwa, zwi¹zane
chocia¿by z edukacj¹ czy rezerw¹ na trudniejsze pod wzglêdem demograficznym czasy. Jaki model op³at za poszukiwanie oraz eksploatacjê z³ó¿ zostanie
przyjêty? W jakiej wysokoœci bêd¹ to op³aty? Czy rozwa¿ane jest podejœcie
progresywne, aby zachêciæ do podjêcia dzia³añ i aby po rozwiniêciu siê sektora mo¿na by³o te op³aty zwiêkszyæ? Obecnie op³aty s¹ bardzo niskie, co mo¿na zrozumieæ, jednak wa¿ne jest okreœlenie rozwi¹zania, do którego
zmierzamy. Aktualnie dopuszczony jest handel koncesjami. Czy i jak to rozwi¹zanie zostanie zmodyfikowane?
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Temat gazu ³upkowego jest niezwykle wa¿ny dla strategicznych interesów kraju. Gdyby mia³o dojœæ do masowej eksploatacji surowca w Polsce, powinniœmy odpowiednio wczeœnie przygotowaæ siê do tego procesu, aby
profity zasila³y wa¿ne aspekty funkcjonowania pañstwa. Bardzo liczê na
spójn¹ strategiê w tym wzglêdzie, uwzglêdniaj¹c¹ poruszane przeze mnie
kwestie.
Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ
Warszawa, 16 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo (znak: BPS/043-04-96/12) Marsza³ka Senatu RP do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka, przy którym
przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Ryszarda Góreckiego
zwi¹zane z tematyk¹ niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu (shale gas), poni¿ej, we wspó³pracy z Ministerstwem Œrodowiska, przedstawiam informacje w sprawie poruszonej przez
Pana Senatora.
Na wstêpie pragnê podkreœliæ cele, jakie s¹ ju¿ od kilku miesiêcy intensywnie realizowane w Polsce w zakresie prowadzonych prac poszukiwawczych niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów. Obecnie obserwuje siê specyficzn¹ sytuacjê, gdzie Ÿród³em
wiêkszoœci technicznych informacji dla publicznej debaty s¹ dwie wzajemnie odmiennie umotywowane grupy podmiotów. Z jednej strony jest przemys³ naftowy, bazuj¹cy
na swoich doœwiadczeniach, który jednak nie mo¿e byæ w tym przypadku traktowany
jako obiektywny. Z drugiej zaœ strony aktywnym Ÿród³em informacji stanowi¹cych
przeciwwagê w dyskusji s¹ dotychczasowi g³ówni dostawcy konwencjonalnego gazu,
którzy zaniepokojeni mo¿liwoœci¹ powstania alternatywnych Ÿróde³ gazu wykorzystuj¹
czarny PR ekologiczny jako sposób na przeciwdzia³anie rozwoju tego sektora energetyki. W efekcie, aby uniemo¿liwiæ wykorzystywania œrodowisk ekologicznych i eksperckich z motywacji biznesowych, b¹dŸ politycznych przez któr¹kolwiek stronê dysputy
konieczne jest rozpoczêcie programów intensywnych szkoleñ, a tak¿e badañ w oparciu
o amerykañskie doœwiadczenia, które w zakresie zagospodarowania niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów napawaj¹ optymizmem i daj¹ nadziejê, ¿e w perspektywie kilku lat tak¿e w Europie, w tym równie¿ w Polsce, poszukiwanie tych z³ó¿ mo¿e zmieniæ
obecny rynek energii. Niemniej jednak nale¿y uzbroiæ siê w cierpliwoœæ, gdy¿ jest to
proces czasoch³onny, wymagaj¹cy sporych nak³adów inwestycyjnych i wielu badañ.
Stan realizacji dzia³añ w zakresie poszukiwania gazu ziemnego w ³upkach w Europie
jest na etapie wstêpnych prac poszukiwawczych. W porównaniu do innych krajów europejskich, prace poszukiwawcze w Polsce s¹ najbardziej zintensyfikowane. W ci¹gu
ostatnich kilkunastu miesiêcy, firmy poszukuj¹ce niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu
w Polsce wykona³y 16 odwiertów poszukiwawczych (w tym dwa horyzontalne) z czego
na 8 przeprowadzono zabieg szczelinowania hydraulicznego. Szacuje siê. ¿e w przeci¹gu najbli¿szych 2–3 lat zostanie skompletowanych ok. 150 odwiertów. Natomiast
aby przygotowaæ rzeteln¹ dokumentacjê geologiczn¹ i móc oszacowaæ zasoby ekonomicz-
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nie wydobywalne, takich odwiertów potrzeba drugie tyle tzn. ok. 300. W zwi¹zku z tym
zanim dojdzie do eksploatacji gazu na skalê przemys³ow¹, czeka nas jeszcze wiele pracy zwi¹zanej z realizacj¹ pierwszego etapu jakim s¹ prace poszukiwawcze. Eksploatacja to drugi etap, którego oczywiœcie nie mo¿na wykluczaæ, a jedynie staraæ siê
w sposób optymalny przygotowywaæ rynek gazu do potencjalnego wydobycia.
Wizja wykorzystania potencjalnych zasobów shale gas nie tylko w Polsce ale
i w Europie jest bardzo perspektywiczna i obiecuj¹ca, szczególnie w kontekœcie ci¹gle
utrzymuj¹cej siê zale¿noœci od dostaw gazu z Rosji i towarzysz¹cym tym zagro¿eniom
mo¿liwych ograniczeñ w dostawach b³êkitnego paliwa do Europy z kierunku wschodniego. Kluczowe perspektywy wykorzystania gazu ³upkowego w Polsce to: energetyka
(obecnie oko³o 3% energii elektrycznej pochodzi z gazu ziemnego), transport, krajowy
rynek gazu z udzia³em odbiorców indywidualnych (obecnie 52% mieszkañców kraju
ma dostêp do sieci gazowej) oraz mo¿liwoœæ eksportu.
Ministerstwa w³aœciwe wspieraj¹ wszelkie prace zwi¹zane z rozpoznawaniem, poszukiwaniem i potencjaln¹ eksploatacj¹ gazu ze z³ó¿ konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Wspólnie staramy siê, aby ramy prawne w tym zakresie by³y coraz
doskonalsze. Prowadzimy szereg prac, które w efekcie znacz¹co przyczyni¹ siê do rozwoju sektora naftowego i gazowniczego nie tylko w Polsce ale i w UE. Ka¿dorazowo podczas licznych konferencji, tudzie¿ spotkañ bilateralnych zaznacza siê. i¿ sprawy
zwi¹zane z niekonwencjonalnymi z³o¿ami gazu ziemnego staj¹ siê coraz wa¿niejsze
w planowaniu struktury bilansu energii zarówno w Polsce, jak i UE. Poza modernizacj¹
krajowej gospodarki Polska ma szansê na wzmocnienie swojej pozycji jako pañstwa
w Europie i na œwiecie. Dlatego te¿ przedstawiciele polskiego rz¹du, g³ównie resortów
spraw zagranicznych, gospodarki i œrodowiska, s¹ aktywni na forum miêdzynarodowym, gdzie propaguj¹ gaz ze z³ó¿ niekonwencjonalnych (w tym gaz z ³upków) jako konkurencyjne i ekologiczne paliwo kopalne oraz wspó³pracuj¹ z innymi pañstwami Unii
Europejskiej zainteresowanymi jego poszukiwaniami i eksploatacj¹. Dzia³ania na forum UE maj¹ na celu budowanie pozytywnego wizerunku gazu z ³upków poprzez dostarczenie pe³nej informacji na temat standardów bezpieczeñstwa œrodowiskowego.
Rz¹d dzia³a na rzecz promocji gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych m.in. przez:
· bie¿¹c¹ wspó³pracê z przedstawicielami Polski w Parlamencie Europejskim;
· aktywny udzia³ w spotkaniach informacyjnych w Brukseli, organizowanych dla
pracowników administracji unijnej;
· przygotowywanie materia³ów informacyjno-analitycznych, artyku³ów publikowanych przez europos³ów i ulotek informacyjnych wspieraj¹cych ich dzia³ania
w Brukseli i Strasburgu;
· prowadzenie konsultacji z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
Ponadto prowadzone s¹ dzia³ania w celu pozyskania wsparcia pañstw europejskich w debacie nt. gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych. Elementem tych prac jest prezentowanie polskich doœwiadczeñ i ekspertyz oraz korzyœci wynikaj¹cych
z potencjalnego rozwoju wydobycia z zasobów niekonwencjonalnych w Europie.
W styczniu br. Komisja Europejska opublikowa³a raport poœwiêcony gazowi ze z³ó¿
niekonwencjonalnych. Na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej belgijska kancelaria Phillippe & Partners oceni³a regulacje prawne obowi¹zuj¹ce
w czterech krajach Unii Europejskiej: Niemczech, Francji, Szwecji i Polsce. Stwierdzi³a, ¿e w wystarczaj¹cy sposób zabezpieczaj¹ one poszukiwania i eksploatacjê gazu. Autorzy raportu nie wskazali ¿adnych istotnych luk prawnych w prawodawstwie
unijnym, zaproponowali jedynie wprowadzenie ewentualnych poprawek do przepisów
dotycz¹cych konsultacji spo³ecznych, które odbywaj¹ siê w ramach opracowywania
ocen oddzia³ywania na œrodowisko.
Kontynuuj¹c poparcie dla tak strategicznego projektu jakim jest potencja³ wydobycia wêglowodorów ze z³ó¿ niekonwencjonalnych Ministerstwo Gospodarki wraz z Miêdzynarodow¹ Agencj¹ Energetyczn¹ (MAE), która jest inicjatorem ca³ego wydarzenia,
a tak¿e przy wspó³pracy z Ministerstwem Energii Meksyku (co-host), organizuje w Warszawie warsztat (workshop) pt. Environment and Unconventionals. What are the Golden
Rules?, którego data zaplanowana zosta³a na 7 marca 2012 r. Ca³a koncepcja warszta-
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tów zwi¹zana jest z trwaj¹cymi przygotowaniami do wydania publikacji World Energy
Outlook 2012, poœwiêconej nowemu scenariuszowi energetycznemu (Scenariusz Zrównowa¿onego Bezpieczeñstwa Energetycznego). Tematyka warsztatu obejmie zagadnienia poœwiêcone wydobyciu gazu ziemnego (shale gas) oraz ropy naftowej (light tight oil)
ze z³ó¿ niekonwencjonalnych. Uwa¿am, ¿e wydarzenie to bêdzie mia³o wa¿ny oddŸwiêk dla dalszej realizacji poszukiwañ niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów.
Pragnê podkreœliæ, ¿e tak¿e w opinii polskiego rz¹du obowi¹zuj¹ce obecnie prawodawstwo uwzglêdnienia potrzebê ochrony œrodowiska podczas poszukiwañ i eksploatacji gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych.
Jeœliby w najbli¿szych latach Komisja Europejska próbowa³a uregulowaæ na poziomie unijnym kwestie wydobywania gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych, Polska bêdzie
broniæ suwerennoœci pañstw cz³onkowskich w zakresie gospodarowania swoimi zasobami mineralnymi i powstrzymywaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do uniemo¿liwienia poszukiwañ i eksploatacji gazu.
Do dnia obecnego Minister Œrodowiska nie udzieli³ ¿adnej koncesji na wydobywanie gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych w Polsce. Obecnie trwaj¹ jedynie prace poszukiwawcze i rozpoznawcze w ramach 109 udzielonych przez Ministra koncesji. Dopiero po
zakoñczeniu poszukiwañ dowiemy siê, gdzie i w jakich iloœciach gaz wystêpuje w Polsce i czy jego eksploatacja bêdzie ekonomicznie uzasadniona. Je¿eli prognozy dotycz¹ce bazy zasobowej z³ó¿ gazu z ³upków siê potwierdz¹, Polska poprzez zwiêkszenie
znaczenia gazu w bilansie energetycznym kraju zapewni sobie bezpieczeñstwo energetyczne. Niemniej jednak, aby je osi¹gn¹æ nale¿y zastanowiæ siê nad kwestiami zapewniaj¹cymi optymalne zagospodarowanie potencjalnych z³ó¿. Firmy posiadaj¹ce
koncesje poszukiwawcze s¹ pozytywnie nastawione na oczekiwane efekty. Niemniej jednak w celu zachêty do dalszej realizacji inwestycji potrzebuj¹ one bardziej przyjaznych warunków m.in. w postaci konkurencyjnego i wolnego rynku gazu, dlatego te¿
z inicjatywy Ministra Gospodarki powo³any zosta³ Zespó³ ds. liberalizacji rynku gazu
ziemnego maj¹cy bezpoœredni wp³yw na kszta³t przysz³ego rynku gazu w Polsce. Jednym z g³ównych zadañ Zespo³u jest opracowanie mechanizmów regulacji rynkowej
w zakresie kszta³towania cen sprzeda¿y gazu. Obecnie Program Uwalniania Gazu jest
na etapie konsultacji spo³ecznych. Równolegle Departament Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki prowadzi prace nad projektem ustawy Prawo gazowe, które przyczyni siê do uproszczenia przepisów reguluj¹cych sektor gazu ziemnego. Obowi¹zuj¹ce
obecnie przepisy, w szczególnoœci przepisy ustawy – Prawo energetyczne w wyniku dokonywania ich wielokrotnych nowelizacji s¹ zbyt nieczytelne i skomplikowane, aby
stanowiæ podstawê do prawid³owego funkcjonowania rynku gazu ziemnego. Dodatkowo Ministerstwo Gospodarki opracowa³o projekt nowego rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ
w obrocie paliwami gazowymi. Projekt zosta³ skierowany do uzgodnieñ miêdzyresortowych i konsultacji spo³ecznych. Projekt nowego rozporz¹dzenia implementuje do polskiego prawa postanowienia III pakietu energetycznego, wprowadza do polskiego
systemu przesy³owego m.in. stawki przesy³owe entry-exit oraz sposób obliczania nale¿noœci za us³ugi krótkoterminowe i przerywane.
Ponadto wa¿n¹ kwesti¹, jak¹ nale¿y podkreœliæ jest fakt, i¿ obecnie finalizowane s¹
prace nad projektem rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pe³nomocnika Rz¹du do spraw rozwoju wydobycia wêglowodorów, którego g³ównym zadaniem bêdzie przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych
dotycz¹cych wydobycia wêglowodorów, w tym w szczególnoœci ze z³ó¿ niekonwencjonalnych. Zgodnie z tym projektem pe³nomocnikiem bêdzie podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska – G³ówny Geolog Kraju. Realizacja tak strategicznego projektu
dla gospodarki kraju jakim jest poszukiwanie niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu wymaga
skoordynowanych dzia³añ w ca³ej przestrzeni administracji. W sierpniu 2011 r. zosta³a
powo³ana Grupa robocza ds. poszukiwania, rozpoznawania i wykorzystania niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów w Polsce i efekt pracy tej grupy jest zbie¿ny z projektem rozporz¹dzenia Rady Ministrów – powo³anie pe³nomocnika, który by³by
odpowiedzialny za koordynacjê spraw zwi¹zanych z projektem shale gas w RP.
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Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia br. ustaw¹ Prawo geologiczne i górnicze op³ata eksploatacyjna w 60% bêdzie trafiaæ do gmin, na terenie których prowadzone bêdzie
wydobycie, a w 40% – do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej. Ponadto, mówi¹c o korzyœciach z prowadzonej dzia³alnoœci ³upkowej nale¿y
zwróciæ uwagê na jej pozytywny wp³yw na rynek pracy. Skorzysta równie¿ infrastruktura zarówno drogowa, jak i gazowa. Dodatkowo zaanga¿owane gminy bêd¹ mieæ mo¿liwoœæ polepszenia swojego standardu bytu, zmniejszyæ lokalne bezrobocie, czy
przynieœæ zyski w³aœcicielom z okolicznych wsi i miejscowoœci, na których posadawiane s¹ urz¹dzenia wiertnicze.
Przedk³adaj¹c powy¿sze informacje wyra¿am przekonanie, ¿e bêd¹ one stanowi³y
wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na zg³oszone przez Pana Senatora oœwiadczenie.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Tomasz Tomczykiewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Z uwagi na bardzo liczne g³osy odnosz¹ce siê do zmian w ustawie o finansach publicznych, proszê o ponowne przeanalizowanie sytuacji, w jakiej
znajduj¹ siê samorz¹dy lokalne i regionalne po wprowadzeniu drastycznego
ograniczenia deficytów bud¿etowych.
Przyk³adem niech bêdzie województwo warmiñsko-mazurskie, którego
deficyt mia³by zostaæ zmniejszony z planowanych w tym roku 85 milionów z³
do 13 milionów z³. Niezwykle istotny jest fakt, ¿e a¿ 58% z ponad 1 miliarda z³
w bud¿ecie województwa stanowi¹ wydatki inwestycyjne. Jest to absolutny
rekord. Dziêki wykorzystywaniu funduszy unijnych w regionie s¹ realizowane bardzo du¿e wieloletnie projekty, miêdzy innymi przebudowa dróg wojewódzkich oraz modernizacja najwiêkszych szpitali i instytucji kultury. Dziêki
dzia³alnoœci samorz¹du jeden z najbiedniejszych regionów Polski ma szansê
na dokonanie niezbêdnych przemian infrastrukturalnych.
Samorz¹dy generuj¹ bardzo niski udzia³, tylko 7%, w tworzeniu deficytu
sektora finansów publicznych. Na³o¿one limity bud¿etowe mog¹ wp³yn¹æ na
brak mo¿liwoœci zaci¹gania kredytów pod nowe lub realizowane ju¿ inwestycje. To spowoduje przyhamowanie rozwoju gospodarczego i spo³ecznego,
miêdzy innymi na Warmii i Mazurach. Regionalne izby obrachunkowe przewiduj¹, ¿e nowe ograniczenia wp³yn¹ na plany inwestycyjne tysi¹ca osiemdziesiêciu szeœciu jednostek samorz¹du terytorialnego spoœród ponad trzech
tysiêcy, a najbardziej odczuj¹ to samorz¹dy województw oraz miasta na prawach powiatu.
Ponadto nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e planowane deficyty s¹ na ogó³ przeszacowane. W województwie warmiñsko-mazurskim rokrocznie udaje siê redukowaæ do koñca roku bud¿etowego deficyt o oko³o 50%. W 2010 r.
z planowanego kredytu w wysokoœci 65,3 miliona z³ zaci¹gniêto 38,9% tej
kwoty.
Panie Ministrze, proponowana wysokoœæ deficytu ustalana dla wszystkich jednostek samorz¹du terytorialnego mo¿e doprowadziæ do spowolnienia
gospodarczego, a przecie¿ blisko 70% wszystkich inwestycji publicznych jest
realizowanych w³aœnie przez jednostki samorz¹du terytorialnego.
Na proœbê Samorz¹du Województwa Warmiñsko-Mazurskiego apelujê
wiêc o rozwa¿enie wprowadzenia zmian dotycz¹cych finansów publicznych.
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ
Warszawa, 24 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymanym przy piœmie z dnia 24 stycznia br., znak: BSP/043-04-97/12 oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Ryszarda Góreckiego w sprawie
zmian w ustawie o finansach publicznych dotycz¹cych ograniczenia deficytu sektora
samorz¹dowego, uprzejmie informujê.
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D³ugotrwa³e utrzymywanie siê strukturalnego deficytu sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych oraz wysoki deficyt sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych odnotowany w ostatnich latach grozi w d³ugim okresie destabilizacj¹ finansów
publicznych. Z tego powodu dla Polski bardzo wa¿n¹ kwesti¹ jest podjêcie zdecydowanych dzia³añ zmniejszaj¹cych nierównowagê fiskaln¹. Ponadto Rada Ecofin wystosowa³a dla Polski rekomendacje dotycz¹ce redukcji deficytu najpóŸniej do koñca 2012 r.
Niepodjêcie wystarczaj¹cych dzia³añ celem realizacji rekomendacji Rady mo¿e groziæ
zawieszeniem przez Radê dostêpu do œrodków z Funduszu Spójnoœci, co oznacza³oby
dla Polski utratê bardzo znacz¹cych œrodków finansowych. W przypadku stwierdzenia
przez Radê braku skutecznych dzia³añ dla redukcji deficytu Polsce groziæ mog¹ jeszcze
dalej id¹ce sankcje finansowe.
Pragnê zauwa¿yæ, ¿e rozwi¹zania zmierzaj¹ce do ograniczenia deficytu sektora samorz¹dowego by³y konsultowane ze stron¹ samorz¹dow¹ jeszcze na etapie poprzedzaj¹cym opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
niektórych innych ustaw. Projekt ustawy – w zakresie procedury ograniczenia deficytu
jednostek samorz¹du terytorialnego (JST) – zosta³ opracowany na podstawie propozycji strony samorz¹dowej.
Wed³ug danych z przyjêtych uchwa³ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
(stan bazy na dzieñ 6 grudnia 2011 r.) JST i ich zwi¹zki planuj¹ na rok 2012 deficyt
w kwocie 10 469 mln z³. Natomiast zaproponowany w projekcie ustawy limit deficytu
dla JST i ich zwi¹zków wynosi 10 500 mln z³. Maj¹c na uwadze powy¿sze, jak równie¿
ró¿nice pomiêdzy wynikiem planowanym i wykonywanym przez JST (deficyt realizowany jest na poziomie 60–70 proc.), nale¿y wnioskowaæ, ¿e w 2012 r. procedura ograniczenia deficytu nie bêdzie mieæ zastosowania. Projektowane rozwi¹zania ustalaj¹
równie¿ limit deficytu w kolejnych latach dla JST, ich zwi¹zków oraz samorz¹dowych
osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wynosi on 10 mld z³
w roku 2013, 9 mld w roku 2014, a poczynaj¹c od roku 2015 – 0,5% produktu krajowego brutto. Ponadto zgodnie z danymi z przyjêtych uchwa³ JST na 2012 r. w sprawie
wieloletnich prognoz finansowych na lata 2012–2015 jednostki te nie planuj¹ od
2013 r. deficytu.
Oznacza to, i¿ projekt ustawy nie wp³ynie na ograniczenie mo¿liwoœci inwestycyjnych JST, a co za tym idzie nie przyczyni siê do spowolnienia gospodarczego.
Ponadto pragnê zauwa¿yæ, i¿ udzia³ wyniku JST w deficycie sektora finansów publicznych wyniós³ w 2008 r. – 13%, w 2009 r. – 25,4% zaœ w 2010 r. – 17,7%.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Jako reprezentant mieszkañców województwa warmiñsko-mazurskiego
chcia³bym zg³osiæ swoje uwagi co do krzywdz¹cego podzia³u œrodków na realizacjê zadañ adopcyjnych w poszczególnych regionach kraju. Województwo
warmiñsko-mazurskie ma otrzymaæ oko³o 300 tysiêcy z³, choæ samorz¹d województwa wnioskowa³ o kwotê trzykrotnie wy¿sz¹. Zaznaczê, ¿e dla wszystkich regionów do podzia³u by³o 25 milionów z³ na 2012 r. Sk¹d zatem taki
algorytm podzia³u tego bud¿etu miêdzy województwa?
Zadania adopcyjne, którymi wed³ug nowej ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastêpczej maj¹ zaj¹æ siê od 1 stycznia 2012 r. marsza³kowie województw, winny byæ realizowane w taki sposób, by w pe³ni zaspokoiæ
potrzeby przysz³ych rodzin adopcyjnych. Konieczne jest zatem zapewnienie
ze strony pañstwa wystarczaj¹cych œrodków finansowych na prawid³owe
funkcjonowanie oœrodków adopcyjnych.
W wyniku nowych regulacji prawnych na Warmii i Mazurach przestanie
funkcjonowaæ czêœæ oœrodków adopcyjnych. Samorz¹d województwa powo³a³ ju¿ Wojewódzki Oœrodek Adopcyjny w Olsztynie i planuje otworzyæ jego filie w Elbl¹gu i E³ku. Niestety informacje o wstêpnej propozycji Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej zaniepokoi³y w³adze regionu i przysz³ych rodziców
adopcyjnych, gdy¿ stawiaj¹ pod znakiem zapytania otwarcie filii oœrodka.
Panie Ministrze, w tak du¿ym województwie niezbêdne jest zbudowanie
sieci oœrodków adopcyjnych, które mog³yby sprawnie szkoliæ rodziców i przeprowadzaæ procesy adopcyjne. Proszê zatem o gruntown¹ analizê propozycji
finansowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, tak by zapobiec nieprawid³owoœciom w funkcjonowaniu systemu adopcyjnego w Polsce.
Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ
Warszawa, 17 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 24 stycznia 2012 r. znak:
BPS/043-04-98/12 dotycz¹ce oœwiadczenia senatora Ryszarda Góreckiego w sprawie
krzywdz¹cego podzia³u œrodków na realizacjê zadañ adopcyjnych w poszczególnych rejonach kraju, uprzejmie wyjaœniam.
W dniu 2 stycznia 2012 r. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej zwróci³ siê do Ministra Finansów o przesuniêcie do bud¿etów wojewodów na 2012 r. œrodków w kwocie
16 242 tys. z³ z rezerwy celowej czêœæ 83, poz. 53 – Œrodki finansowe na dofinansowanie lub finansowanie zadañ wynikaj¹cych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastêpczej (w tym na prowadzenie oœrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastêpczej), z przeznaczeniem na prowadzenie
oœrodków adopcyjnych.
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Z tego 283 tys. z³ przeznaczono dla województwa warmiñsko-mazurskiego na pokrycie wydatków zwi¹zanych z prowadzeniem procedur adopcyjnych, w szczególnoœci:
– zatrudnienie z dniem 1 stycznia 2012 r. dotychczasowych pracowników publicznych oœrodków adopcyjno-opiekuñczych, o których mówi art. 244 ust. 4 i 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej (œrodki wystarczaj¹ce na
6-miesiêczne wynagrodzenia z narzutami),
– pokrycie pozosta³ych kosztów funkcjonowania oœrodków adopcyjnych w okresie 6
miesiêcy.
Wy¿sze kwoty œrodków przyznanych innym województwom w I transzy wynikaj¹
m.in. z faktu przeznaczenia czêœci œrodków na pokrycie rocznych kosztów funkcjonowania niepublicznych oœrodków adopcyjnych, którym marsza³ek województwa musi
zleciæ prowadzenie oœrodka adopcyjnego na mocy art. 245 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej. W przypadku województwa warmiñsko-mazurskiego
¿aden z niepublicznych oœrodków adopcyjno-opiekuñczych nie spe³ni³ ustawowych
wymogów, które zobowi¹zywa³yby marsza³ka województwa do podpisania z nim umowy.
Wy¿sza kwota przeznaczona dla innych województw wynika równie¿ z du¿ej liczby
oœrodków spe³niaj¹cych warunki art. 244 ust. 4 i art. 245 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastêpczej. Ponadto na terenie tych województw znajduj¹ siê oœrodki,
którym Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej wyznaczy³ zadanie prowadzenia
centralnego banku danych oraz oœrodki, którym Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej,
jako organ centralny ds. adopcji miêdzynarodowych wyznaczy³ dodatkowe zadania
dotycz¹ce prowadzenia postêpowania w sprawie adopcji miêdzynarodowych. Kwestie
te reguluje Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dn. 30 stycznia 2012 r.
w sprawie listy oœrodków adopcyjnych upowa¿nionych do wspó³pracy z organami
centralnymi innych pañstw lub z licencjonowanymi przez rz¹dy innych pañstw
organizacjami lub oœrodkami adopcyjnymi oraz Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia oœrodka adopcyjnego
w³aœciwego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekuj¹cych na
przysposobienie.
Bior¹c jednak pod uwagê szczególnie trudn¹ sytuacjê województwa warmiñsko-mazurskiego w zwi¹zku z niespe³nieniem wymaganych ustaw¹ warunków zlecenia
w br. zadañ dotychczasowym niepublicznym oœrodkom adopcyjnym oraz rozleg³y obszar województwa planuje siê, ¿e po analizie wykorzystania w okresie pierwszych miesiêcy 2012 r. œrodków przyznanych województwom w I transzy, zwiêkszona zostanie
kwota planowanych dla województwa warmiñsko-mazurskiego œrodków na ten cel
w pozosta³ej do wykorzystania kwocie rezerwy celowej. Zgodnie z informacj¹ przekazan¹ w tej sprawie Marsza³kowi województwa warmiñsko-mazurskiego szacowana kwota
zwiêkszenia œrodków wynieœæ mo¿e ok. 100–120 tys. z³.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W regionie Warmii i Mazur s¹ dwie zasadnicze, absolutnie najwa¿niejsze
dla tej czêœci Polski drogi: nr 7 oraz nr 16. Modernizacji wymagaj¹ obie trasy.
Za szczególnie wa¿ne uwa¿am równie¿ doprowadzenie do wybudowania obwodnicy Olsztyna.
Zadania inwestycyjne s¹ w czêœci realizowane i mo¿emy ju¿ dobrze podró¿owaæ po przebudowanych odcinkach dróg. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Olsztynie z powodzeniem wdra¿a kolejne
etapy prac, poprawiaj¹c stan regionalnej infrastruktury. Dobrym przyk³adem
jest chocia¿by zmodernizowana ju¿ czêœæ DK 7 Elbl¹g – Pas³êk o d³ugoœci
13 km 700 m i o wartoœci ponad 650 milionów z³. Trwaj¹ te¿ prace na odcinku
od Olsztynka do Nidzicy. Przebudowywana jest DK 16 od Biskupca do Borek
Wielkich. W kolejnych miesi¹cach zostan¹ oddane do u¿ytku obwodnice E³ku
oraz Olecka. To wszystko s¹ dobre informacje.
Mieszkañcy województwa czekaj¹ jednak na modernizacjê kolejnych odcinków, które s¹ obecnie jedynie w planach. Zwracam siê z apelem o zabezpieczenie œrodków i uwzglêdnienie dalszej przebudowy kluczowych tras, to
jest DK 7 i DK 16 w finansowych planach ministerstwa.
Szczególnie wa¿ne jest, aby zrealizowaæ odcinki DK 7 Mi³om³yn – Ostróda
– Olsztynek o d³ugoœci oko³o 30 km, i Nidzica – Napierki. Docelowo do realizacji musi byæ w³¹czony ca³y odcinek DK 7 od granicy województwa
warmiñsko-mazurskiego do P³oñska, czyli dalsze 72 km. Dopiero takie rozwi¹zanie pozwoli na sprawne po³¹czenie regionu ze stolic¹ kraju, co nale¿y
traktowaæ nie tylko jako kwestiê infrastrukturaln¹, ale te¿ wp³ywaj¹c¹ na
rozwój regionu. Obecnie oczekujemy ju¿ na decyzjê œrodowiskow¹ w tej sprawie, a nastêpnie na projekt budowlany. Inwestycja na tym odcinku, której zakoñczenie jest wstêpnie przewidziane na 2016 r., winna byæ w tym czasie
zrealizowana.
Priorytetem dla regionu jest te¿ rozbudowa DK 16, a w najbli¿szym czasie – doprowadzenie do realizacji dalszej przebudowy, od Borek Wielkich
w stronê E³ku. Poprawa stanu tej trasy spowoduje lepsz¹ integracjê regionu
oraz stworzy inwestorom i turystom po¿¹dane warunki do bezpiecznego
przemieszczania siê, poprawi te¿ tranzyt.
Zwracam siê równie¿ o zabezpieczenie œrodków finansowych na budowê
obwodnicy stolicy regionu. Bez takiego rozwi¹zania rozwój Olsztyna jest
utrudniony, a miasto jest skazane na ruch tranzytowy przebiegaj¹cy ulicami.
Samo znalezienie siê na rezerwowej liœcie przedsiêwziêæ do realizacji daje
nadziejê, jednak nie ma ¿adnej pewnoœci, ¿e tak wa¿na inwestycja zostanie
zrealizowana.
Sprawy infrastruktury drogowej ju¿ od mojej pierwszej kadencji w roku 2005 by³y kwesti¹ ogromnej wagi. By³em inicjatorem powo³ania Stowarzyszenia „Szesnastka”, którego zadaniem by³a integracja w³adz
samorz¹dowych i innych œrodowisk na rzecz realizacji wspólnego celu, jakim
by³a modernizacja DK 16. Zwo³ywa³em wspólne spotkania parlamentarzystów regionu. Lobbowa³em za korzystnymi rozwi¹zaniami dla regionu i kraju.
Z pewnoœci¹ i Pan Minister, i ja chcielibyœmy, aby rozpoczêta w³aœnie kadencja parlamentu by³a prze³omowa w rozwoju infrastruktury drogowej kraju.
W roku ubieg³ym na przebudowê dróg na Warmii i Mazurach przeznaczono
kwotê 1 miliarda 500 milionów z³, w obecnym – oko³o 1 miliarda z³. To olbrzymie kwoty, jednak potrzeby znacznie je przerastaj¹. Ze swojej strony apelujê
o uwzglêdnianie pó³nocno-wschodniej Polski w planach przebudowy krajowej sieci dróg. Bez znacznego zaanga¿owania w poprawê infrastruktury rozwój regionu bêdzie bardzo utrudniony.
Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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OdpowiedŸ
Warszawa, 20 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 stycznia 2012 r., znak: BPS/043-04-99/12, przy
którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Ryszarda Góreckiego
podczas 4. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 stycznia 2012 r., dotycz¹ce dróg w regionie Warmii i Mazur, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdaje sobie sprawê
ze stanu infrastruktury transportowej na terenie Warmii i Mazur. Nale¿y jednak wskazaæ, i¿ zakres podejmowanych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê mo¿liwoœci komunikacyjnych regionu zdeterminowany jest iloœci¹ œrodków finansowych mo¿liwych do
przeznaczenia na ww. zadania.
W zwi¹zku z powy¿szym przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r.
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, musia³ równie¿ zostaæ dostosowany do aktualnych mo¿liwoœci finansowych pañstwa. Okres realizacji Programu zaplanowano na 5 lat, natomiast okres programowania finansowego obejmuje okres 3 lat
i zosta³ podzielony na 3 za³¹czniki. Podzia³ poszczególnych zadañ Programu na za³¹czniki wynika³ zarówno z ograniczonych mo¿liwoœci finansowych pañstwa jak te¿ ze zró¿nicowanego poziomu przygotowania zadañ.
Wspomniane przez Pana Senatora w oœwiadczeniu zadania pn. Budowa drogi S-7
na odc. Mi³om³yn – Olsztynek oraz odc. Nidzica – P³oñsk, a tak¿e inwestycja pn. Budowa
obwodnicy miasta Olsztyn w ci¹gu drogi nr 16, zosta³y ujête w za³¹czniku nr 1a do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. Zgodnie z za³o¿eniami w za³¹czniku tym ujêto zadania o priorytetowym charakterze, których obecny stan zaawansowania prac przygotowawczych pozwoli³by na ich rozpoczêcie do roku 2013, co jest jednak uwarunkowane wygospodarowaniem œrodków finansowych. W przypadku przyznania dodatkowych limitów powy¿ej kwoty 82,8 mld z³ lub kwot wygospodarowanych
w ramach korekt przetargowych odpowiedniej zmianie ulegnie te¿ zakres rzeczowy
Programu. Zgodnie bowiem z zapisami Programu w przypadku uzyskania oszczêdnoœci w ramach wskazanej powy¿ej kwoty, powsta³ych w toku rozstrzygania postêpowañ
przetargowych albo w wyniku rozliczenia zadañ oddanych do ruchu, mo¿liwe jest przesuniêcie do realizacji najpilniejszych zadañ.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ w wyniku przebiegu konsultacji spo³ecznych prowadzonych dla projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 postulowana przez spo³eczeñstwo i samorz¹d, budowa obwodnicy Olsztyna, uleg³a przesuniêciu z za³¹cznika 2 (realizacja inwestycji po 2013 r.) do za³¹cznika 1a.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e wymieniona w oœwiadczeniu przebudowa dk
nr 16 na odcinku Borki Wielkie – E³k, realizowana bêdzie w ramach zadania pn. Przebudowa dk 16 na odc. Olsztyn – Augustów (z wy³¹czeniem obwodnicy E³ku, obwodnicy
Olsztyna i odc. Barczewo – Borki Wielkie). Ww. inwestycja zosta³a ujêta w za³¹czniku
nr 2, zawieraj¹cym inwestycje, których stan przygotowania nie pozwala na rozpoczêcie
realizacji przed rokiem 2013. Budowa rozpocznie siê po roku 2013 pod warunkiem
uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji i zapewnieniu œrodków finansowych.
Reasumuj¹c, chcia³bym zapewniæ, i¿ Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej bêdzie kontynuowaæ starania w celu jak najszybszego zapewnienia
œrodków finansowych dla wszystkich inwestycji ujêtych w Programie na lata
2011–2015, szczególnie dla zadañ priorytetowych ujêtych w za³¹czniku 1a. Ponadto
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 zgodnie z za³o¿eniami zostanie
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zaktualizowany w momencie, kiedy ostatecznie znane bêd¹ poziomy finansowania infrastruktury drogowej dostêpne dla Polski w Wieloletnich Ramach Finansowych Unii
Europejskiej na lata 2014–2020 oraz urealnione bêd¹ prognozy makroekonomiczne
dla dwóch ostatnich lat realizacji Programu. Pozwoli to na precyzyjne okreœlenie potrzeb finansowych do zakresu rzeczowego Programu.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator reprezentuj¹cy województwo warmiñsko-mazurskie
chcia³bym wyraziæ swoje g³êbokie zaniepokojenie decyzj¹ Narodowego Funduszu Zdrowia dotycz¹c¹ podzia³u œrodków finansowych z funduszu zapasowego w kwocie 594 milionów 278 tysiêcy z³ i podkreœliæ, i¿ jest ona wysoce
krzywdz¹ca i niesprawiedliwa wobec naszego regionu. Œrodki te zosta³y podzielone niezgodnie z obowi¹zuj¹cym algorytmem, w wyniku czego najwiêksi
beneficjenci œrodków, to jest oddzia³ mazowiecki i oddzia³ pomorski, otrzymali odpowiednio kwoty oko³o 537 milionów 706 tysiêcy z³ i 41 milionów 388 tysiêcy z³.
Jak podkreœla w swoim stanowisku Rada Warmiñsko-Mazurskiego Oddzia³u NFZ w Olsztynie, uznaniowe podzielenie œrodków finansowych, nieuwzglêdniaj¹ce systematycznego pogarszania siê sytuacji mieszkañców
województwa warmiñsko-mazurskiego w zakresie dostêpnoœci œwiadczeñ
opieki zdrowotnej, budzi g³êboki niepokój spo³eczny.
Coraz wy¿sze wartoœci œwiadczeñ ponadlimitowych, brak perspektyw
na ich op³acenie oraz rosn¹ce kolejki oczekuj¹cych na œwiadczenia jednorazowe wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e to w³aœnie mieszkañcy naszego województwa najdotkliwiej odczuwaj¹ efekty dzia³ania poprzednich algorytmów
u¿ywanych przy podziale œrodków. Na jednego pacjenta na Warmii i Mazurach przypad³o w 2011 r. 1 tysi¹c 409 z³, a w województwie mazowieckim
by³o to a¿ 1 tysi¹c 719 z³.
Jak wynika z danych za poprzedni rok, ju¿ w sierpniu wartoœæ przekroczeñ odnoœnie do wszystkich rodzajów œwiadczeñ w Oddziale Warmiñsko-Mazurskim NFZ wynios³a prawie 60 milionów z³. Potrzeby s¹ wiêc du¿o wiêksze. Warto zaznaczyæ, i¿ mimo niedofinansowania œwiadczeñ warmiñsko-mazurskie szpitale otrzymywa³y liczne nagrody za jakoœæ œwiadczonych us³ug.
W zwi¹zku z tym, w pe³ni popieraj¹c stanowisko Rady Warmiñsko-Mazurskiego Oddzia³u NFZ w Olsztynie, zgodnie z art. 163 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135, z póŸn. zm.),
wnioskujê o stwierdzenie niewa¿noœci zarz¹dzenia nr 58/2011/DEF prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 paŸdziernika 2011 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r., a zarazem cofniêcie decyzji o uznaniowym podziale œrodków finansowych pomiêdzy i tak ju¿ wysoko finansowane województwa, oraz o przekazanie tych
œrodków województwom najni¿ej finansowanym.
Proszê równie¿ o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
Czy Ministerstwo Zdrowia monitoruje dzia³alnoœæ NFZ w zakresie podzia³u œrodków finansowych na poszczególne oddzia³y wojewódzkie NFZ?
Czy Pan Minister zamierza podj¹æ dzia³ania na rzecz zweryfikowania podzia³u œrodków finansowych na poszczególne oddzia³y wojewódzkie NFZ,
tak aby uzyskaæ stabilnoœæ finansow¹ jednostek s³u¿by zdrowia i bezpieczeñstwo zdrowotne mieszkañców województwa warmiñsko-mazurskiego?
Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.02.07
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Ryszarda Góreckiego, Senatora Rzeczypospolitej
Polskiej, z³o¿onym podczas 4. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 stycznia 2012 r.,
w sprawie „podzia³u œrodków finansowych z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 594.278 tys. z³”, przes³anym przy piœmie Marsza³ka Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 24 stycznia 2012 r., (znak: BPS/043-04-100/12),
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.
Decyzja w sprawie wykorzystania œrodków odpowiadaj¹cych funduszowi zapasowemu NFZ na finansowanie w roku 2012 dodatkowych œwiadczeñ opieki zdrowotnej
zosta³a podjêta przez Prezesa NFZ w zarz¹dzeniu nr 58/2011/DEF z dnia 10 paŸdziernika 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na
2012 rok.
Ww. zarz¹dzenie zosta³o przekazane Ministrowi Zdrowia zgodnie z art. 163 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.).
Z uzasadnienia do ww. zarz¹dzenia wynika, ¿e planowane na 2012 rok koszty
œwiadczeñ opieki zdrowotnej zosta³y zwiêkszone o œrodki w kwocie 594.278 tys. z³, pochodz¹ce z funduszu zapasowego NFZ, które przeznaczono na koszty œwiadczeñ opieki
zdrowotnej w niektórych oddzia³ach wojewódzkich NFZ. Jako kryterium podzia³u przyjêto oddzia³y o najni¿szej dynamice œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej
w planie finansowym NFZ na rok 2012, w porównaniu do wykonania przedmiotowych
kosztów w roku 2010, tak aby uzyskana przez te oddzia³y dynamika œrodków w planie
finansowym na rok 2012, w porównaniu do wykonania kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w roku 2010, by³a równa. W wyniku ww. podzia³u œrodki otrzyma³y: Mazowiecki, Pomorski i Œl¹ski OW NFZ w kwotach odpowiednio: 537.706 tys. z³, 41.388 tys. z³
i 15.184 tys. z³. Podzia³ dodatkowych œrodków finansowych pomiêdzy poszczególne rodzaje œwiadczeñ zdrowotnych zosta³ dokonany przez dyrektorów ww. oddzia³ów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pragnê poinformowaæ, ¿e ww. decyzja Prezesa Funduszu zosta³a podjêta w oparciu
o art. 129 ust. 3 i 4 ww. ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych, natomiast zmiana planu finansowego NFZ na 2012 r. wynikaj¹ca z ww. decyzji nast¹pi³a w oparciu o przepisy art. 124 ust. 9 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 163 ust. 2 ww. ustawy przedmiotowe zarz¹dzenie by³o badane przez
Ministra Zdrowia bior¹c pod uwagê kryteria zgodnoœci z prawem, zrównowa¿enia przychodów i kosztów NFZ, zabezpieczenia œwiadczeñ opieki zdrowotnej. W wyniku badania nie ujawniono przes³anek do stwierdzenia niewa¿noœci ww. zarz¹dzenia.
W ocenie Ministra Zdrowia ww. zmiana planu finansowego NFZ na 2012 r. dokonana przez Prezesa NFZ pozwoli zapewniæ stabilnoœæ w finansowaniu œwiadczeñ opieki
zdrowotnej przez wszystkie bez wyj¹tku oddzia³y wojewódzkie NFZ.
W tym kontekœcie pragnê przekazaæ w za³¹czeniu informacjê dotycz¹c¹ dynamiki
wzrostu œrodków finansowych w poszczególnych OW NFZ w planie finansowym NFZ
na 2012 r., w porównaniu do wykonania planu finansowego NFZ na 2010 r., przed i po
uruchomieniu funduszu zapasowego.
Odnosz¹c siê do kwestii dotycz¹cej wysokoœci œrodków finansowych na rok 2012
dla Warmiñsko-Mazurskiego OW NFZ, uprzejmie informujê, ¿e w pierwotnym planie finansowym NFZ na rok 2012 dla Warmiñsko-Mazurskiego OW NFZ zosta³a zaplanowana na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej kwota 2.170.936 tys. z³, co stanowi wzrost
o 11% (przy œredniej dynamice wzrostu œrodków we wszystkich OW NFZ razem wyno-
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sz¹cej 7,19%) w porównaniu do wykonania planu za rok 2010 w tym zakresie i jest jedn¹ z najwy¿szych dynamik wzrostu œrodków w kraju.
Natomiast porównuj¹c plany pierwotne Warmiñsko-Mazurskiego OW NFZ w latach
2010 i 2011, dynamika wzrostu kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej wynios³a 8,32%
(przy œredniej dynamice wzrostu œrodków we wszystkich OW NFZ razem wynosz¹cej
4,83%).
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
W po³owie 2009 r. zwróci³ siê do mnie pan Ryszard L., pe³nomocnik pani
Zofii L., zamieszka³ej w £odzi, z proœb¹ o interwencjê w przedmiocie odmowy
wydania pani Zofii L. przez Wydzia³ Planowania Przestrzennego i Ochrony
Zabytków UM£ warunków zabudowy dla posiadanej przez pani¹ Zofiê L. nieruchomoœci i to pomimo korzystnego dla pani Zofii L. wyroku Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego w £odzi z dnia 2 kwietnia 2009 r.
Jak wynika³o ze z³o¿onej mi przez pana Ryszarda L. dokumentacji, roszczenie Zofii L. by³o w pe³ni uzasadnione, dlatego w sprawie tej skierowa³em odpowiednie pisma do w³adz miejskich, ¿¹daj¹c od nich przedstawienia
stosownych wyjaœnieñ. Jednoczeœnie, wys³uchawszy wyjaœnieñ pana Ryszarda L. oraz wyjaœnieñ towarzysz¹cego mu pana Marka L. i nabrawszy podejrzeñ co do tego, ¿e dzia³ania organów Urzêdu Miasta £odzi mog¹ nosiæ
cechy dzia³añ niezgodnych z prawem, skierowa³em obu panów do dyrektora
³ódzkiego oddzia³u Centralnego Biura Antykorupcyjnego celem z³o¿enia przez
nich w biurze oficjalnego zawiadomienia o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa. Podejrzenia te by³y udokumentowane faktami.
W tym samym czasie, gdy pani Zofii L. odmówiono wydania warunków
zabudowy, inne wnioski uzyskiwa³y przychylnoœæ Wydzia³u Planowania
Przestrzennego i Ochrony Zabytków UM£, jak chocia¿by: decyzj¹
nr PPZI/152/10 i PPZI/153/10 z dnia 18 marca 2010 r. przyznano prawo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na dzia³kach nr 126/2, 126/3
i 126/4 w obrêbie W-11 przy ulicy Listopadowej w £odzi; decyzj¹ nr WA.I
174/10 z dnia 17 maja 2010 r. ustalono warunki zabudowy dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie pawilonu handlowego z czêœci¹ magazynow¹ w £odzi. Zaskoczeniem zatem by³o dla mnie postanowienie Prokuratury Rejonowej dla £odzi-Œródmieœcia z dnia 30 kwietnia 2010 r. o odmowie wszczêcia
postêpowania. Zaskoczenie by³o tym wiêksze, ¿e w tym czasie zwróci³ siê do
mnie z podobnym problemem pan Jacek R., architekt z £odzi. Z przedstawionej przez niego dokumentacji jednoznacznie wynika³o, ¿e urzêdnicy nastêpuj¹cych wydzia³ów Urzêdu Miasta £odzi: architektury, geodezji, zarz¹du dróg
i transportu oraz ochrony œrodowiska, mogli ³amaæ prawo poprzez fa³szowanie urzêdowych dokumentów, mataczenie, przeci¹ganie procedur administracyjnych, odmowê wydania stosownych decyzji pomimo prawomocnych
wyroków s¹dowych.
Pan Jacek R. uzyska³ w przedstawionej sprawie cztery nastêpuj¹ce wyroki WSA w £odzi:
1) z dnia 13 lutego 2009 r., uchylaj¹cy decyzjê Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego w £odzi z dnia 18 wrzeœnia 2008 r., podtrzymuj¹c¹ decyzjê
prezydenta miasta £odzi z dnia 21 lipca 2008 r. oraz uchylaj¹cy jednoczeœnie
wzmiankowan¹ decyzjê prezydenta miasta £odzi o odmowie wydania warunków zabudowy dla wzmiankowanej przez niego inwestycji;
2) z dnia 29 stycznia 2010 r., w którym to zobowi¹zano prezydenta miasta £odzi do wydania decyzji w terminie jednego miesi¹ca od dnia uprawomocnienia siê wyroku, bowiem po up³ywie prawie roku od wydania
pierwszego wyroku w tej sprawie i po trzech latach postêpowania prezydent
miasta £odzi nie by³ w stanie wydaæ decyzji o warunkach zabudowy;
3) z dnia 3 lutego 2010 r., w którym to wymierzono prezydentowi miasta
£odzi karê grzywny z tytu³u pozostawania w bezczynnoœci po wykonaniu
prawomocnego wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w £odzi
z dnia 13 lutego 2009 r., w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla
inwestycji;
4) z dnia 3 lutego 2011 r., uchylaj¹cy decyzjê prezydenta miasta £odzi
oraz uchylaj¹cy podtrzymuj¹c¹ j¹ decyzjê SKO w £odzi z dnia 01 lipca
2010 r. o odmowie wydania warunków zabudowy dla wzmiankowanej przez
niego inwestycji pomimo obowi¹zuj¹cego wyroku przytoczonego w punkcie 1.
Wreszcie, za spraw¹ nieprawdziwych danych dostarczonych przez urzêdników wymienionych wydzia³ów, w studium zagospodarowania przestrzen-
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nego dla miasta £odzi dokonano zapisów uniemo¿liwiaj¹cych inwestowanie
na jego terenie zgodne z przeznaczeniem dla tych nieruchomoœci, w celach,
w jakich zosta³y one nabyte (mo¿liwoœæ zabudowy wielorodzinnej do XI kondygnacji). Na terenie nieruchomoœci pana Jacka R., o której podzia³ wyst¹pi³
w 2007 r., w miejscu wystêpowania rowu wykazano rzekê, która nie istnieje
(wprowadzono do ksiêgi wieczystej urz¹dzonej dla tej nieruchomoœci
w 2008 r. nieprawdziwe dane), oraz w inwentaryzacji lasów – las, którego nie
ma i nigdy nie by³o. Co do tych okolicznoœci pan R. przedstawi³ stosowne dokumenty, takie jak wypisy z rejestrów gruntów, stosowne decyzje prezydenta miasta £odzi, mapy podzia³ów czy dokument sporz¹dzony przez
uprawnionego geodetê, ukazuj¹cy wprowadzenie nieprawdziwych danych
do KW, gdzie miêdzy innymi fragment dzia³ki 34/16 (34/22) stanowi¹cej rów
(po jej podziale na 34/21, 34/22, 34/23, 34/24, 34/25) zapisano jako rzekê,
co stanowi³o podstawê do nieprawid³owych zapisów w studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta £odzi. Podobnie jak pan Ryszard L., pan
Jacek R. równie¿ z³o¿y³ zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa przez urzêdników Urzêdu Miasta £odzi, i podobnie
jak w przypadku pana Ryszarda L., Prokuratura Rejonowa dla
£odzi-Œródmieœcia postanowieniem z dnia 31 grudnia 2010 r. postêpowanie
to umorzy³a. Odmówi³a równie¿ wszczêcia dochodzenia w sprawie z dnia
28 kwietnia 2011 r., w sprawie poœwiadczenia nieprawdy przez pracowników Wydzia³u Prawnego, Nadzoru i Kontroli £ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego w £odzi w dokumentacji dotycz¹cej sp³ywu powierzchniowego na dzia³ce
34/16, obrêbu B-40 oraz dokumentacji dotycz¹cej kana³u deszczowego przebiegaj¹cego przez dzia³kê 53/1 obrêbu B-40 w £odzi oraz podrobienia dokumentów dotycz¹cych przebiegu rzeki Zimna Woda.
W przypadku pana Ryszarda L. odmowê wszczêcia dochodzenia, œledztwa, Prokuratura Rejonowa dla £odzi-Œródmieœcia motywowa³a brakiem
stwierdzenia faktów uzasadniaj¹cych podejrzenie pope³nienia przestêpstwa
z art. 231 k.k. Za¿alenie na postanowienie o odmowie wszczêcia postêpowania, jako pochodz¹ce od osoby nieuprawnionej, zosta³o oddalone zarz¹dzeniem prokuratora z dnia 16 sierpnia 2010 r. Zarz¹dzenie takie by³o
nieuprawnione. Po pierwsze, pismem Prokuratury Rejonowej dla £odzi-Œródmieœcia z dnia 14 sierpnia 2010 r. prokuratura przyzna³a panu Ryszardowi L. prawa strony. Po drugie, prokurator prowadz¹cy dochodzenie utwierdzi³ pana Ryszarda L. w przeœwiadczeniu, ¿e jest on stron¹ postêpowania,
udostêpniaj¹c mu akta sprawy i zezwalaj¹c na dokonanie z nich kserokopii.
Wreszcie po trzecie, gdy sprawa w koñcu trafi³a do s¹du, prokurator niezgodnie z prawd¹ oœwiadczy³, ¿e pan Ryszard L., mimo pouczenia prokuratury,
nigdy nie wyst¹pi³ o przywrócenie terminu na z³o¿enie za¿alenia przez osobê
uprawnion¹, czyli Zofiê L., podczas gdy w piœmie z dnia 20 sierpnia 2010 r.
pan Ryszard L., z ostro¿noœci procesowej, wyraŸnie o to wnosi³.
Jeœli chodzi o sprawê pana Jacka R., to prokurator prowadz¹cy dochodzenie umorzy³ postêpowanie postanowieniem z dnia 31 grudnia 2010 r. na
podstawie braku danych dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie pope³nienia przestêpstwa. Postanowienie to budzi³o zastrze¿enie nie tylko co do
meritum, czyli co do podstawy umorzenia postêpowania, ale równie¿ co do
strony formalnej prowadzonego dochodzenia, wydane zosta³o bowiem nastêpnego dnia po dostarczeniu prokuratorowi przez pana Jacka R. dodatkowych,
nowych dowodów uzasadniaj¹cych podejrzenie pope³nienia przestêpstwa.
Prokurator oczywiœcie nie uwzglêdni³ tych dowodów, a byæ mo¿e nawet nie
przejrza³, skoro postanowienie o umorzeniu wydane zosta³o dnia nastêpnego. Co wiêcej, w aktach sprawy brakuje za³¹czników dostarczonych razem
z zawiadomieniem o pope³nieniu przestêpstwa do kserokopii odwo³ania od
decyzji z dnia 16 czerwca 2010 r. w liczbie 43 sztuk. Pan Jacek R. z³o¿y³
w prokuraturze tak¿e zawiadomienie o pope³nieniu przez kierowniczkê Zarz¹du Dróg i Transportu przestêpstwa, polegaj¹cego na niszczeniu dokumentów oraz, miêdzy innymi, nak³anianiu podleg³ego jej urzêdnika do usuwania
z dokumentacji dotycz¹cej sprawy pana Jacka R. urzêdowych dokumentów.
Postêpowanie to równie¿ zosta³o umorzone przez Prokuraturê Rejonow¹ dla
£odzi-Œródmieœcia, postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2010 r. Skupiono siê
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jedynie na zniszczeniu kserokopii mapki geodezyjnej, nie podjêto zaœ innych
zarzutów ujawnionych w trakcie postêpowania, przy czym nawet nie przes³uchano w tej sprawie pracownika, któremu to pani kierownik w obecnoœci
pana Jacka R. i Franciszka R. kaza³a usun¹æ niektóre dokumenty z akt sprawy.
Po przedstawieniu sprawy zwracam siê do pana Prokuratora Generalnego z proœb¹ o:
1) przeprowadzenie w Prokuraturze Rejonowej dla £odzi-Œródmieœcia
kontroli w przedmiocie prawid³owoœci przeprowadzenia wskazanych
w moim piœmie postêpowañ przygotowawczych;
2) wznowienie tych postêpowañ;
3) w przypadku ich wznowienia przekazanie do innej, maj¹cej siedzibê
poza £odzi¹, równorzêdnej prokuratury celem dalszego prowadzenia czynnoœci dochodzeniowych.
Maciej Grubski

OdpowiedŸ
Warszawa, 14.03.2012 r.
Pan
Jan Wyrowiñski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 24 stycznia 2012 r., dotycz¹ce
oœwiadczenia z³o¿onego na 4. posiedzeniu Senatu w dniu 19 stycznia 2012 r. przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Macieja Grubskiego w sprawie odmowy wydania
Pani Zofii L. przez Urz¹d Miasta £odzi warunków zabudowy dla posiadanej przez ww.
nieruchomoœci uprzejmie informujê, ¿e Prokuratura Okrêgowa w £odzi zbada³a akta
spraw Prokuratury Rejonowej £ódŸ-Œródmieœcie, dotycz¹ce kwestii podnoszonych
w przedmiotowym oœwiadczeniu.
W wyniku powy¿szego ustalono, ¿e:
I. postêpowanie zosta³o zainicjowane zawiadomieniem wniesionym do Centralnego
Biura Antykorupcyjnego Delegatury w £odzi o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
„nadu¿ycia w³adzy” w sprawie odmowy wydania warunków zabudowy dla Pani Zofii L.,
na jej wniosek z³o¿ony w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzêdu Miasta £odzi
w dniu 22.02.2008 r.
W przedmiotowej sprawie funkcjonariusze CBA Delegatury w £odzi przeprowadzili
postêpowanie wyjaœniaj¹ce, w toku którego nie potwierdzi³y siê stawiane zarzuty o rzekomym ¿¹daniu przez urzêdników Urzêdu Miasta £odzi korzyœci maj¹tkowych w zamian za wydanie decyzji w przedmiocie wydania warunków zabudowy dla dzia³ki
nr 192/2 po³o¿onej w £odzi. Nie potwierdzi³y siê równie¿ zarzuty dotycz¹ce przekroczenia uprawnieñ lub niedope³nienia obowi¹zków przez urzêdników wymienionego urzêdu, w toku procedowania w przedmiocie wydania warunków zabudowy dla wymienionej dzia³ki.
W oparciu o ca³okszta³t zgromadzonego materia³u dowodowego w dniu 30.04.2010 r.
Prokuratura Rejonowa £ódŸ-Œródmieœcie wyda³a decyzjê o odmowie wszczêcia postêpowania karnego. Decyzjê tê nale¿y uznaæ za w³aœciw¹, a postêpowanie zosta³o przeprowadzone w sposób prawid³owy.
Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w £odzi z dnia 02.04.2009 r. – na
mocy którego zosta³y uchylone decyzje wydane przez Prezydenta Miasta £odzi, z dnia
22.09.2008 r. oraz przez Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w £odzi, z dnia
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06.11.2008 r. – nie stanowi³y podstawy do zmiany decyzji w wymienionej sprawie karnej. Oceny tej decyzji nie podwa¿a tak¿e treœæ uchwa³y Rady Miejskiej w £odzi z dnia
16.12.2009 r. nr LXX/1344/09, uznaj¹cej zasadnoœæ skargi Zofii L. na biurokratyczne
i przewlek³e za³atwianie jej sprawy, dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy wymienionej dzia³ki.
W postanowieniu z dnia 30.04.2010 r. o odmowie wszczêcia postêpowania prawid³owo zosta³y zawarte pouczenia dotycz¹ce mo¿liwoœci zaskar¿enia tej decyzji. W³aœciwie wskazano pokrzywdzonego, tj. Pani¹ Zofiê L., jako osobê uprawnion¹ do jego
zaskar¿enia. Postanowienie zosta³o dorêczone w dniu 9.06.2010 r. Pan Ryszard L.
w dniu 14.06.2010 r. z³o¿y³ do Prokuratury Rejonowej za¿alenie, jako pe³nomocnik pokrzywdzonej. W dniu 16.08.2010 r. Prokuratura Rejonowa £ódŸ-Œródmieœcie wyda³a
zarz¹dzenie, na mocy którego odmówi³a przyjêcia œrodka odwo³awczego, z uwagi na
wniesienie go przez osobê nieuprawnion¹. Zarz¹dzenie to zosta³o zaskar¿one w dniu
20.08.2010 r. przez Pana Ryszarda L. Postanowieniem z dnia 07.02.2011 r. S¹d Rejonowy dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi w IV Wydziale Karnym, utrzyma³ w mocy zaskar¿one zarz¹dzenie, w pe³ni podzielaj¹c stanowisko Prokuratury Rejonowej.
Podkreœlenia przy tym wymaga, ¿e z analizy akt sprawy (zarówno g³ównych, jak
i podrêcznych) nie wynika, aby Pan Ryszard L., pisemnie b¹dŸ ustnie, zosta³ uznany
w przedmiotowej sprawie za pokrzywdzonego. W dniu 11.06.2010 r. Pan Ryszard L.
zwróci³ siê z podaniem o wydanie mu z akt kserokopii okreœlonych dokumentów, które
(poza jednym dokumentem), za zgod¹ prokuratora wydan¹ w trybie art. 156 §5 k.p.k.,
zosta³y mu odp³atnie wydane w dniu 11.06.2010 r. Status pokrzywdzonego okreœla
art. 49 k.p.k., nie pozwalaj¹c organowi prowadz¹cemu postêpowanie na dowolne ustalenia w tym zakresie. Pan Ryszard L. w swoimi za¿aleniu na wymienione zarz¹dzenie
miêdzy innymi podniós³, ¿e „z ostro¿noœci procesowej” wnosi o „przywrócenie terminu
do z³o¿enia przez Zofiê L. za¿alenia od ww. postanowienia”, jednak¿e taki wniosek móg³
zostaæ z³o¿ony tylko przez pokrzywdzon¹ lub osobê j¹ reprezentuj¹c¹, tj. przez adwokata. W okresie od 30.04.2010 r. do koñca 2010 roku Prokuratura Rejonowa skierowa³a (poza decyzjami procesowymi) ³¹cznie trzy pisma do Pana Ryszarda L. Pierwsze
z dnia 16.08.2010 r., informuj¹ce ww., ¿e materia³y, jakie nades³a³ do Prokuratury Rejonowej przy pismach z dni 24.05. i 02.07.2010 r. zosta³y w³¹czone do akt sprawy i nie
daj¹ podstawy do zmiany podjêtej w dniu 30.04.2010 r. koñcowej decyzji merytorycznej. Kolejne pismo z dnia 28.12.2010 r. informuj¹ce Pana Ryszarda L. o przes³aniu akt
sprawy, celem rozpoznania jego za¿alenia z dnia 20.08.2010 r. i ostatnie pismo z dnia
13.01.2011 r., stanowi¹ce odpowiedŸ na pismo Pana Ryszarda L. z dnia 20.12.2010 r.,
adresowane do Prokuratora Okrêgowego w £odzi, informuj¹ce go o przyczynie nienadania do dnia 28.12.2010 r. biegu jego za¿aleniu z dnia 20.08.2010 r. W piœmie tym
podniesiono, ¿e zw³oka w nadaniu biegu temu za¿aleniu wynik³a z wczeœniejszych zapewnieñ Pana Ryszarda L., ¿e pokrzywdzona Zofia L. z³o¿y odpowiedni wniosek o przywrócenie terminu do z³o¿enia za¿alenia na postanowienie z dnia 30.04.2010 r.
o odmowie wszczêcia postêpowania wraz ze stosownym za¿aleniem. Z uwagi jednak na
ostateczne oœwiadczenie Pana Ryszarda L., jakie z³o¿y³ w grudniu 2010 roku podczas
pobytu w Prokuraturze Rejonowej, i¿ pokrzywdzona wniosku o przywrócenie terminu
nie wniesie – za¿aleniu z dnia 20.08.2010 r. nadano dalszy w³aœciwy bieg. W tym miejscu trzeba zaznaczyæ, ¿e Prokuratura Rejonowa wykaza³a siê daleko id¹c¹ dobr¹ wol¹,
co do ewentualnej mo¿liwoœci skorzystania przez stronê z przys³uguj¹cych jej praw
procesowych.
II. postêpowanie zosta³o zarejestrowane na podstawie z³o¿onego przez Panów Jacka
R. i Franciszka R. zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa przez pracowników Urzêdu Miasta £odzi Wydzia³u Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków w £odzi, którzy w trakcie prowadzonego postêpowania administracyjnego w przedmiocie warunków
zabudowy dla dzia³ek oznaczonych nr 34/22, 52/7 i 53/1, po³o¿onych w £odzi, mieli poœwiadczyæ nieprawdê w zgromadzonych dokumentach. Nadto obaj ww. w z³o¿onych nastêpnie zeznaniach podnieœli, i¿ w 2007 roku urzêdnik Wydzia³u Planowania
Przestrzennego i Ochrony Zabytków UM£ Lidia C. w rozmowie dotycz¹cej uzyskania korzystnej decyzji administracyjnej, „poœrednio” uzale¿nia³a jej wynik od uzyskania korzy-
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œci maj¹tkowej, b¹dŸ osobistej. Zebrany materia³ dowodowy nie potwierdzi³ jednak
zarzutów podnoszonych przez wymienionych. Wobec powy¿szego w dniu 31.12.2010 r.
prowadzone dochodzenie zosta³o umorzone wobec braku danych dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie pope³nienia przestêpstwa z art. 271 §1 k.k. oraz z art. 270 §1 k.k.
i z art. 276 k.k. Po przeprowadzeniu kontroli decyzjê tê uznano za w³aœciw¹, a sposób
prowadzenia postêpowania przygotowawczego za prawid³owy.
Za¿alenie na powy¿sze postanowienie o umorzeniu dochodzenia, opatrzone dat¹
18.01.2011 r., z³o¿y³ w dniu 26.01.2011 r. Pan Jacek R. Na mocy postanowienia z dnia
24.03.2011 r. S¹d Rejonowy dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi w IV Wydziale Karnym, pozostawi³ za¿alenie bez rozpoznania. W uzasadnieniu swojej decyzji S¹d przytoczy³ argumenty natury prawnej, wskazuj¹c powody, dla których odmówi³ Panu Jackowi N.
przyznania statusu osoby pokrzywdzonej.
Nie stanowi¹ podstawy do zmiany oceny decyzji merytorycznej w przedmiotowej
sprawie karnej orzeczenia Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego, wydane w toku
postêpowania administracyjnego, na które w swym oœwiadczeniu powo³uje siê Pan Senator, przy czym od ostatniego wyroku z dnia 03.02.2011 r. wywiedziono kasacjê. Podnoszone przez Pana Senatora Macieja Grubskiego twierdzenia odnosz¹ce siê do
meritum tego postêpowania (a które by³y ju¿ wczeœniej przedmiotem postêpowania),
nie mog¹ aktualnie stanowiæ podstawy do podjêcia na nowo prawomocnie umorzonego
dochodzenia. Analiza zgromadzonego materia³u dowodowego wskazuje, ¿e przed podjêciem w dniu 31.12.2010 r. decyzji o umorzeniu dochodzenia prokurator referent zapozna³ siê z materia³ami, które wp³ynê³y do Prokuratury Rejonowej w dniu 29.12.2010 r.
Materia³y te s¹ zawarte ³¹cznie na 53 kartach, co powoduje, ¿e nie mog³y nastrêczaæ
problemów z zapoznaniem siê z nimi i ich analiz¹. Niezrozumia³ym jest natomiast zarzut, jakoby czêœci akt w ogóle nie by³o. Przedmiotowe za³¹czniki s¹ w osobnym segregatorze bêd¹cym integraln¹ czêœci¹ akt.
Niezale¿nie od powy¿szego zwrócono siê do Prokuratury Rejonowej £ódŸ-Œródmieœcie o rozwa¿enie uzupe³nienia akt:
1/ wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego w Warszawie, wydany w nastêpstwie
rozpoznania kasacji od wyroku WSA w £odzi z dnia 03.02.2011 r. (wraz z uzasadnieniem) i poddanie go analizie, celem ustalenia, czy zawiera okolicznoœci mog¹ce stanowiæ podstawê do podjêcia na nowo prawomocnie umorzonego dochodzenia, wzglêdnie daæ podstawê do przeprowadzenia stosownych czynnoœci
w trybie art. 327 §3 k.p.k.;
2/ wyroki WSA w £odzi:
– z dnia 29.01.2010 r. (wraz z uzasadnieniem),
– z dnia 03.02.2010 r. (wraz z uzasadnieniem),
celem rozwa¿enia (po dokonaniu negatywnych ustaleñ w przedmiocie wykonania
przez Prezydenta Miasta £odzi wyroku WSA wszczêcia postêpowania o niedope³nienie
obowi¹zku przez Prezydenta Miasta £odzi, poprzez niezap³acenie grzywny 2.000 z³
orzeczonej prawomocnym wyrokiem WSA.
III. postêpowanie zosta³o zarejestrowane na podstawie wniesionego przez Panów
Jacka R. i Franciszka R. do Prokuratury Rejonowej £ódŸ-Œródmieœcie zawiadomienia
z dnia 09.04.2010 r. o pope³nieniu przestêpstwa przez pracownika Urzêdu Miasta £odzi Zarz¹du Dróg i Transportu Sylwiê £., polegaj¹cego na zniszczeniu przez ni¹ w dniu
11.02.2010 r. dokumentu urzêdowego w postaci mapy geodezyjnej. W sprawie zgromadzono materia³ dowodowy, który potwierdzi³ fakt zniszczenia takiego dokumentu
poprzez podarcie go, jednak¿e, jak ustalono zniszczony dokument by³ tylko kopi¹
przedmiotowej mapy geodezyjnej i w zwi¹zku z tym nie stanowi³ dokumentu w rozumieniu art. 115 §14 k.k. W oparciu o powy¿sze ustalenia w dniu 24.08.2010 r. przedmiotowe dochodzenie zosta³o umorzone wobec braku danych dostatecznie
uzasadniaj¹cych podejrzenie pope³nienia przestêpstwa z art. 276 k.k. Decyzjê uznano
za w³aœciw¹, a postêpowanie, jako przeprowadzone w sposób prawid³owy i we w³aœciwym zakresie, zgodnie z treœci¹ zawiadomienia.
Dodaæ nale¿y, ¿e równolegle toczy³o siê, wy¿ej omówione postêpowanie, dot. w zasadzie ca³okszta³tu procesu decyzyjnego w przedmiocie warunków zabudowy dla nie-
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ruchomoœci po³o¿onej w £odzi. Z tych te¿ powodów zasadnym by³o ograniczenie
prowadzonego postêpowania do niezbêdnego zakresu, aby nie dosz³o do sytuacji,
w której równolegle bêd¹ prowadzone postêpowania w tej samej sprawie.
Na powy¿sze postanowienie o umorzeniu dochodzenia za¿alenie z³o¿y³ w dniu
26.01.2011 r. Pan Jacek R. Na mocy postanowienia z dnia 09.12.2010 r. S¹d Rejonowy
dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi w IV Wydziale Karnym utrzyma³ w mocy zaskar¿one postanowienie, w pe³ni podzielaj¹c stanowisko Prokuratury Rejonowej.
IV. postêpowanie zosta³o zarejestrowane na podstawie zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa z³o¿onego przez Pana Jacka G., skierowanego do Prokuratury Okrêgowej w Lodzi, które niezale¿nie od jego tytu³u w rzeczywistoœci dotyczy³o, jak to
okreœli³ sam zawiadamiaj¹cy. „(...) fa³szowania dokumentów przez urzêdników, w celu
osi¹gniêcia okreœlonego zamiaru – w tym przypadku polegaj¹cego na uniemo¿liwieniu
mi jakiejkolwiek zabudowy na moich nieruchomoœciach na skutek niewrêczenia korzyœci maj¹tkowej pracownikowi Wydzia³u Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków UM£ i celowe dzia³anie na moj¹ szkodê, powoduj¹ce straty finansowe (korzyœci
utracone) oraz poch³aniaj¹ce mój czas (...)”. Z uwagi na fakt, i¿ postêpowanie w przedmiotowym zakresie by³o ju¿ prowadzone przez Prokuraturê Rejonow¹ £ódŸ-Œródmieœcie i zosta³o zakoñczone prawomocn¹ decyzj¹ z dnia 31.12.2010 r. o umorzeniu
dochodzenia, w dniu 28.04.2011 r. Prokuratura Rejonowa odmówi³a wszczêcia dochodzenia o czyn z art. 271 §1 k.k. i art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. na podstawie
art. 17 §1 pkt 7 k.p.k. (powaga rzeczy os¹dzonej). W wyniku zbadania sprawy decyzjê tê
uznano za w³aœciw¹. Na postanowienie to wniós³ za¿alenie pe³nomocnik Pana Jacka R. –
adw. Stanis³aw Kubiak. W dniu 13.06.2011 r. Prokuratura Rejonowa wyda³a zarz¹dzenie o odmowie przyjêcia za¿alenia z uwagi na wniesienie go przez osobê nieuprawnion¹.
Równie¿ to zarz¹dzenie zosta³o zaskar¿one przez wymienionego pe³nomocnika. Postanowieniem z dnia 25.08.2011 r. S¹d Rejonowy dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi w IV Wydziale Karnym, utrzyma³ w mocy zaskar¿one zarz¹dzenie, w pe³ni podzielaj¹c stanowisko
Prokuratury Rejonowej.
Analizuj¹c ca³okszta³t zgromadzonego materia³u dowodowego nale¿y uznaæ, ¿e równie¿ w treœci oœwiadczenia Pana Senatora Macieja Grubskiego brak jest nowych okolicznoœci, które mog³yby stanowiæ podstawê do wszczêcia postêpowañ, w których wydano
decyzje o odmowie wszczêcia postêpowania oraz do podjêcia na nowo postêpowañ
prawomocnie umorzonych. Podniesione okolicznoœci by³y bowiem znane w toku prowadzonych postêpowañ karnych.
Jednak¿e analiza powy¿ej wymienionych postêpowañ pozwala jednoczeœnie na
stwierdzenie, ¿e nie istniej¹ jakiekolwiek przes³anki uniemo¿liwiaj¹ce Prokuraturze
Rejonowej £ódŸ-Œródmieœcie ewentualne dalsze prowadzenie wymienionych spraw.
Nie mo¿na zgodziæ siê te¿ ze stwierdzeniem, ¿e brak wydania korzystnych decyzji
administracyjnych dla w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych w £odzi przy ul. Pomorskiej i Szczeciñskiej, przy istnieniu korzystnych dla nich wyroków wydanych przez Wojewódzki S¹d Administracyjny w £odzi, œwiadczyæ musi o samowoli i bezprawiu
urzêdników UM£ oraz o podejmowaniu przez nich takich dzia³añ, które „zachêc¹” w³aœcicieli tych¿e nieruchomoœci do wrêczenia urzêdnikom korzyœci maj¹tkowych, w zamian za wydanie oczekiwanych decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy.
W oparciu o zbadany materia³ dowodowy nie znaleziono bowiem podstaw do przyjêcia,
i¿ urzêdnicy UM£ przy wydawaniu decyzji nie dope³nili obowi¹zków lub przekroczyli
swoje uprawnienia, b¹dŸ te¿ dzia³ali z zamiarem przyjêcia korzyœci maj¹tkowej.
Fakt wydania innym wnioskodawcom korzystnych dla nich decyzji nie przeczy powy¿szej tezie. Procedowanie w zakresie przygotowania i wydania decyzji dot. warunków
zabudowy jest procesem z³o¿onym i w znacznym stopniu ocennym, zw³aszcza co do rozumienia i interpretacji poszczególnych przepisów, w oparciu o które decyzje te s¹ wydawane. Wynika to, szczególnie z uzasadnieñ wyroków wydanych przez WSA w £odzi
(przywo³anych w oœwiadczeniu Pana Senatora), w których S¹d dokonuje wyk³adni tych¿e przepisów, jak¹ przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy administracji samorz¹dowej powinny uwzglêdniæ. Zwa¿yæ przy tym nale¿y, ¿e nawet je¿eli s¹d
administracyjny uchyli niekorzystne decyzje administracyjne, gdy¿ uzna, ¿e dosz³o do
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naruszenia przepisów proceduralnych i materialnych prawa administracyjnego, przy
wydawaniu tych¿e uchylonych decyzji – to nie oznacza, ¿e musia³o dojœæ do z³amania
przepisów prawa karnego i pope³nienia przestêpstwa przez urzêdników. Postêpowanie
administracyjne i postêpowanie karne s¹ od siebie niezale¿ne, determinuj¹ w sposób
odmienny cele, jak i role poszczególnych organów realizuj¹cych swoje kompetencje
w granicach i w ramach wytyczonych przez powy¿sze procedury. Dlatego te¿ w postêpowaniu karnym nie bada siê decyzji administracyjnych, ani pod wzglêdem merytorycznym, ani pod wzglêdem formalnym w takim zakresie, w jakim czyni siê to w toku postêpowania administracyjnego, lecz d¹¿y siê do ustalenia, czy w toku prowadzenia postêpowania administracyjnego i w fazie wydawania decyzji administracyjnej zaistnia³y
okolicznoœci œwiadcz¹ce o pope³nieniu przez urzêdników administracji przestêpstwa.
W ¿adnym z badanych postêpowañ nie stwierdzono, aby w toku prowadzenia postêpowania administracyjnego i w fazie wydawania decyzji administracyjnej zaistnia³y
okolicznoœci œwiadcz¹ce o pope³nieniu przestêpstwa przez urzêdników administracji
samorz¹dowej. Ponadto decyzje w wymienionych sprawach nie zamykaj¹ drogi do podejmowania przez pokrzywdzonych dzia³añ pozakarnych.
Z powa¿aniem
Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym przedstawiæ Panu Ministrowi wnioski ze spotkania dyrektorów wydzia³ów urbanistyki i architektury, pracowników Pañstwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego i delegatów Wielkopolskiej Okrêgowej Izby
In¿ynierów Budownictwa wraz z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci zastosowania ich w polskim prawie. Wed³ug uczestników spotkania nale¿a³oby dokonaæ zmian, które wydaj¹ mi siê sensowne i korzystne dla wszystkich
zainteresowanych, tj. inwestorów, projektantów, wykonawców oraz odpowiedzialnych urzêdów i instytucji.
1. Nale¿a³oby zmieniæ kryteria wyboru ofert wed³ug prawa zamówieñ
publicznych w przypadku rozstrzygania przetargów. Obecnie zasadniczym
kryterium jest cena, a to bardzo czêsto oznacza wybór z³ego wykonawcy pod
wzglêdem fachowoœci, rzetelnoœci czy uczciwoœci.
2. Nale¿a³oby wprowadziæ w prawie budowlanym obowi¹zek sporz¹dzania projektu wykonawczego. Wprowadzenie do prawa budowlanego definicji
projektu wykonawczego oraz dokonanie odpowiednich zmian w zapisach dotycz¹cych samodzielnych funkcji w budownictwie spowodowa³oby, ¿e przepis ten by³by obowi¹zuj¹cy we wszystkich inwestycjach. Ponadto autorami
projektów musia³yby byæ osoby posiadaj¹ce uprawnienia budowlane,
a w zwi¹zku z tym podlegaj¹ce odpowiedzialnoœci zawodowej.
3. Nale¿a³oby skróciæ i u³atwiæ drogê inwestora do pozyskania pozwoleñ
na budowê, aby nie musia³ chodziæ kilka razy do urzêdu.
4. Nale¿a³oby wprowadziæ obowi¹zek podawania rzêdnych dróg, ulic itp.
w szczegó³owych planach zagospodarowania przestrzennego.
5. Nale¿a³oby stworzyæ lobby budowlane, aby fachowcy – praktycy mieli
wiêkszy wp³yw na tworzenie realnego i mo¿liwego do stosowania prawa.
6. Prawo budowlane w obecnej wersji jest zbyt szczegó³owe. Powinno
byæ proste i zrozumia³e, takie jak na przyk³ad to z roku 1928, na podstawie
którego mog³o pracowaæ wiele pokoleñ.
7. Obecnie urzêdy i urzêdnicy nie mog¹ nad¹¿yæ za zmianami, które
w wielu przypadkach wzajemnie siê wykluczaj¹.
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ
Warszawa, 27 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Piotra Gruszczyñskiego – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia
24.01.2012 r., znak: BPS/043-04-102/12, w sprawie propozycji zmian w przepisach
dotycz¹cych procesu budowlanego, w tym równie¿ ustawy Prawo budowlane, uprzejmie informujê i wyjaœniam.
Odnoœnie do propozycji zmiany kryteriów wyboru ofert wed³ug prawa zamówieñ
publicznych uprzejmie wyjaœniam, i¿ obecna regulacja w zakresie ustalania kryteriów
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oceny ofert stanowi odzwierciedlenie przepisów: prawa europejskiego obowi¹zuj¹cych
w tym zakresie. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieñ publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – t. j. z póŸn. zm.) stanowi, ¿e kryteriami oceny ofert
s¹ cena albo cena i inne kryteria odnosz¹ce siê do przedmiotu zamówienia, w szczególnoœci: jakoœæ, funkcjonalnoœæ, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostêpnych technologii w zakresie oddzia³ywania na œrodowisko, koszty eksploatacji,
serwis oraz termin wykonania zamówienia. Zamawiaj¹cy mo¿e zatem oprzeæ wybór
oferty wy³¹cznie na kryterium cenowym, ale mo¿e równie¿ zastosowaæ obok ceny tak¿e
inne kryteria, których przyk³ady podaje ustawa. Równie¿ wykonawca ma obowi¹zek
wykazaæ, i¿ posiada stosowne uprawnienia, wiedzê i doœwiadczenie niezbêdn¹ do realizacji zamówienia, odpowiedni potencja³ techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, odpowiedni¹ sytuacjê ekonomiczn¹ i finansow¹.
Nale¿y zwróciæ uwagê na zró¿nicowan¹ metodologiê ustalania kryteriów oceny
ofert zale¿nie od charakteru udzielanego zamówienia – dostawy, us³ugi czy roboty budowlane. W przypadku robót budowlanych, zamawiaj¹cy opisuj¹c przedmiot zamówienia zwykle precyzyjnie okreœla termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji,
parametry techniczne i jakoœciowe. W takich te¿ okolicznoœciach sprecyzowanie innych ni¿ cena kryteriów oceny ofert mo¿e staæ siê bezprzedmiotowe, albowiem kwestie
te s¹ bezwzglêdnie wymagane od ka¿dego z wykonawców przystêpuj¹cego do przetargu. W zamówieniach publicznych dotycz¹cych robót budowlanych wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie poprzez stosowanie przez zamawiaj¹cych ceny jako
wy³¹cznego kryterium oceny ofert przy jednoczesnym stawianiu wymogów dotycz¹cych jakoœci, terminu wykonania, terminu gwarancji, jest w³aœciwe i pozwala na zachowanie okreœlonych prawem zasad systemu zamówieñ publicznych. W trakcie
postêpowania o zamówienie publiczne mog¹ pojawiæ siê w¹tpliwoœci co do wiarygodnoœci oferowanej ceny. Problem ten mo¿e dotyczyæ zarówno postêpowania, w którym cena jest jedynym kryterium oceny ofert, jak i postêpowania, w którym zastosowano
równie¿ inne kryteria oceny ofert. Fakt zastosowania innych kryteriów nie wy³¹cza ryzyka z³o¿enia oferty z ra¿¹co nisk¹ cen¹. Ustawa Prawo zamówieñ publicznych zobowi¹zuje zamawiaj¹cego. aby w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra¿¹co nisk¹ cenê
w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci³ siê do wykonawcy o udzielenie
w okreœlonym terminie wyjaœnieñ dotycz¹cych elementów oferty maj¹cych wp³yw na
wysokoœæ ceny. Jednoczeœnie zamawiaj¹cy zobligowany jest odrzuciæ ofertê wykonawcy, który nie z³o¿y³ wyjaœnieñ lub je¿eli dokonana ocena wyjaœnieñ wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ¿e oferta zawiera ra¿¹co nisk¹ cenê w stosunku do
przedmiotu zamówienia (art. 90 ustawy oraz art. 55 dyrektywy).
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ nie jest dopuszczalne automatyczne odrzucanie oferty najtañszej bez umo¿liwienia wykonawcy przedstawienia wyjaœnieñ s³u¿¹cych wykazaniu, i¿ oferta ta nie jest obarczona wad¹ ra¿¹co niskiej ceny. Tym
samym, sam fakt z³o¿enia oferty z najni¿sz¹ cen¹, która nie jest jednoczeœnie cen¹ ra¿¹co nisk¹, nie mo¿e stanowiæ wystarczaj¹cej podstawy dla jej odrzucenia. Nale¿y podkreœliæ fakt, i¿ odrzucenie najtañszej oferty nale¿y równie¿ uznaæ za nieracjonalne,
albowiem godzi³oby w s³uszny interes wykonawcy, który w przetargu sk³ada realn¹
ofertê, tyle ¿e najtañsz¹, oraz w interes ekonomiczny instytucji publicznych, a tym samym podatników.
Postulowany przez Pana Senatora obowi¹zek podawania rzêdnych dróg, ulic, stanowi charakterystyczn¹ domenê norm, przepisów technicznych dotycz¹cych budowli
i obiektów in¿ynierskich, w tym dróg publicznych, autostrad p³atnych, lotnisk, budowli kolejowych, hydrotechnicznych itp. wymaganych w rozwi¹zaniach projektowych,
wykonawstwie i u¿ytkowaniu obiektów budowlanych. Nie mo¿na podzieliæ powo³anej
na wstêpie opinii Pana Senatora, i¿ dokonanie w tym zakresie i w postulowany sposób
zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym by³oby zasadne
i korzystne dla wszystkich zainteresowanych, tj. inwestorów, projektantów, wykonawców oraz odpowiedzialnych urzêdów i instytucji. Warto zwróciæ uwagê na podstawow¹
odmiennoœæ funkcji jak¹ w systemie prawa spe³nia plan miejscowy, tj. ustalenie przeznaczenia terenu i tworzenie ram prawnych dla lokalizowania przysz³ych przedsiê-
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wziêæ i dzia³alnoœci inwestycyjnej, od fazy projektowania obiektów budowlanych
(w tym ulic i dróg), z w³aœciwym dla niej uwzglêdnieniem katalogów norm oraz wymagañ przepisów technicznych, itp. Z uwagi na wskazan¹ wy¿ej odmiennoœæ, rozszerzenie zakresu planów miejscowych o proponowane przez Pana Senatora rzêdne dróg
i ulic, które mia³yby rangê przepisu prawa, wykracza poza cele jakie realizowane s¹
w planowaniu miejscowym. Ponadto, dokonanie jakiejkolwiek modyfikacji rzêdnych
ulic i dróg, ustalanych dopiero na etapie projektu budowlanego, wymaga³oby ka¿dorazowo od rady gminy przeprowadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dokonywanej zgodnie z art. 27 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.).
Z pewnoœci¹ znacz¹co opóŸni³oby to zarówno procesy sporz¹dzania planów zagospodarowania przestrzennego, jak równie¿ spowodowa³oby wzrost wydatków gminy
wskutek zwiêkszonej czêstotliwoœci ich zmiany. Wyd³u¿y³oby to równie¿ proces projektowania inwestycji budowlanych, a w konsekwencji spowolni³oby wszelk¹ publiczn¹
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ z zakresu drogownictwa i pozosta³ej infrastruktury komunikacyjnej.
W odniesieniu do pozosta³ych propozycji przedstawionych przez Pana Senatora dotycz¹cych zagadnieñ uregulowanych przepisami prawa budowlanego, uprzejmie informujê, ¿e w chwili obecnej trwaj¹ intensywne prace nad projektem za³o¿eñ do ustawy
Kodeks Budowlany.
W celu uzyskania jak najlepszych rozwi¹zañ prawnych powo³ano Zespó³ oraz Radê
Opiniodawczo-Doradcz¹ do spraw projektu za³o¿eñ do ustawy Kodeks Budowlany, jako organy pomocnicze Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Zarz¹dzenie Nr 10 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 lutego 2012 r. w sprawie powo³ania Zespo³u oraz Rady Opiniodawczo-Doradczej do
spraw projektu za³o¿eñ do ustawy Kodeks Budowlany.
W chwili obecnej trudno okreœliæ ostateczny kszta³t rozwi¹zañ przyjêtych w Kodeksie Budowlanym, jednak¿e g³ównym celem nowej regulacji jest zapewnienie przejrzystoœci przepisów normuj¹cych proces budowlany oraz uproszczenie i przyspieszenie
procedur zwi¹zanych z procesem budowlanym.
Z wyrazami szacunku
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Janusz ¯bik
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka
Jakiœ czas temu zosta³a zlikwidowana Jednostka Wojskowa nr 3791
w Ciechanowie. Dla takiej wspólnoty, jak¹ jest miasto Ciechanów, sytuacja
ta wywo³a³a powa¿ne skutki spo³eczne i gospodarcze. W tej chwili tereny jednostki ulegaj¹ degradacji. Jest to spory obszar, obejmuj¹cy wiele hektarów,
na którym jest ponad sto dwadzieœcia budowli. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zwracam siê do ministra obrony narodowej z proœb¹ o odpowiedŸ na
nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza w jakikolwiek sposób
zwi¹zany z obronnoœci¹ kraju zagospodarowaæ teren po Jednostce Wojskowej nr 3791?
2. Czy ca³y teren wraz z obiektami, czyli naniesieniami, podlega sprzeda¿y?
3. Czy jest mo¿liwe wydzielenie na cele darowizny czêœci terenu po JW
nr 3791 i darowanie ich na potrzeby miejscowych organizacji patriotycznych:
Zwi¹zku Pi³sudczyków, JS 1022 ZS „Strzelec”, OSW, ZHP i ZHR?
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.02.17
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Jana Mariê Jackowskiego podczas 4. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 stycznia br.
w sprawie zagospodarowania terenu po JW 3791 w Ciechanowie (BPS/043-04-103/12), uprzejmie informujê, ¿e nieruchomoœci po tej jednostce zosta³y sklasyfikowane jako zbêdne dla potrzeb Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Agencja Mienia Wojskowego przejê³a w kwietniu 2011 r. nieruchomoœæ po³o¿on¹
w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 54. stanowi¹c¹ dzia³kê nr 4859/1 o powierzchni 37.7590 ha. Nieruchomoœæ ta wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomych
województwa mazowieckiego jako Zespó³ koszar przy ul. Wojska Polskiego w Ciechanowie. Wpisem do tego rejestru objêty zosta³ grunt i trzydzieœci piêæ budynków o ró¿nym
przeznaczeniu.
Nieruchomoœæ jest ogrodzona oraz zabezpieczona przed dostêpem osób trzecich
przez firmê œwiadcz¹c¹ us³ugi w zakresie ochrony mienia i osób. Ponadto, ze wzglêdu
na obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), Agencja Mienia Wojskowego prowadzi bie¿¹c¹ konserwacjê obiektów wymagaj¹cych naprawy.
Obecnie Agencja Mienia Wojskowego opracowuje koncepcjê zagospodarowania
nieruchomoœci, maj¹c szczególnie na uwadze du¿¹ powierzchniê i wpisanie nieruchomoœci do rejestru zabytków.
Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e ca³y kompleks pod wzglêdem u¿ytkowym mo¿na podzieliæ na trzy czêœci: koszarow¹, magazynow¹ i plac æwiczeñ. Rozwa¿any jest podzia³ nieruchomoœci wed³ug wy¿ej wymienionych stref u¿ytkowych, który bêdzie wymaga³
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zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przy podziale nieruchomoœci Agencja planuje tak¿e uwzglêdniæ ewentualne potrzeby lokalnego samorz¹du.
W zwi¹zku z powy¿szym w najbli¿szym czasie odbêdzie siê spotkanie przedstawicieli Agencji Mienia Wojskowego z Prezydentem Miasta Ciechanowa i Mazowieckim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ustalenia dokonane podczas spotkania
wska¿¹ kierunek dalszych dzia³añ Agencji zmierzaj¹cych do opracowania koncepcji
racjonalnego zagospodarowania przedmiotowej nieruchomoœci oraz podjêcia decyzji
o formie i sposobie jej zagospodarowania.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przepisy ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.) nak³adaj¹ na Agencjê Mienia Wojskowego obowi¹zek racjonalnego gospodarowania powierzonym jej mieniem i zbywania nieruchomoœci na jak najkorzystniejszych warunkach finansowych oraz przekazywania
uzyskanych z tego tytu³u œrodków finansowych do bud¿etu Ministerstwa Obrony Narodowej na Fundusz Modernizacji Si³ Zbrojnych.
W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym brak jest podstaw do przekazania
przez Agencjê Mienia Wojskowego w drodze darowizny czêœci nieruchomoœci w Ciechanowie, na potrzeby organizacji pozarz¹dowych o charakterze patriotycznym wymienionych w oœwiadczeniu Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego.
Pragnê równie¿ poinformowaæ, ¿e po rozformowaniu 1. Ciechanowskiego Pu³ku Artylerii pozosta³a tak¿e nieruchomoœæ znajduj¹ca siê w miejscowoœci Targonie (poligonowy plac æwiczeñ), któr¹ przekazano w czêœciach – w grudniu 2010 r. Pañstwowemu
Gospodarstwu Leœnemu – Lasy Pañstwowe, a w paŸdzierniku 2011 r. Starostwu Powiatowemu w Ciechanowie.
Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan
Marsza³ek za wystarczaj¹ce.
Z powa¿aniem
z up. Czes³aw Mroczek
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu wyborców, którzy zg³aszaj¹ siê do mojego biura senatorskiego,
po zapoznaniu siê z sytuacj¹ zwracam siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o rozwa¿enie nielikwidowania S¹du Rejonowego w P³oñsku. S¹d Rejonowy w P³oñsku
obs³uguje wed³ug w³aœciwoœci spo³ecznoœæ dziewiêædziesiêciu tysiêcy obywateli. Likwidacja tego s¹du bêdzie powodowa³a w ich przypadku koniecznoœæ
dojazdu przynajmniej 30 km do innego s¹du rejonowego. Ponadto pragnê
zwróciæ uwagê na to, ¿e niedawno zosta³y poniesione ogromne nak³ady
w zwi¹zku z wybudowaniem nowej siedziby S¹du Rejonowego w P³oñsku.
Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra o przeanalizowanie zaistnia³ej
sytuacji oraz o rozwa¿enie mo¿liwoœci odst¹pienia od likwidacji S¹du Rejonowego w P³oñsku. Likwidacja s¹du oraz innych instytucji spowoduje zjawisko, które mo¿na by okreœliæ jako degradacjê spo³ecznoœci lokalnej. Jest to
sprawa nies³ychanie wa¿na, dlatego wiele osób protestuje przeciwko tej decyzji. Informujê Pana Ministra, ¿e zosta³ powo³any specjalny komitet sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli ró¿nych œrodowisk spo³ecznych, politycznych,
intelektualnych, kulturalnych, którzy zamierzaj¹ aktywnie uczestniczyæ
w obronie s¹du.
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
Warszawa, 27.02.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego w sprawie
zniesienia S¹du Rejonowego w P³oñsku z³o¿one podczas 4. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 stycznia 2012 r., które przekazane zosta³o przy piœmie z dnia
24 stycznia 2012 r. Nr BPS/DSK-043-104/12 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Na wstêpie pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e projekt rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci uwzglêdniaj¹cego zniesienie niektórych s¹dów rejonowych przygotowany zosta³ w ramach prac dotycz¹cych reformy struktury organizacyjnej s¹dów,
których celem jest podniesienie skutecznoœci organów wymiaru sprawiedliwoœci
w p³aszczyŸnie orzeczniczej i funkcjonalnej. Drog¹ do zrealizowania wskazanego zamierzenia jest optymalne zorganizowanie sieci s¹dów oraz racjonalne wykorzystanie
kadry orzeczniczej.
W ramach projektowanych dzia³añ planuje siê zniesienie s¹dów rejonowych o niewielkiej obsadzie orzeczniczej, która – co do zasady – jest pochodn¹ niskiego wp³ywu
spraw. W rezultacie stworzony zostanie model organizacyjny s¹downictwa, w obrêbie
którego funkcjonowa³yby jednostki s¹dowe szczebla rejonowego o optymalnej wielkoœci.
Zasadnicze znaczenie ma fakt, i¿ w celu zagwarantowania obywatelom dogodnego
dostêpu do s¹du, wszystkie wydzia³y jednostek przewidzianych do zniesienia (cywilny,
karny, rodzinny i nieletnich, pracy oraz ksi¹g wieczystych) przekszta³cone zostan¹
w wydzia³y zamiejscowe s¹siednich s¹dów. Budynki wykorzystywane obecnie przez
s¹dy przewidziane do zniesienia bêd¹ stanowi³y siedzibê wydzia³ów zamiejscowych.
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Bior¹c pod uwagê te wyjaœnienia, wskazujê, i¿ przedmiotowa zmiana organizacyjna
nie spowoduje negatywnych skutków spo³ecznych i tym samym nie mo¿e byæ uto¿samiana z ograniczeniem prawa obywateli do s¹du.
W s¹dach rejonowych, w strukturze których funkcjonowaæ bêd¹ wydzia³y zamiejscowe, powstan¹ piony orzecznicze o odpowiedniej etatyzacji, co umo¿liwi lepsze i bardziej wydajne wykorzystanie kadry sêdziowskiej, referendarzy i asystentów sêdziów.
Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e w ma³ych jednostkach s¹dowych nieobecnoœæ jednego
lub dwóch sêdziów w wydziale powoduje powa¿ne problemy z opanowaniem wp³ywu
i bardzo czêsto skutkuje szybkim narastaniem zaleg³oœci. Jednoczeœnie z uwagi na
niewielk¹ obsadê orzecznicz¹ wydzia³ów ma³ych s¹dów rejonowych, mo¿liwoœæ przesuniêcia sêdziów miêdzy wydzia³ami jest niewielka.
Wskutek przygotowanej reorganizacji, sêdziowie bêd¹ mogli orzekaæ, w zale¿noœci
od potrzeb, w wydziale zamiejscowym lub te¿ w wydziale jednostki macierzystej. Nast¹pi zatem wyrównanie obci¹¿enia prac¹ sêdziów, co prze³o¿y siê na realizacjê wymienionych na wstêpie celów reformy.
Pracownicy administracyjni zatrudnieni w wydzia³ach orzeczniczych s¹dów przewidzianych do zniesienia bêd¹ w dalszym ci¹gu wykonywali swe obowi¹zki w ramach
wydzia³ów zamiejscowych. Natomiast urzêdnicy agend administracyjnych bêd¹ mogli
znaleŸæ zatrudnienie w wydzia³ach orzeczniczych wymagaj¹cych wzmocnienia lub te¿
ewentualnie w agendach administracyjnych jednostek macierzystych.
W dalszej perspektywie czasowej na skutek lepszego wykorzystania kadry orzeczniczej w s¹dach objêtych reform¹, mo¿liwe bêdzie przenoszenie uwolnionych etatów
sêdziowskich do innych s¹dów, w których obci¹¿enie prac¹ jest znacznie wiêksze i wystêpuj¹ zaleg³oœci strukturalne w rozpoznawaniu spraw.
Pragnê zdecydowanie podkreœliæ, ¿e jakkolwiek omawiane zmiany organizacyjne
skutkowaæ bêd¹ ograniczeniem wydatków w zwi¹zku z likwidacj¹ stanowisk funkcyjnych w znoszonych s¹dach, to jednak poszukiwanie oszczêdnoœci w bud¿ecie resortu
sprawiedliwoœci nie stanowi³o decyduj¹cej przes³anki dla podjêcia dzia³añ odnoœnie do
zniesienia niewielkich s¹dów rejonowych.
Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwoœci projekt rozporz¹dzenia w sprawie
zniesienia niektórych s¹dów rejonowych, utworzenia s¹dów apelacyjnych, s¹dów
okrêgowych i s¹dów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci
przewiduje zniesienie s¹dów rejonowych o limicie etatów do 12 sêdziów w³¹cznie. Jednoczeœnie, w wyniku po³¹czenia znoszonych jednostek powo³ywane s¹ jednostki o limicie wynosz¹cym co najmniej 15 sêdziów.
Wymieniony powy¿ej projekt uwzglêdnia miêdzy innymi zniesienie S¹du Rejonowego w P³oñsku o limicie etatów wynosz¹cym 11 sêdziów. W miejsce znoszonej jednostki
powo³ane zostan¹, na podstawie przepisów zarz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci, zamiejscowe wydzia³y (cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksi¹g wieczystych) S¹du
Rejonowego w Ciechanowie. Przewiduje siê, ¿e omawiana reforma struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego wejdzie w ¿ycie z dniem 1 lipca 2012 r.
Reasumuj¹c pragnê zwróciæ uwagê, ¿e celem omawianej reformy s¹downictwa jest
zracjonalizowanie nadmiernie rozdrobnionej struktury s¹downictwa powszechnego,
a nie degradacja spo³ecznoœci lokalnej. Istotne jest przy tym, i¿ zgodnie z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w³adza s¹downicza jest niezale¿na od innych w³adz. Tym samym, Minister Sprawiedliwoœci kszta³tuj¹c sieæ s¹downictwa
powszechnego nie jest w ¿aden sposób ograniczony za³o¿eniami reformy administracyjnej i podzia³em terytorialnym kraju.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Micha³a Boniego
Wyra¿am stanowczy sprzeciw wobec planowanej likwidacji Centrum
Poczty ORJ w Radomiu, w jednym z najwiêkszych miast Mazowsza! Decyzja
ta jest bezzasadna, niekorzystna dla miasta i jego mieszkañców, ale równie¿,
jak zauwa¿aj¹ zwi¹zkowcy, niekorzystna dla proponowanej strategii Poczty
Polskiej na lata 2012–2015.
Proponowane utworzenie dwóch regionów w Warszawie nie odpowiada
za³o¿eniom, zgodnie z którymi podzia³ ma siê odbywaæ m.in. w oparciu o zbli¿one potencja³y sprzeda¿owe us³ug. Wrêcz przeciwnie, jak podnosz¹ zwi¹zkowcy. Utworzenie regionu w tak du¿ym mieœcie jak Radom przyczyni³oby
siê do ich zrównowa¿enia. Co wiêcej, z punktu widzenia ekonomicznego
utworzenie regionu sieci w Radomiu jest znacznie korzystniejsze, bo tañsze
w porównaniu z kosztami utrzymania takiej jednostki w Warszawie.
Kolejnym uzasadnieniem dla utworzenia regionu w Radomiu jest fakt, ¿e
takie rozwi¹zanie przyczyni³oby siê do usprawnienia dzia³alnoœci Poczty Polskiej SA, a zw³aszcza wspó³pracy z prê¿nie rozwijaj¹cymi siê podwarszawskimi miastami. Radom posiada doœwiadczonych i wykwalifikowanych
pracowników oraz odpowiednie zaplecze lokalowe. W rankingach zawsze
osi¹ga³ wysokie oceny.
Wa¿nym czynnikiem przemawiaj¹cym przeciwko proponowanym zmianom jest fakt, ¿e skutki tej z³ej decyzji obci¹¿¹ Radom i jego mieszkañców.
Zlikwidowane zostan¹ miejsca pracy, zatrudnienie straci wielu wykwalifikowanych wieloletnich pracowników Poczty Polskiej SA. Zwa¿ywszy na du¿e
bezrobocie w tym regionie oraz kryzys gospodarczy, decyzja ta pog³êbi i tak
ju¿ trudn¹ sytuacjê.
Wszystkie te argumenty jednoznacznie przemawiaj¹ za utworzeniem regionu sieci w Radomiu. Ze wzglêdów ekonomicznych, sprzeda¿owych oraz
zbli¿onego potencja³u gospodarczego utworzenie dwóch regionów w Warszawie, z pominiêciem Radomia, by³oby bezcelowe, nieuzasadnione i szkodliwe
dla Poczty Polskiej SA oraz mieszkañców miasta Radomia.
Panie Ministrze, jest jeszcze czas na wycofanie siê z tej z³ej decyzji. Wyra¿am g³êbok¹ nadziejê, ¿e te wszystkie obiektywne przes³anki zadecyduj¹
i w Radomiu zostanie utworzony Region Sieci Poczty Polskiej SA.
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI
Warszaw, 22 lutego 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Stanis³awa Karczewskiego
podczas 4. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 stycznia 2012 r. przekazanym przy piœmie BPS/043-04-105/12, pragnê przedstawiæ co nastêpuje.
Na wstêpie podkreœlam, ¿e minister w³aœciwy do spraw ³¹cznoœci, który reprezentuje Skarb Pañstwa wobec Poczty Polskiej SA i posiada uprawnienia przewidziane dla
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Walnego Zgromadzenia, mo¿e ingerowaæ w sprawy spó³ki jedynie w zakresie okreœlonym w przepisach. Zgodnie z §26 ust. 2 statutu Poczty Polskiej SA wszelkie sprawy
zwi¹zane z prowadzeniem spraw spó³ki (w tym zmiany w strukturze organizacyjnej)
1
nale¿¹ do kompetencji Zarz¹du. Jednoczeœnie zgodnie z art. 375 Kodeksu spó³ek handlowych walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mog¹ wydawaæ zarz¹dowi wi¹¿¹cych
poleceñ dotycz¹cych prowadzenia spraw spó³ki.
W myœl powy¿szego ministerstwo zwróci³o siê do Zarz¹du Poczty Polskiej SA z proœb¹ o przedstawienie wyjaœnieñ w sprawie kwestii poruszonych w oœwiadczeniu.
W œwietle przekazanych przez Zarz¹d informacji pragnê przekazaæ, ¿e przewidywana zmiana warunków prawno-rynkowych od roku 2013 spowodowa³a koniecznoœæ
podjêcia przez Pocztê Polsk¹ SA pilnych dzia³añ, m.in. w zakresie poprawy efektywnoœci organizacyjnej oraz zwiêkszenia sprzeda¿y us³ug w celu optymalizacji wyniku finansowego Spó³ki. W ramach tych postêpowañ od 1 stycznia 2012 roku w Poczcie
Polskiej SA zosta³a wdro¿ona nowa struktura organizacyjna odpowiadaj¹ca biznesowym obszarom dzia³ania.
W nowej strukturze, na terenie województwa mazowieckiego powsta³y dwa Regiony
Sieci, z lokalizacj¹ w mieœcie sto³ecznym Warszawa. Radom jest niew¹tpliwie drugim,
co do wielkoœci oœrodkiem miejskim województwa mazowieckiego. Jednak jego usytuowanie geograficzne (po³udniowa czêœæ województwa) jest niekorzystne, gdy przyj¹æ
za³o¿enie, ¿e by³by siedzib¹ Regionu Sieci. Odleg³oœæ od najdalej wysuniêtych na
pó³noc placówek wynosi³aby oko³o 250 kilometrów. Utrudni³oby to w sposób istotny
zarz¹dzanie sieci¹ placówek pocztowych.
Likwidacja Centrum Poczty Oddzia³ów Rejonowych na Mazowszu (poza Warszaw¹)
objê³a 6 oœrodków. Wszystkie (poza Pruszkowem) borykaj¹ siê z wysokim wskaŸnikiem
bezrobocia. Usytuowanie siedziby Regionu Sieci w Warszawie daje wszystkim pracownikom ze zlikwidowanych jednostek równe szanse, w staraniu siê o pracê w administracji Regionów Sieci. Zmiana siedziby z Warszawy do Radomia praktycznie pozbawi³aby takiej szansy pracowników z takich miejscowoœci jak Ciechanów, Ostro³êka, P³ock
czy Siedlce (odleg³oœæ do ka¿dej z nich wynosi od 100 do 150 km).
Odnosz¹c siê do kwestii wp³ywu reorganizacji na wzrost poziomu bezrobocia Zarz¹d przedstawi³ w swoich wyjaœnieniach stosowne wyliczenie:
1) zatrudnienie w obszarze funkcjonowania by³ego Centrum Poczty Oddzia³u Rejonowego Radom wynosi³o ogó³em – 1076 etatów, w tym w eksploatacji 1042 etaty
i 34 etaty administracyjne w ramach likwidowanego CP ORJ,
2) zatrudnienie w eksploatacji (placówki pocztowe) nie uleg³o zmianie,
3) oddelegowani do pracy w innych jednostkach posiadaj¹cych komórki terenowe
w Radomiu – 25 etatów,
4) pozosta³o do alokacji – 9 etatów.
Czêœæ z pozostaj¹cych do alokacji 9 osób – w ramach procesu rekrutacji – zgodnie
z za³o¿eniami powinna znaleŸæ zatrudnienie w siedzibie Regionów Sieci Warszawa Miasto, Warszawa-Województwo b¹dŸ w Centrali Poczty Polskiej SA w Warszawie.
Z powy¿szego wynika, ¿e obecna reorganizacja praktycznie nie ma wp³ywu na
ewentualny wzrost stopy bezrobocia w Radomiu.
Zarz¹d podkreœli³, ¿e w du¿ym obiekcie eksploatacyjno-biurowym, usytuowanym
w centrum Radomia, funkcjonuj¹ Urz¹d Pocztowy Radom 1, Urz¹d Pocztowy Radom 2,
Punkt Pocztowy pe³ni¹cy funkcjê wêz³a ekspedycyjno-rozdzielczego, Punkt Obs³ugi
Klienta Masowego, magazyn towarów handlowych, Posterunek Centrum Us³ug Koncesjonowanych ze stacj¹ monitoringu obejmuj¹c¹ czêœæ Mazowsza oraz inne jednostki
organizacyjne.
Poza ww. czêœci¹ eksploatacyjn¹, oko³o 1/3 obiektu zajmuj¹ oddzia³y terenowe
centrów i biur Poczty Polskiej SA, których reorganizacja nie objê³a. Miêdzy innymi
w budynku przy ul. Beliny Pra¿mowskiego 2 mieœci siê komórka Centrum Rachunkowoœci Oddzia³u Regionalnego Warszawa – Dzia³ Delegacji, komórki organizacyjne Centrum Zarz¹dzania Kadrami, Centrum Infrastruktury, Centrum Informatyki i Biura
Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem i Zgodnoœci¹. Rozpatruj¹c kwestiê kosztów funkcjonowania (osobowych i bie¿¹cych), nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e siedziba Regionu Sieci War-
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szawa Województwo mieœci siê w Warszawie w obiekcie w³asnym Poczty Polskiej SA
a wynagrodzenia pracowników s¹ wystandaryzowane; mo¿na wiêc uznaæ, ¿e koszty funkcjonowania Regionu Sieci czy to w Warszawie czy te¿ w Radomiu by³yby porównywalne.
Na niekorzyœæ Radomia, przemawia³yby wy¿sze koszty dojazdów i delegacji zwi¹zanych
z nadzorem nad placówkami pocztowymi ca³ego województwa mazowieckiego.
Reasumuj¹c Zarz¹d podkreœli³, ¿e w sytuacji, w której na terenie Mazowsza funkcjonuj¹ dwa Regiony Sieci, w tym jeden obejmuj¹cy tylko miasto sto³eczne Warszawa, Radom jako ewentualna siedziba drugiego Regionu, nie jest rozwi¹zaniem optymalnym.
Odnosz¹c siê do podnoszonej przez Pana Senatora kwestii negatywnego wp³ywu
likwidacji CP ORJ Radom na realizowan¹ strategiê Poczty Polskiej SA, Zarz¹d przekaza³, ¿e dzia³ania zwi¹zane ze zwiêkszeniem aktywnoœci sprzeda¿owej firmy a w szczególnoœci jej efektywnoœci dzia³ania, nale¿¹ do najwa¿niejszych celów okreœlonych
„Kierunkami strategicznymi Poczty Polskiej SA do 2015 roku”. Uproszczenie ca³ej
struktury organizacyjnej Spó³ki i koncentracja struktur regionalnych wokó³ zadañ
sprzeda¿owych wynikaj¹ wprost z wdra¿anej strategii, st¹d te¿ zarzut negatywnego
wp³ywu na strategiê jest bezzasadny – kwestionowana zmiana organizacyjna dla powodzenia wdra¿ania strategii jest zdecydowanie korzystna.
Przedstawiaj¹c powy¿sze wyra¿am nadziejê, ¿e zaprezentowane informacje w sposób wyczerpuj¹cy wyjaœniaj¹ kwestie poruszone w oœwiadczeniu Pana senatora.
Z wyrazami szacunku
Igor Ostrowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Decyzja dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w sprawie likwidacji Urzêdu Kontroli Skarbowej w Warszawie Wydzia³u Zamiejscowego w Radomiu
jest ca³kowicie niezrozumia³a oraz kompletnie bezzasadna, i to z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, ¿e wyniki osi¹gane przez jednostkê by³y jedynymi z najlepszych wœród innych tego typu wydzia³ów w Polsce. W dniu
likwidacji prowadzono tu dziewiêædziesi¹t siedem postêpowañ kontrolnych,
a siedzib¹ placówki by³ budynek Skarbu Pañstwa, przystosowany w tym celu du¿ym nak³adem œrodków finansowych. Dodatkowo likwidacja ta nie mia³a charakteru systemowego i dotyczy³a tylko radomskiego wydzia³u.
W zaistnia³ej sytuacji mieszkañcy Radomia zostali zmuszeni, by doje¿d¿aæ do pracy 100 km, pomimo ¿e Radom spoœród innych dawnych miast wojewódzkich w³¹czonych do Mazowsza ma najwiêksz¹ liczbê podatników
i podmiotów gospodarczych. Dodatkowo, na mocy opiniowanego obecnie rozporz¹dzenia Ministra Finansów, powiaty lipski, przysuski, radomski, szyd³owiecki, zwoleñski oraz miasto na prawach powiatu – Radom podlega³yby
Urzêdowi Kontroli Skarbowej w Kielcach. Oznacza to, ¿e pracownicy Urzêdu
Kontroli Skarbowej w Warszawie, bêd¹cy mieszkañcami Radomia, nie mogliby wykonywaæ swojej pracy w miejscu zamieszkania i jego okolicy. Ponadto,
pomimo zmiany w³aœciwoœci miejscowej dyrektorów Urzêdów Kontroli Skarbowej, w Radomiu nadal trzeba by³oby utrzymywaæ biuro kontroli skarbowej. Niezwykle wa¿nym argumentem jest równie¿ fakt, ¿e na terenie
Radomia i by³ego województwa radomskiego jest zdecydowanie wiêcej podmiotów do kontroli ni¿ na terenie województwa œwiêtokrzyskiego.
Za zgod¹ Pana Ministra mo¿na jeszcze zmieniæ tê niekorzystn¹, nieuzasadnion¹ i szkodliw¹ decyzjê dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w Warszawie.
W imieniu pracowników Urzêdu Kontroli Skarbowej w Warszawie Wydzia³u Zamiejscowego w Radomiu, w³adz miasta oraz mieszkañców proszê
o interwencjê w tej wa¿nej sprawie. Przywrócenie wydzia³u zamiejscowego
w Radomiu oraz wstrzymanie procesu legislacyjnego zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie okreœlenia terytorialnego zasiêgu dzia³ania dyrektorów
urzêdów kontroli skarbowej s¹ jeszcze mo¿liwe do przeprowadzenia.
Sprawa jest niezwykle wa¿na. Decyzja dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej jest kompletnie niezrozumia³a! W oczywisty sposób dyskryminuje Radom, przyczynia siê do pog³êbienia problemu bezrobocia oraz zwiêksza
koszty funkcjonowania kontroli skarbowej!
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ
Warszawa, 9 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Stanis³awa Karczewskiego Senatora RP
w sprawie likwidacji radomskiej komórki organizacyjnej Urzêdu Kontroli Skarbowej
w Warszawie uprzejmie informujê.
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Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o kontroli
1
skarbowej , rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sie2
dzib i organizacji urzêdów kontroli skarbowej oraz zarz¹dzenia Nr 2 Ministra Finansów
3
z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie statutu urzêdów kontroli skarbowej dyrektor
urzêdu kontroli skarbowej kieruje prac¹ urzêdu, w tym tworzy i likwiduje komórki organizacyjne urzêdu w formie regulaminu organizacyjnego. W konsekwencji zmiana decyzji w przedmiocie likwidacji wydzia³u w Radomiu jest wy³¹cznym uprawnieniem
Dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w Warszawie.
Reorganizacja wewnêtrznej struktury organizacyjnej Urzêdu Kontroli Skarbowej
w Warszawie jest kolejnym etapem procesu przekszta³ceñ, który ma na celu nie tylko
podniesienie efektywnoœci dzia³añ kontroli skarbowej oraz zarz¹dzania zasobami ludzkimi, lecz tak¿e obni¿enie kosztów funkcjonowania. Koszty zwi¹zane z likwidacj¹ wydzia³u w Radomiu pozwol¹ Dyrektorowi Urzêdu Kontroli Skarbowej w Warszawie na
oszczêdnoœci rzêdu 200 tys. z³ w skali roku. Podkreœliæ przy tym nale¿y, ¿e przedmiotowa zmiana poprzedzona zosta³a szeregiem innych zmian organizacyjnych, które objê³y
tak¿e inne wydzia³y zamiejscowe Urzêdu Kontroli Skarbowej w Warszawie. Wœród nich
mo¿na wymieniæ m.in. likwidacjê w tych wydzia³ach sekcji planowania i sprawozdawczoœci oraz jednoosobowych stanowisk pracy ds. informatyki. Dodatkowo Dyrektor
Urzêdu Kontroli Skarbowej w Warszawie nie wyklucza w nieodleg³ej przysz³oœci mo¿liwoœci dalszej reorganizacji struktury urzêdu, która obejmie pozosta³e komórki zlokalizowane poza Warszaw¹.
Pragnê jednoczeœnie zauwa¿yæ, i¿ Dyrektor Urzêdu Kontroli Skarbowej w Warszawie uwzglêdni³ wiele ró¿nych czynników, które ostatecznie zadecydowa³y o likwidacji
komórki w Radomiu, tj. strukturê zatrudnienia w wydzia³ach zamiejscowych, koszty
ich funkcjonowania, stan w³asnoœci nieruchomoœci bêd¹cych siedzibami wydzia³ów
zamiejscowych, charakter umów cywilnoprawnych zawartych z podmiotami zewnêtrznymi oraz termin ich obowi¹zywania. Przedmiotowa decyzja znalaz³a tak¿e uzasadnienie w osi¹gniêtych wynikach. W 2010 r. kwoty ustaleñ podatkowych by³ego wydzia³u
w Radomiu by³y kilkukrotnie ni¿sze ni¿ w pozosta³ych komórkach zamiejscowych
Urzêdu Kontroli Skarbowej w Warszawie. I tak w porównaniu z komórk¹ w P³ocku wartoœæ ustaleñ by³a ni¿sza dwukrotnie, z komórk¹ w Siedlcach blisko trzykrotnie, a z komórk¹ w Ciechanowie blisko czterokrotnie. Za III kwarta³y 2011 r. ustalenia
radomskiej komórki wynosi³y oko³o 30 mln, z czego ponad 18 mln z³, tj. oko³o 60% odnosi siê do ustaleñ z postêpowañ kontrolnych przeprowadzonych w podmiotach, które
maj¹ siedzibê w Warszawie i okolicach. Powy¿sze jednoznacznie wskazuje, i¿ to przede
wszystkim wyniki postêpowañ kontrolnych prowadzonych w regionie warszawskim
pozwoli³y komórce z Radomia osi¹gn¹æ taki rezultat. Na marginesie nale¿y tak¿e podkreœliæ, i¿ zarówno w 2010 r., jak i pierwszych trzech kwarta³ach 2011 r. kwota ustaleñ
dokonana przez inspektorów kontroli skarbowej œwiadcz¹cych pracê w komórkach
kontroli podatkowej w siedzibie Urzêdu Kontroli Skarbowej w Warszawie jest kilkukrotnie wy¿sza ni¿ w zlikwidowanej komórce w Radomiu.
Przedstawiaj¹c powy¿sze chcia³bym tak¿e zaznaczyæ, i¿ Dyrektor Urzêdu Kontroli
Skarbowej w Warszawie zaproponowa³ nowe warunki pracy wszystkim pracownikom,
którzy dotychczas œwiadczyli pracê w Radomiu. Jedynie 1 pracownik, który naby³ prawo do œwiadczeñ emerytalnych, odmówi³ przyjêcia nowych warunków pracy. Jednoczeœnie Dyrektor Urzêdu Kontroli Skarbowej w Warszawie przychyli³ siê do próœb
dotycz¹cych wyboru komórki organizacyjnej, w której pracownicy zlikwidowanego wydzia³u chcieliby nadal œwiadczyæ pracê. Dodatkowo kilku pracowników z³o¿y³o wnioski
o przeniesienie do urzêdów skarbowych maj¹cych siedziby w Radomiu. Obecnie prowadzone s¹ czynnoœci maj¹ce na celu realizacjê tych próœb.
Odnosz¹c siê do kwestii zwi¹zanych z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia
29 listopada 2010 r. w sprawie terytorialnego zasiêgu dzia³ania dyrektorów urzêdów
kontroli skarbowej chcia³bym poinformowaæ, i¿ prowadzone s¹ prace legislacyjne ma1
2
3

Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z póŸn. zm.
Dz. U. Nr 13, poz. 62.
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j¹ce na celu zmianê przedmiotowego aktu normatywnego. Projekt nowelizacji przewiduje zawê¿enie terytorialnego zasiêgu dzia³ania Dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej
w Warszawie oraz odpowiednio rozszerzenie terytorialnych uprawnieñ w³adczych Dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w Kielcach na znajduj¹ce siê w po³udniowej czêœci
województwa mazowieckiego powiaty lipski, przysuski, radomski, szyd³owiecki, zwoleñski oraz miasto na prawach powiatu Radom. G³ównym celem przeprowadzanych
zmian jest odpowiednie dostosowanie struktur kontroli skarbowej do potencja³u gospodarczego województwa mazowieckiego i œwiêtokrzyskiego. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e wed³ug danych GUS za I pó³rocze 2011 r. w województwie mazowieckim funkcjonuje
oko³o 670 tys. podmiotów gospodarczych, z czego 336 tys. podmiotów w mieœcie sto³ecznym Warszawa oraz oko³o 50 tys. na terenie obszaru radomskiego. W województwie
œwiêtokrzyskim dzia³a natomiast oko³o 107 tys. podmiotów gospodarczych. Takie rozmieszczenie na ww. terenach podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ determinuje koniecznoœæ dokonania odpowiedniej korekty struktur kontroli skarbowej.
Stosunkowo niewielka koncentracja podmiotów gospodarczych zarówno w województwie œwiêtokrzyskim, jak i by³ym województwie radomskim stanowi racjonalne uzasadnienie dla koncepcji przewiduj¹cej rozszerzenie terytorialnego zasiêgu dzia³ania Dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w Kielcach.
Przy tej okazji chcia³bym te¿ wspomnieæ, i¿ rozwi¹zanie, w którym na czêœci obszaru województwa mazowieckiego w³aœciwy jest organ kontroli skarbowej z innego województwa ju¿ istnieje i z powodzeniem funkcjonuje w praktyce. I tak terytorialny zasiêg
dzia³ania Dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w Bia³ymstoku obejmuje czêœæ obszaru województwa mazowieckiego, zaœ Dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w Zielonej
Górze rozszerzony zosta³ na czêœæ obszaru województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Dodatkowo niezale¿nie od projektowanej nowelizacji rozwa¿ane s¹ dalsze
zmiany w zakresie w³aœciwoœci miejscowej dyrektorów urzêdów kontroli skarbowej,
które bêd¹ odpowiednio dostosowywa³y mo¿liwoœci kadrowe, organizacyjne i techniczne jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej i w³aœciwoœæ miejscow¹ organów
kontroli skarbowej do potencja³u ekonomicznego danego regionu.
Wejœcie w ¿ycie przedmiotowej nowelizacji nie bêdzie powodowa³o koniecznoœci
dalszego utrzymywania w Radomiu pomieszczeñ dla potrzeb kontroli skarbowej. Zauwa¿yæ bowiem nale¿y, ¿e Dyrektor Urzêdu Kontroli Skarbowej w Kielcach ju¿ w chwili
obecnej na podstawie przepisów rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia
2011 r. w sprawie sposobu i trybu wspó³dzia³ania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, pañstwowymi i samorz¹dowymi jednostkami organizacyjnymi oraz s¹dami i pañstwowymi
4
osobami prawnymi korzysta z infrastruktury urzêdów skarbowych maj¹cych siedzibê
w Radomiu. W konsekwencji dodatkowe koszty z tytu³u najmu pomieszczeñ dla pracowników Urzêdu Kontroli Skarbowej w Kielcach nie bêd¹ generowane.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz

4

Dz. U. Nr 93, poz. 540.

254

4. posiedzenie Senatu w dniu 19 stycznia 2012 r.

Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci zamkniêcie kilkudziesiêciu s¹dów rejonowych oraz redukcja wydzia³ów pracy i wydzia³ów rodzinnych narusza konstytucyjn¹ zasadê dostêpnoœci do s¹dów. Rozporz¹dzenie
wprowadza zmiany, które pog³êbi¹ i tak ju¿ du¿¹ niewydolnoœæ s¹dów oraz
zmniejsz¹ dostêp obywateli do us³ug prawniczych. Zak³adane oszczêdnoœci
bêd¹ jedynie iluzoryczne, poniewa¿ w miejsce likwidowanych s¹dów maj¹
zostaæ powo³ane wydzia³y zamiejscowe.
Na pocz¹tku wrzeœnia ubieg³ego roku w Radomiu minister Krzysztof
Kwiatkowski uspokaja³, ¿e s¹dy rejonowe nie bêd¹ zamykane, bo to utrudni³oby mieszkañcom dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci. Mówi siê jednak, ¿e
planowane zmiany w regionie radomskim maj¹ dotyczyæ s¹dów rejonowych
w Lipsku, Przysusze, Szyd³owcu i Zwoleniu, które to zostan¹ zast¹pione zamiejscowymi wydzia³ami wiêkszych s¹dów. To samo dotyczy innych miejscowoœci. Mieszkañcy Koœcierzyny tak¿e zg³osili siê do mnie z proœb¹
o interwencjê w tej sprawie. Oni równie¿ obawiaj¹ siê niekorzystnych konsekwencji proponowanych zmian.
Mam nadziejê, ¿e ministerstwo ponownie rozpatrzy tê sprawê i odst¹pi
od planowanego przekszta³cenia, które wydaje siê ca³kowicie bezzasadne
i przyniesie jedynie iluzoryczne korzyœci. Wszystkie tego rodzaju decyzje powinny byæ podejmowane w sposób przemyœlany. Powinny one s³u¿yæ przede
wszystkim mieszkañcom.
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ
Warszawa, 2.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Karczewskiego z³o¿one podczas 4. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 stycznia 2012 r., przes³ane przy piœmie z dnia
24 stycznia 2012 r. Nr BPS/043-04-107/12, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Na wstêpie pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e projekt rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci uwzglêdniaj¹cego zniesienie niektórych s¹dów rejonowych przygotowany zosta³ w ramach prac dotycz¹cych reformy struktury organizacyjnej s¹dów,
których celem jest podniesienie skutecznoœci organów wymiaru sprawiedliwoœci
w p³aszczyŸnie orzeczniczej i funkcjonalnej. Drog¹ do zrealizowania wskazanego zamierzenia jest optymalne zorganizowanie sieci s¹dów oraz racjonalne wykorzystanie
kadry orzeczniczej.
W ramach projektowanych dzia³añ planuje siê zniesienie s¹dów rejonowych o niewielkiej obsadzie orzeczniczej, która, co do zasady, jest pochodn¹ niskiego wp³ywu
spraw. W rezultacie stworzony zostanie model organizacyjny s¹downictwa, w obrêbie
którego funkcjonowa³yby jednostki s¹dowe szczebla rejonowego o optymalnej wielkoœci.
Zasadnicze znaczenie ma fakt, i¿ w celu zagwarantowania obywatelom dogodnego
dostêpu do s¹du, wszystkie wydzia³y jednostek przewidzianych do zniesienia (cywilny,
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karny, rodzinny i nieletnich, pracy oraz ksi¹g wieczystych) przekszta³cone zostan¹
w wydzia³y zamiejscowe s¹siednich s¹dów. Obywatele bêd¹ mogli zatem dochodziæ
swoich roszczeñ na dotychczasowych zasadach. Tak¿e budynki wykorzystywane obecnie przez s¹dy przewidziane do zniesienia bêd¹ stanowi³y siedzibê wydzia³ów zamiejscowych. Bior¹c pod uwagê powy¿sze wyjaœnienia, wskazujê, i¿ przedmiotowa zmiana
organizacyjna nie spowoduje negatywnych skutków spo³ecznych i tym samym nie mo¿e byæ uto¿samiana z ograniczeniem prawa obywateli do s¹du.
W s¹dach rejonowych, w strukturze których funkcjonowaæ bêd¹ wydzia³y zamiejscowe, powstan¹ piony orzecznicze o odpowiedniej etatyzacji, co umo¿liwi lepsze i bardziej wydajne wykorzystanie kadry sêdziowskiej, referendarzy i asystentów sêdziów.
Tym samym sêdziowie bêd¹ mogli orzekaæ, w zale¿noœci od potrzeb, w wydziale zamiejscowym lub te¿ w wydziale jednostki macierzystej. Nast¹pi zatem wyrównanie obci¹¿enia prac¹ sêdziów, co prze³o¿y siê na realizacjê wymienionych na wstêpie celów
reformy. Na skutek lepszego wykorzystania kadry orzeczniczej w s¹dach objêtych reform¹ mo¿liwe bêdzie przenoszenie uwolnionych etatów sêdziowskich do innych
s¹dów, w których obci¹¿enie prac¹ jest znacznie wiêksze i wystêpuj¹ zaleg³oœci strukturalne w rozpoznawaniu spraw.
Po konsultacjach przeprowadzonych z prezesami s¹dów i w³adzami samorz¹dowymi przygotowany zosta³ w Ministerstwie Sprawiedliwoœci projekt rozporz¹dzenia
w sprawie zniesienia niektórych s¹dów rejonowych, utworzenia s¹dów apelacyjnych,
s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci. Przewiduje on zniesienie s¹dów rejonowych o limicie etatów do 12 sêdziów w³¹cznie. Jednoczeœnie, w wyniku po³¹czenia znoszonych jednostek powo³ywane s¹
jednostki o limicie wynosz¹cym co najmniej 15 sêdziów. Wymieniony projekt uwzglêdnia miêdzy innymi zniesienie S¹dów Rejonowych w Lipsku, Przysusze, Szyd³owcu
i Zwoleniu. W miejsce znoszonych s¹dów powo³ane zostan¹, na podstawie przepisów
zarz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci, zamiejscowe wydzia³y odpowiednio S¹dów Rejonowych w Grójcu, Kozienicach i Radomiu.
Zmodyfikowany projekt rozporz¹dzenia zosta³ poddany wstêpnym konsultacjom
w zakresie kosztów oraz oszczêdnoœci wynikaj¹cych z planowanych zmian. Dane uzyskane w ich wyniku s¹ przedmiotem analiz i weryfikacji w³aœciwych merytorycznie komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Pragnê zdecydowanie
podkreœliæ, ¿e jakkolwiek omawiane zmiany organizacyjne, zgodnie ze wstêpnymi wyliczeniami zawartymi w uzasadnieniu projektu rozporz¹dzenia, skutkowaæ bêd¹ ograniczeniem wydatków w zwi¹zku z likwidacj¹ stanowisk funkcyjnych w znoszonych
s¹dach, to jednak poszukiwanie oszczêdnoœci w bud¿ecie resortu sprawiedliwoœci nie
stanowi³o decyduj¹cej przes³anki dla podjêcia dzia³añ odnoœnie do zniesienia niewielkich s¹dów rejonowych.
Na obecnym etapie prac legislacyjnych projekt rozporz¹dzenia zosta³ przedstawiony w ramach uzgodnieñ spo³ecznych m.in. Krajowej Radzie S¹downictwa i S¹dowi Najwy¿szemu – po których poddany zostanie uzgodnieniom miêdzyresortowym.
Przewiduje siê, ¿e omawiane zmiany wejd¹ w ¿ycie z dniem 1 lipca 2012 r.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Ministrze!
Planowana reforma struktury terenowej administracji urzêdów miar
spotka³a siê ze zdecydowanym sprzeciwem tego œrodowiska. Do mojego biura docieraj¹ informacje, poparte argumentami i wyliczeniami, które mog¹
wskazywaæ, i¿ przygotowywana reforma wymaga dodatkowego przeanalizowania.
Z informacji przekazanych przez pracowników urzêdów miar wynika jednoznacznie, i¿ planowane reformy nie doœæ ¿e nie przyczyni¹ siê do uzyskania oszczêdnoœci, to wrêcz przynios¹ dodatkowe koszty, które poniesie nie
tylko bud¿et pañstwa, ale te¿ ka¿dy, kto bêdzie chcia³ skorzystaæ z us³ug
tych urzêdów (pismo* w za³¹czeniu). Istniej¹ uzasadnione obawy, ¿e nie tylko
wywo³a to negatywne skutki spo³eczne, ale tak¿e spowoduje, ¿e zainteresowanie korzystaniem z us³ug tych urzêdów spadnie, a to z kolei odbije siê na
konsumentach, którzy, na przyk³ad, otrzymaj¹ w sklepie Ÿle zwa¿ony towar.
Niepokoj¹ca jest tak¿e przewidywana struktura administracji miar po
wprowadzeniu zmian opisanych w za³o¿eniach do projektu ustawy – Prawo
o miarach. Rozmieszczenie placówek jest nierównomierne, wykazuje tendencjê do zagêszczenia w centrum i na zachodzie Polski, tymczasem zdecydowanie brakuje tego typu punktów we wschodniej czêœci kraju. Wywo³a to
koniecznoœæ zwiêkszenia wydatków po stronie urzêdów (wzrost kosztów
zwi¹zanych ze sprawowaniem nadzoru nad u¿ytkownikami przyrz¹dów pomiarowych, wzrost kosztów zwi¹zanych z dojazdami pracowników administracji miar do miejsc wykonywania czynnoœci metrologicznych) oraz po
stronie petentów (wzrost kosztów us³ug, wzrost kosztów dojazdu do punktów
pomiarowych). Ponadto nast¹pi zmniejszenie liczby sprawdzanych przyrz¹dów, co wynikaæ bêdzie chocia¿by ze wzrostu kosztów us³ug administracji miar i kosztów zwi¹zanych z dojazdami oraz przyczyni siê do spadku
dochodów tych placówek.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem:
1. Jakie wymierne efekty z punktu widzenia bud¿etu pañstwa oraz
z punktu widzenia przeciêtnego konsumenta mia³aby przynieœæ planowana
reforma administracji miar?
2. Czy w planowaniu reformy administracji miar wziêto pod uwagê sugestie i uwagi przedstawione przez pracowników tych urzêdów? Czy w obecnej
sytuacji planuje siê wprowadzenie zmian w reformie, które uwzglêdnia³yby
argumenty przedstawione przez dyrektorów okrêgowych urzêdów miar?
3. Czy warunek dochodowoœci na poziomie 60 tysiêcy z³ na etat, uwzglêdniany w planowaniu rozmieszczenia placówek, stanowi najlepszy wyznacznik przysz³ej struktury? Czy wskutek przyjêcia tego rozwi¹zania nie ucierpi¹
mieszkañcy wschodniej czêœci Polski, a pracownicy urzêdów w centrum kraju nie zostan¹ obarczeni nadmiarem obowi¹zków? Czy nie lepsze by³oby
równomierne rozmieszczenie tych placówek z uwzglêdnieniem odleg³oœci
pomiêdzy nimi?
Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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OdpowiedŸ
Warszawa,13.02.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo BPS/043-04-108/12, z dnia 24 stycznia 2012 r., przy którym przekazane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Kazimierza Kleinê podczas 4. posiedzenia Senatu RP w sprawie w¹tpliwoœci odnoœnie do proponowanych
przez Ministra Gospodarki kierunków zmian w ustawie – Prawo o miarach w zakresie
terenowej s³u¿by miar przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
1. Projekt Za³o¿eñ do projektu ustawy – Prawo o miarach w zakresie dotycz¹cym organizacji terenowej organizacji miar zosta³ przygotowany w oparciu o szczegó³ow¹ analizê dokumentów wypracowanych w trakcie prowadzonych prac, w tym
równie¿ przekazanych przez G³ówny Urz¹d Miar materia³ów w zakresie dochodów i wydatków administracji miar w ostatnich kilku latach oraz danych dotycz¹cych iloœci wykonanych legalizacji w rozbiciu na rodzaje przyrz¹dów pomiarowych. Nale¿y jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e zaproponowana zmiana w strukturze terenowej administracji miar polegaj¹ca na likwidacji instytucji obwodowych urzêdów miar i utworzeniu w ich miejsce wydzia³ów zamiejscowych urzêdów okrêgowych by³a ju¿ wczeœniej postulowana przez sam¹ administracjê
miar.
2. Planowana reforma administracji miar bêdzie mia³a pozytywny wp³yw na finanse publiczne. Bêdzie to efektem racjonalizacji i restrukturyzacji systemu
podmiotów sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za realizacjê zadañ pañstwa w obszarze miar. Szczegó³owe wyjaœnienia w omawianej kwestii
zosta³y przedstawione w projekcie Za³o¿eñ do projektu ustawy – Prawo o miarach (str. 58–64).
3. Wszystkie kwestie dotycz¹ce reorganizacji administracji miar zawarte w projekcie
Za³o¿eñ do projektu ustawy – Prawo o miarach, w tym w szczególnoœci liczba jej organów/oddzia³ów terenowych maj¹ charakter bardzo wstêpny i nale¿y je traktowaæ wy³¹cznie jako materia³ pogl¹dowy i analityczny, stanowi¹cy punkt wyjœcia
do dyskusji na ten temat, a nie jako konkretne propozycje. Projekt Za³o¿eñ do projektu ustawy – Prawo o miarach w najbli¿szych tygodniach bêdzie przekazany do
konsultacji spo³ecznych i uzgodnieñ miêdzyresortowych.
4. Kryterium dochodowoœci nie bêdzie ani jedynym, ani najwa¿niejszym czynnikiem decyduj¹cym o przysz³oœci i formie jakiejkolwiek jednostki organizacyjnej administracji miar. Szczegó³owe rozwi¹zania odnoœnie do liczby i siedzib
organów/oddzia³ów terenowych administracji miar bêd¹ wypracowywane na
znacznie dalszych etapach prac nad reform¹ systemu metrologii, ni¿ etap przygotowania projektu Za³o¿eñ do projektu ustawy – Prawo o miarach. Decyzje
i ustalenia w omawianym zakresie podejmowane bêd¹ dopiero podczas prac
nad projektem ustawy – Prawo o miarach, a nawet póŸniej – nad projektami aktów wykonawczych. Decyzje te bêd¹ za ka¿dym razem podejmowane w oparciu
o szczegó³ow¹ i wielow¹tkow¹ analizê ka¿dego przypadku (tj. ka¿dej jednostki
terenowej) – analogicznie jak to mia³o miejsce w przypadku likwidacji – na
wniosek Prezesa G³ównego Urzêdu Miar – czterech obwodowych urzêdów miar
w 2010 r. Pragnê ponadto dodaæ, ¿e przygotowane w MG regulacje bêd¹ na bie¿¹co konsultowane ze wszystkimi organizacjami gospodarczymi i instytucjami
zainteresowanymi problematyk¹ metrologii prawnej, a w szczególnoœci z administracj¹ miar.
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Niezale¿nie od charakteru i skali reformy terenowej struktury administracji miar
bezspornym pozostaje, i¿ w ka¿dym województwie, tak jak to jest obecnie, powinien
funkcjonowaæ przynajmniej jeden urz¹d miar.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Mieczys³aw Kasprzak
Pe³nomocnik Rz¹du do spraw
Deregulacji Gospodarczych
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako przewodnicz¹cy senackiej Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych
z uwag¹ i zainteresowaniem œledzê poczynania resortu obrony narodowej,
maj¹ce na celu usprawnienie bie¿¹cej dzia³alnoœci, oraz determinacjê w dzia³aniach w kwestii zmniejszenia biurokracji w MON, a co za tym idzie – poczynienia znacznych oszczêdnoœci.
Wa¿ne decyzje podjête w MON dotyczy³y miêdzy innymi modernizacji si³
zbrojnych. Temu mia³y s³u¿yæ reorganizacje w instytucjach, które maj¹ bezpoœredni wp³yw na tak¹ dzia³alnoœæ. Decydowanie o tych sprawach mia³o siê
skupiæ w jednej instytucji odpowiedzialnej za zakupy i politykê zbrojeniow¹.
Ministerstwo Obrony Narodowej podjê³o decyzjê o utworzeniu Inspektoratu Uzbrojenia. Zosta³ on sformowany na mocy decyzji nr Z-91/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sformowania
Inspektoratu Uzbrojenia oraz rozformowania Departamentu Zaopatrywania
Si³ Zbrojnych, Biura Analiz Rynku Uzbrojenia, Terenowego Oddzia³u Techniki
Morskiej oraz Oddzia³u Budowy i Modernizacji Okrêtów. Jak wynika z tej decyzji, inspektorat jest nastêpc¹ prawnym rozformowanego Departamentu Zaopatrywania Si³ Zbrojnych oraz pozosta³ych wymienionych jednostek,
a tak¿e Departamentu Polityki Zbrojeniowej w zakresie prac rozwojowo-wdro¿eniowych i nadzoru nad dokumentacj¹ techniczn¹ oraz Departamentu
Bud¿etowego w zakresie dzia³alnoœci Oddzia³u Wydatków Centralnych. Gdy
analizuje siê takie rozwi¹zania, dziwi jednak decyzja o w³¹czeniu do nowej
instytucji tylko czêœci Departamentu Polityki Zbrojeniowej. W wyniku tego pozosta³y dwie instytucje, których podstawowe zadania s¹ powielane. Pokazuje to poni¿szy przyk³ad.
1. Inspektorat Uzbrojenia realizuje zadania obejmuj¹ce fazê
analityczno-koncepcyjn¹ i realizacyjn¹ procesu pozyskiwania uzbrojenia
i sprzêtu wojskowego na potrzeby Si³ Zbrojnych RP, w tym w szczególnoœci
zadania realizowane w ramach programów uzbrojenia ustanawianych w celu pozyskania uzbrojenia i sprzêtu wojskowego niezbêdnego dla zapewnienia technicznych warunków do osi¹gniêcia wymaganych zdolnoœci
operacyjnych Si³ Zbrojnych RP.
2. Departament Polityki Zbrojeniowej zajmuje siê kszta³towaniem polityki
zbrojeniowej oraz systemu pozyskiwania, eksploatacji oraz wycofywania
uzbrojenia i sprzêtu wojskowego (UiSW), a tak¿e prowadzi procedury ustanawiania i monitorowania programów uzbrojenia.
Na podstawie przedstawionych g³ównych zadañ widaæ, ¿e pozostawienie Departamentu Polityki Zbrojeniowej zdaje siê z³¹ decyzj¹, na podstawie
której generowane s¹ tylko koszty funkcjonowania jej jako odrêbnej instytucji
(dyrektor, zastêpcy itp.).
Tworz¹c Inspektorat Uzbrojenia, nie pomyœlano o zreformowaniu instytucji
podleg³ych w terenie i dalej pozosta³o trzynaœcie RPW, czêsto w miejscowoœciach
niemaj¹cych nic wspólnego z dostaw¹ sprzêtu i uzbrojenia wojskowego.
Za pozostawieniem Departamentu Polityki Zbrojeniowej w takim
kszta³cie, jak wskaza³em powy¿ej, nie posz³a równie¿ reorganizacja struktur
w terenie. Dalej funkcjonuj¹ organy powielaj¹ce zadania, na przyk³ad trzy
wojskowe zak³ady lotnicze.
W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ zwracam siê z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy istnieje plan, który uporz¹dkuje przedstawion¹ sytuacjê?
2. Jakie by³y przes³anki, w wyniku których podjêto decyzjê o pozostawieniu Departamentu Polityki Zbrojeniowej?
3. Jakimi odrêbnymi dzia³aniami zajmuje siê Inspektorat Uzbrojenia i jakie dotychczasowe dokonania mo¿na przypisaæ tej komórce MON?
Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.02.21
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Kazimierza Kleinê podczas 4. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 stycznia br. dotycz¹ce
reorganizacji w strukturze Pionu Modernizacji i Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (BPS/043-04-109/12), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.
Funkcjonuj¹ce od stycznia 2011 r. nowe struktury organizacyjno-kompetencyjne
Pionu Uzbrojenia i Modernizacji Ministerstwa Obrony Narodowej zosta³y utworzone
zgodnie z przyjêt¹ w resorcie koncepcj¹ funkcjonowania systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia oraz sprzêtu wojskowego Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystuj¹c¹ narzêdzia identyfikuj¹ce przebieg procesów
funkcjonalno-decyzyjnych.
G³ównym za³o¿eniem zmian w systemie pozyskiwania uzbrojenia i sprzêtu wojskowego by³o stworzenie rozwi¹zañ zapewniaj¹cych rozdzia³ procesu analityczno-programowego (obejmuj¹cego etapy od identyfikacji potrzeb operacyjnych do ustanowienia
odpowiedniego programu uzbrojenia) od procesu realizacyjnego.
Zapewniaj¹c zgodnoœæ za³o¿eñ z realizacj¹, przyjêty od stycznia 2011 r. podzia³
kompetencyjno-zadaniowy rozdziela procesy analityczno-programowe od procesów realizacyjnych i wskazuje komórki organizacyjne urzêdu Ministra Obrony Narodowej,
jako w³aœciwe do kszta³towania oraz nadzorowania systemu pozyskiwania uzbrojenia
i sprzêtu wojskowego oraz nak³ada zadania realizacyjne na jednostki organizacyjne resortu ulokowane poza urzêdem Ministra Obrony Narodowej.
W zwi¹zku z wymogiem ograniczenia kosztów funkcjonowania nowych struktur organizacyjnych, w trakcie reorganizacji Pionu Uzbrojenia i Modernizacji odst¹piono czêœciowo od rozwi¹zañ modelowych, staraj¹c siê jednoczeœnie zapewniæ efektywne
wykorzystanie zasobów, lokuj¹c zadania obejmuj¹ce realizacjê etapu okreœlania mo¿liwoœci wykonywania (opracowywanie studiów wykonalnoœci i wstêpnych za³o¿eñ
taktyczno-technicznych), bêd¹cego elementem wdra¿ania polityki przemys³owej, bezpoœrednio u realizatora procesu pozyskiwania uzbrojenia i sprzêtu wojskowego, tj. Inspektoratu Uzbrojenia.
Zgodnie z przyjêtym podzia³em kompetencji Departament Polityki Zbrojeniowej, jako
komórka organizacyjna urzêdu Ministra Obrony Narodowej, realizuje zadania ca³kowicie odrêbne od zadañ z obszaru kompetencyjnego Inspektorat Uzbrojenia, który jest jednostk¹ organizacyjn¹ resortu obrony narodowej umiejscowion¹ poza urzêdem.
Departament Polityki Zbrojeniowej jest jednym z kluczowych elementów systemu
pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia oraz sprzêtu wojskowego Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który w rozwi¹zaniach modelowych odgrywa i bêdzie odgrywa³ istotn¹ rolê. Przeniesienie z tego departamentu do Inspektoratu Uzbrojenia zadañ obejmuj¹cych kontraktowanie i nadzór nad realizacj¹ umów na prace
rozwojowe stanowi³o tylko czêœciowe zmniejszenie jego zadañ. Departament Polityki
Zbrojeniowej w szczególnoœci:
1) odpowiedzialny jest za przygotowanie i ustanowienie programów uzbrojenia,
a nastêpnie ich monitorowanie;
2) realizuje zadania zwi¹zane ze wspó³prac¹ miêdzynarodow¹ w obszarze techniki
wojskowej, w tym koordynuje wspó³pracê z Europejsk¹ Agencj¹ Obrony, Konferencj¹ Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia, a tak¿e wspó³pracê miêdzynarodow¹ w zakresie problematyki uzbrojenia i sprzêtu wojskowego;
3) wykonuje, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, czynnoœci bezpoœredniego nadzoru w stosunku do technicznych instytutów badawczych, a tak¿e w zakresie
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uprawnieñ maj¹tkowych Skarbu Pañstwa w spó³kach powsta³ych w wyniku komercjalizacji jednostek organizacyjnych;
4) uczestniczy w procesie planowania oraz realizacji zadañ z zakresu mobilizacji gospodarki i militaryzacji oraz szczególnej ochrony obiektów, w tym nadzoruje wykonywanie przez nadzorowane podmioty zadañ obronnych;
5) realizuje zadania z obszaru wspó³pracy z przemys³em, w tym koordynuje kontakty
Ministerstwa Obrony Narodowej z krajowymi i zagranicznymi podmiotami przemys³u obronnego.
Wprowadzone od stycznia 2011 r. zmiany stworzy³y dla tego departamentu odpowiednie warunki do realizacji statutowych zadañ z jednoczesnym jego kluczowym ulokowaniem w ca³ym systemie pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia oraz
sprzêtu wojskowego, jako istotny i wa¿ny element systemu.
W odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce Inspektoratu Uzbrojenia uprzejmie informujê,
¿e Inspektorat, jako jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej w 2011 r. realizowa³ zadania ujête w „Planie modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2011–2012”, który obejmowa³ szeœæset siedemdziesi¹t siedem
pozycji zadaniowych finansowanych z bud¿etu Ministerstwa Obrony Narodowej. Do
realizacji zadañ ujêtych w Planie powo³ano ponad dwieœcie komisji do prowadzenia postêpowañ o udzielenie zamówienia oraz do dokonania zmian w ponad dwustu umowach wieloletnich zawartych przez by³y Departament Zaopatrywania Si³ Zbrojnych
i Departament Polityki Zbrojeniowej w latach ubieg³ych. Zadania ujête we wskazanym
Planie na 2011 r. ostatecznie zrealizowano na ³¹czn¹ kwotê 4.175.93 mln z³, co stanowi³o blisko 100% œrodków bud¿etowych przeznaczonych do realizacji przez Inspektorat Uzbrojenia.
Jednoczeœnie wdra¿aj¹c nowe metody zarz¹dzania projektami i programami Szef
Inspektoratu Uzbrojenia, wykorzystuj¹c modu³ow¹ strukturê Inspektoratu, powo³a³
czternastu dyrektorów ustanowionych programów uzbrojenia.
W celu realizacji fazy analityczno-koncepcyjnej dla zadañ ujêtych w Planie na
2011 r. i w latach kolejnych, utworzono w Inspektoracie Uzbrojenia interdyscyplinarne
zespo³y zadaniowe w ramach wewnêtrznych struktur organizacyjnych. Ich dzia³alnoœæ
zosta³a sformalizowana w oparciu o karty realizacji zadania, odzwierciedlaj¹ce zarówno sk³ad osobowy, jak i poszczególne etapy realizacji fazy analityczno-koncepcyjnej dla
ka¿dego zadania.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e Inspektorat Uzbrojenia jest najwiêkszym realizatorem centralnych planów rzeczowych w resorcie obrony narodowej realizuj¹c zadania na przesz³o 80% ich wartoœci.
Odnosz¹c siê do w¹tpliwoœci Pana Senatora Kazimierza Kleiny dotycz¹cych rejonowych przedstawicielstw wojskowych uprzejmie wyjaœniam, ¿e realizacja przez Inspektorat Uzbrojenia zadañ w tak du¿ym zakresie nie by³aby mo¿liwa bez sprawnie
funkcjonuj¹cego odbioru wojskowego, który realizowany jest przez rejonowe przedstawicielstwa wojskowe. Rejonowe przedstawicielstwa wojskowe s¹ jednostkami organizacyjnymi w³aœciwymi w zakresie nadzorowania jakoœci dostaw uzbrojenia, sprzêtu
wojskowego, œrodków bojowych i technicznych oraz us³ug remontowych i serwisowych
na potrzeby Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a tak¿e realizuj¹ zadania wynikaj¹ce ze wzajemnej akceptacji procesu Rz¹dowego Zapewnienia Jakoœci – GQA (Government Quality Assurance). Ponadto zgodnie z dyspozycj¹ zawart¹ w ustawie z dnia
17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodnoœci wyrobów przeznaczonych na potrzeby
obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 ze zm.) – rejonowe
przedstawicielstwa wojskowe s¹ organami prowadz¹cymi w imieniu Ministra Obrony
Narodowej nadzór nad czynnoœciami zwi¹zanymi z wyrobem przeznaczonym na potrzeby obronnoœci pañstwa.
Pocz¹wszy od lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku, rejonowe przedstawicielstwa wojskowe przechodzi³y „ustawiczne” reorganizacje, w wyniku których, z istniej¹cych
w 1990 r. siedemdziesiêciu szeœciu rejonowych przedstawicielstw wojskowych o stanie
etatowym oko³o tysi¹c osiemset osób, pozosta³o w bie¿¹cym roku trzynaœcie, o stanie
etatowym oko³o piêæset piêædziesi¹t osób. Ze wzglêdu na rodzaj odbieranego uzbroje-
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nia i sprzêtu wojskowego przedstawicielstwa dziel¹ siê na jednobran¿owe oraz wielobran¿owe. Obecnie wiêkszoœæ z istniej¹cych przedstawicielstw jest wielobran¿owymi,
tzn. profil ich dzia³alnoœci obejmuje szerokie spektrum odbieranych wyrobów na terenie kilku województw. W swojej strukturze wewnêtrznej rejonowe przedstawicielstwo
wojskowe posiada: siedzibê (trzynaœcie miejscowoœci), sta³e placówki odbiorcze rozmieszczone na terenie zak³adów realizuj¹cych cykliczne dostawy, w których ze wzglêdu na charakter produkcji wymagany jest ci¹g³y nadzór technologiczny (oko³o
szeœædziesi¹t placówek) i doraŸne placówki odbiorcze (ponad sto placówek).
Rejonowe przedstawicielstwa wojskowe realizuj¹ odbiory wojskowe wyrobów
i us³ug z tytu³u umów zawieranych przez Ministerstwo Obrony Narodowej (Inspektorat
Uzbrojenia, Inspektorat Wsparcia Si³ Zbrojnych i Agencjê Mienia Wojskowego),
dostawców Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z poddostawcami (w ramach umów
kooperacyjnych), a tak¿e podmioty krajowe z wykonawcami zagranicznymi w ramach
umów miêdzynarodowych. W 2010 r. rejonowe przedstawicielstwa wojskowe nadzorowa³y 7.318 umów (w tym 5.723 umowy kooperacyjne) o wartoœci przesz³o 7,6 mld z³,
uczestniczy³y w osiemdziesiêciu procesach GQA do dwunastu krajów i przeprowadzi³y
dwadzieœcia osiem procesów GQA na rzecz siedmiu krajów, jak równie¿ nadzorowa³y
piêædziesi¹t trzy prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez podmioty krajowe.
Przedstawione dane dotycz¹ce przedstawicielstw w sposób jednoznaczny wskazuj¹ na
znacz¹c¹ rolê i miejsce tych jednostek w systemie pozyskiwania uzbrojenia oraz sprzêtu wojskowego.
Odnosz¹c siê do pytania dotycz¹cego istnienia planu, który „porz¹dkuje przedstawion¹ sytuacjê” w obszarze pozyskiwania uzbrojenia i sprzêtu wojskowego, uprzejmie
wyjaœniam, ¿e wdro¿one od stycznia 2011 r. zmiany organizacyjno-kompetencyjne
w resorcie obrony narodowej wynikaj¹ z przyjêtych kierunków doskonalenia systemu
pozyskiwania uzbrojenia oraz sprzêtu wojskowego. Nie oznacza to, ¿e nowe struktury
organizacyjne stanowi¹ rozwi¹zanie idealne, a tym samym nie powinny podlegaæ dalszemu procesowi doskonalenia. Uwa¿a siê jednak za niewskazane podejmowanie radykalnych zmian, które w konsekwencji mog¹ doprowadziæ do wypaczenia rozwi¹zañ
modelowych i wprowadziæ zagro¿enie utraty zdolnoœci zaspokajania potrzeb Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez struktury wykonawcze. Monitorowanie funkcjonowania systemu pozyskiwania uzbrojenia i sprzêtu wojskowego oraz jego
sukcesywne doskonalenie stanowi istotny element polityki zbrojeniowej. Pragmatyczna ocena poprawy efektywnoœci funkcjonowania systemu mo¿liwa bêdzie po zrealizowaniu pe³nego cyklu identyfikacyjno-realizacyjnego (od Identyfikacji Potrzeb
Operacyjnych do realizacji dostaw uzbrojenia i sprzêtu wojskowego), tj. po oko³o czterech latach jego funkcjonowania. Niemniej jednak przewiduje siê bie¿¹ce korekty systemu, które mog¹ wynikaæ z nabywanych doœwiadczeñ i potrzeb dostosowywania
struktur kierowania resortem do nowych uwarunkowañ zewnêtrznych kierowania
pañstwem.
W celu wype³nienia rosn¹cych wymagañ powo³any zosta³ zespó³ do dokonania
przegl¹du procesów i struktur organizacyjnych w Ministerstwie Obrony Narodowej
oraz zespó³ do opracowania koncepcji reorganizacji systemu dowodzenia i zarz¹dzania
Si³ami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Ich efektem bêdzie m.in. opracowanie propozycji rozwi¹zañ organizacyjno-zadaniowych urzêdu Ministra Obrony Narodowej
spe³niaj¹cych aktualne uwarunkowania funkcjonowania resortu, uwzglêdniaj¹ce
przep³ywy procesów decyzyjnych w czasie pokoju oraz stanach kryzysu i wojny. Przewiduje siê, ¿e wstêpne propozycje rozwi¹zañ zostan¹ przedstawione w po³owie br., tym
samym inicjuj¹c proces dalszych zmian w urzêdzie Ministra Obrony Narodowej.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e tak jak nowa jednostka organizacyjna (Inspektorat Uzbrojenia), tak¿e przebudowana komórka organizacyjna (Departament Polityki Zbrojeniowej)
Pionu Uzbrojenia i Modernizacji Ministerstwa Obrony Narodowej rozpoczê³y funkcjonowanie od dnia 1 stycznia 2011 r. bez okresu przejœciowego niezbêdnego na osi¹gniêcie pe³nej gotowoœci do dzia³ania.
Wstêpna ocena osi¹gniêcia przyjêtych celów do realizacji w wyniku wprowadzonych na prze³omie 2010 i 2011 r. zmian organizacyjno-kompetencyjnych potwierdza
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zasadnoœæ oraz celowoœæ podjêtych dzia³añ. Niemniej jednak funkcjonowanie systemu
pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia oraz sprzêtu wojskowego Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podlegaæ musi procesowi ci¹g³ego monitorowania
w celu okreœlania kierunków dalszego jego doskonalenia, za co odpowiedzialny jest Departament Polityki Zbrojeniowej.
Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan
Marsza³ek za wystarczaj¹ce.
Z powa¿aniem
z up. Czes³aw Mroczek
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W trakcie prac nad tegorocznym bud¿etem pañstwa w Sejmie zg³oszono
propozycje poprawek przes¹dzaj¹cych o tym, ¿e œrodki przeznaczone na
wspieranie Polonii i Polaków za granic¹ zostan¹ przeniesione z bud¿etu Senatu do zasobów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wed³ug szeroko rozpowszechnianych informacji zmianê tak¹ akceptowa³ ju¿ prezes Rady
Ministrów i jednoczeœnie szef partii rz¹dz¹cej, czyli pan, Panie Premierze. Dopóki sprawa nie zosta³a przes¹dzona, chcê przekonaæ Pana, by powstrzyma³
Pan te moim zdaniem szkodliwe dzia³ania.
Mam nadziejê, ¿e ³¹czy nas konserwatywne podejœcie do œwiata. Liczê
wiêc na to, i¿ podziela Pan opiniê, ¿e nie nale¿y wprowadzaæ zmian wy³¹cznie dla zmiany, ¿e nale¿y szanowaæ, ceniæ i stabilizowaæ instytucje pro publico bono, które dobrze funkcjonuj¹. A tak funkcjonuje dziœ system wspierania
Polonii i Polaków za granic¹ za poœrednictwem Senatu.
Przed dwudziestu laty – tak, Panie Premierze, ten system funkcjonuje ju¿
dwadzieœcia lat! – zdecydowano o powierzeniu izbie wy¿szej tej funkcji ze
wzglêdu na stosunek emigracyjnych niepodleg³oœciowych œrodowisk polskich za granic¹ do poszczególnych struktur aparatu pañstwowego. Senat
cieszy³ siê zdecydowanie wiêkszym zaufaniem naszych rodaków ni¿ MSZ.
By³o to uzasadnione z³ymi doœwiadczeniami z czasów komunistycznych, gdy
s³u¿ba zagraniczna PRL traktowa³a diasporê instrumentalnie. W ten sposób,
byæ mo¿e trochê obok zasady podzia³u w³adz i przyjêtych stereotypów, Senat
wróci³ do przedwojennej roli patrona wychodŸstwa. Rolê tê pe³ni nieprzerwanie od dwudziestu lat ku zadowoleniu naszych rodaków za granic¹ i z satysfakcj¹ dla nas, senatorów kolejnych kadencji, którzy tê s³u¿bê rodakom
traktujemy jako jeden z istotniejszych elementów sprawowania mandatu.
Wokó³ Izby gromadzi siê œrodowisko dzia³aczy polskoœci ze Wschodu i Zachodu, wspieraj¹cych nas w tej trudnej roli.
Nasza praca jest ceniona i w kraju, i za granic¹. Senat jako patron Polonii
jest widoczny i uznawany. W wielu krajach fakt, i¿ to jedna z izb parlamentu
anga¿uje siê we wspó³pracê z polsk¹ mniejszoœci¹, jest oceniany pozytywnie.
Odczytywane jest to jako dowód na to, ¿e pomoc nie s³u¿y bie¿¹cej realizacji
rz¹dowej polityki, lecz samym zainteresowanym, ¿e nie jest podporz¹dkowana kalendarzowi wyborczemu, lecz interesom wychodŸstwa.
Po co wiêc, Panie Premierze, Pañscy wspó³pracownicy chc¹ wprowadziæ
w tym zakresie zmiany? Po co psuæ mechanizm, który od dwudziestu lat
sprawnie dzia³a? Przecie¿ nie chodzi o wymagania konstytucyjne, bo obowi¹zuj¹ca dziœ konstytucja nie zosta³a uchwalona wczoraj. Obowi¹zuje wiele lat i przez ten czas polonijna funkcja Senatu nikogo nie razi³a.
Przejêcie zadañ polonijnych Senatu przez MSZ bêdzie szkodliwe. Przez
wiele lat nasi rodacy za granic¹ bêd¹ odzwyczajali siê od dotychczasowej
praktyki, poznawali nowe œcie¿ki i zmodyfikowane procedury. Rz¹dy krajów
wychodŸstwa równie¿ przyjm¹ tê zmianê z niepokojem. Zapewne sporo czasu zajmie personelowi pana ministra spraw zagranicznych poznanie tej problematyki. Jednym s³owem – przez d³ugi czas bêdzie gorzej. A mo¿e ju¿ nigdy
nie uda siê powróciæ do standardów wypracowanych w trakcie dzia³alnoœci
Senatu.
Panie Premierze, proszê zapobiec tym b³êdom, dopóki jeszcze jest to mo¿liwe. Jeœli Sejm zgodnie z rekomendacj¹ komisji przyjmie poprawkê odbieraj¹c¹ Senatowi rolê patrona diaspory, my w Senacie zg³osimy propozycjê
przywrócenia status quo. Jeœli Pan nas poprze, mamy szansê na zachowanie
sprawdzonych rozwi¹zañ.
Stanis³aw Kogut
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Warszawa, 27 lutego 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów dla Ministra Spraw Zagranicznych na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Koguta (pismo nr BPS/043-04-110/12 z dnia 24 stycznia br.) z³o¿one podczas 4. posiedzenia Senatu RP w dniu
19 stycznia br., uprzejmie informujê.
Powierzenie po prze³omie 1989 r. Senatowi RP roli opiekuna Polonii i Polaków za
granic¹ by³o nie tylko nawi¹zaniem do tradycji dwudziestolecia miêdzywojennego, ale
równie¿ praktycznym wyrazem woli odbudowy zaufania Rodaków za granic¹ do instytucji pañstwa polskiego – poprzez usytuowanie oœrodka s³u¿¹cego im wsparciem w odrodzonej Izbie Wy¿szej, pochodz¹cym z wolnego wyboru organie pañstwa polskiego,
którego nie obci¹¿a³y dzia³ania PRL wymierzone w Poloniê. Przyjête rozwi¹zanie by³o
nieco odmienne od rozwi¹zañ sprzed II wojny œwiatowej, gdy¿ w okresie II Rzeczypospolitej Senat sprawowa³ funkcjê opiekuna Polonii, lecz praktyczne dzia³ania – w tym
finansowe – realizowa³o wówczas Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
W latach, które up³ynê³y od odzyskania polskiej suwerennoœci po 1989 r. Polska
ca³kowicie przebudowa³a swoj¹ s³u¿bê zagraniczn¹, czyni¹c z niej wiarygodnego i sprawnego reprezentanta interesów Polski i Polaków na œwiecie. Powoduje to, ¿e nadszed³
czas na dokoñczenie procesu zapocz¹tkowanego wielkimi polskimi przemianami pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych i przyjêcie rozwi¹zañ, które dobrze sprawdzi³y siê
w Drugiej Rzeczypospolitej.
Przy zachowaniu i wzmocnieniu roli Senatu RP poprzez powierzenie mu nadzoru
nad dzia³aniami rz¹du w sferze wspó³pracy z rodakami za granic¹, praktyczna
wspó³praca z Poloni¹ i Polakami za granic¹ zostanie z³o¿ona na barki s³u¿by zagranicznej RP, wyposa¿onej w niezbêdne instrumenty i œrodki. Dziêki temu zostanie przywrócony zgodny z Konstytucj¹ RP podzia³ zadañ pañstwa, w którym Parlament stanowi
prawo oraz sprawuje pieczê i nadzór nad jego wykonywaniem, a politykê pañstwa wykonuje rz¹d. Zgodnie jednak z najlepszymi wzorami spo³eczeñstwa obywatelskiego
i tradycj¹ wypracowan¹ przez Senat RP – bêdziemy wspó³dzia³aæ z organizacjami pozarz¹dowymi, które s¹ i pozostan¹ partnerami pañstwa w realizacji zadañ w zakresie
wspó³pracy z Poloni¹ i Polakami za granic¹.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki
skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej
Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê z proœb¹ o stwierdzenie i potwierdzenie wa¿noœci zaœwiadczenia wydanego pani Ewie W. dnia 14 stycznia 2004 r. przez ówczesnego
ministra edukacji narodowej i sportu.
Przedmiotowe zaœwiadczenie potwierdza równowa¿noœæ ukraiñskiego
dyplomu magistra psychologii, wydanego w 2003 roku przez Miêdzyregionaln¹ Akademiê Zarz¹dzania Personelem w Kijowie i uzyskanego po odbyciu
studiów w ramach kszta³cenia na odleg³oœæ, z polskim dyplomem nadania tytu³u zawodowego magistra.
Proszê o stwierdzenie, czy wydane przez ministra edukacji i sportu wy¿ej
wymienione zaœwiadczenie jest wa¿ne i obowi¹zuj¹ce.
Z powa¿aniem
Marek Konopka

OdpowiedŸ
Warszawa, 20 lutego 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Marka Konopkê na 4. posiedzeniu Senatu w dniu 19 stycznia 2012 r. (pismo znak: BPS/043-04-111/12) uprzejmie informujê, ¿e Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego potwierdza, i¿ w dniu
14 stycznia 2004 r. pani Ewie W. zosta³o wydane przez ówczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zaœwiadczenie nr 6234, stwierdzaj¹ce równowa¿noœæ ukraiñskiego dyplomu magistra psychologii, wydanego w 2003 r. przez Miêdzyregionaln¹
Akademiê Zarz¹dzania Personelem w Kijowie i uzyskanego po odbyciu studiów w ramach kszta³cenia na odleg³oœæ, z polskim dyplomem o nadaniu tytu³u zawodowego
magistra.
Z posiadanych przez nas informacji wynika, ¿e oferowane przez MAZP kszta³cenie
na odleg³oœæ by³o realizowane w Polsce – najpierw za poœrednictwem Wy¿szej Szko³y
Spo³eczno-Ekonomicznej (której wspó³za³o¿ycielem jest Fundacja Innowacja), a od
2003 r. za poœrednictwem spó³ki „Europejska Akademia Psychologii Integracyjnej”
z siedzib¹ w £odzi. Nale¿y tutaj podkreœliæ, ¿e WSSE jest polsk¹ wy¿sz¹ szko³¹ zawodow¹, posiadaj¹c¹ uprawnienia do prowadzenia jedynie studiów pierwszego stopnia, Europejska Akademia Psychologii Integracyjnej nigdy nie by³a uczelni¹ i nadal nie
posiada uprawnieñ do prowadzenia studiów, a ukraiñska uczelnia Miêdzyregionalna
Akademia Zarz¹dzania Personelem w Kijowie nigdy nie zwróci³a siê do ministra w³aœciwego ds. szkolnictwa wy¿szego z proœb¹ o zgodê na otwarcie filii w Polsce. Prowadzona
przez ww. instytucje dzia³alnoœæ ra¿¹co narusza zatem polskie przepisy o szkolnictwie
wy¿szym.
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W zwi¹zku z tym, Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydawa³ pocz¹tkowo postanowienia o odmowie wydania zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych równowa¿noœæ dyplomów MAZP z ich polskimi odpowiednikami. Na postanowienia te strony wnosi³y skargi
do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie.
Pomimo zgromadzonej przez MENiS dokumentacji potwierdzaj¹cej naruszenie polskiego prawa, rozpatruj¹c sprawy dotycz¹ce wydanych przez ówczesnego Ministra postanowieñ, zarówno Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie, jak i Naczelny S¹d
Administracyjny w wyrokach wskazywa³y na brak wystarczaj¹cych dowodów na to, ¿e
dyplomy wydane przez MAZP po odbyciu kszta³cenia w Polsce nie spe³niaj¹ postanowieñ obowi¹zuj¹cej w stosunkach z Ukrain¹ do 2006 r. Konwencji o wzajemnym uznawaniu równowa¿noœci dokumentów ukoñczenia szkó³ œrednich, szkó³ œrednich
zawodowych oraz szkó³ wy¿szych, a tak¿e dokumentów o nadawaniu stopni i tytu³ów
naukowych, sporz¹dzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 5,
poz. 28). W rezultacie, Minister Edukacji Narodowej i Sportu wyda³ w sumie ponad 200
zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych równowa¿noœæ dyplomów ukoñczenia studiów wy¿szych wydanych przez MAZP z odpowiednimi dyplomami polskimi.
W wyniku prowadzonej póŸniej korespondencji z Ministerstwem Oœwiaty i Nauki
Ukrainy, w dniu 1 sierpnia 2006 r., Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzyma³o informacje, z których wynika³o, ¿e Ministerstwo Oœwiaty i Nauki Ukrainy nie wyda³o MAZP licencji na wykonywanie dzia³alnoœci oœwiatowej na terytorium Polski (MAZP ma prawo
do wykonywania dzia³alnoœci oœwiatowej poza terytorium swojej siedziby, ale tylko na
terytorium Ukrainy), a dyplomy potwierdzaj¹ce ukoñczenie kszta³cenia w MAZP realizowanego poza terytorium Ukrainy za poœrednictwem WSSE w Warszawie (szko³y zawodowej nieposiadaj¹cej uprawnieñ do kszta³cenia na poziomie studiów
magisterskich) oraz spó³ki EAPI „JUPITER” (w ogóle niebêd¹cej szko³¹ wy¿sz¹), zosta³y
wydane z naruszeniem ukraiñskich przepisów o szkolnictwie wy¿szym i nie maj¹ na
Ukrainie mocy prawnej (naruszenie art. 1 ust. 2 Konwencji Praskiej).
Po zebraniu materia³u dowodowego wystarczaj¹cego do jednoznacznej oceny,
czy do rodzaju studiów dokumentowanych dyplomami MAZP znajduj¹ zastosowanie przepisy Konwencji Praskiej, posiadaczom tych dokumentów zaczê³y byæ wydawane postanowienia o odmowie wydania zaœwiadczeñ o równowa¿noœci ich
dyplomów z odpowiednimi dyplomami polskimi, a zasadnoœci powodów wydania
tych postanowieñ s¹d ju¿ wiêcej nie kwestionowa³. Nale¿y jednoczeœnie podkreœliæ,
¿e w konsekwencji podjêtej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego decyzji powsta³a sytuacja, w której czêœæ osób posiadaj¹cych dyplomy uzyskane w tym samym
czasie i okolicznoœciach, która w minionych latach z³o¿y³a wnioski o wydanie zaœwiadczeñ o równowa¿noœci wykszta³cenia, otrzyma³a je, natomiast pozosta³a czêœæ
uzyska³a odmowê.
W dniu 18 lipca 2008 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego zamieœci³o
w prasie og³oszenie dotycz¹ce dzia³alnoœci Europejskiej Akademii Psychologii Integracyjnej oraz uznawania dyplomów wydanych w wyniku wspó³pracy EAPI z Miêdzyregionaln¹ Akademi¹ Zarz¹dzania Personelem w Kijowie. W og³oszeniu tym informowano, i¿
Europejska Akademia Psychologii Integracyjnej z siedzib¹ przy ul. Pojezierskiej w £odzi (wraz z filiami w Gdañsku, Starogardzie Gdañskim, Olsztynie, £odzi, Warszawie,
W³oc³awku, Ostrowie Wielkopolskim i Kielcach) nie jest uczelni¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z póŸn. zm.) – Europejska Akademia Psychologii Integracyjnej nie jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego i nie posiada uprawnieñ do prowadzenia studiów wy¿szych. Dyplomy
ukoñczenia studiów w Miêdzyregionalnej Akademii Zarz¹dzania Personelem w Kijowie, jakie otrzymuj¹ absolwenci Oœrodka Dydaktyczno-Metodycznego MAZP w £odzi,
wydane w wyniku wspó³pracy ukraiñskiej uczelni z Europejsk¹ Akademi¹ Psychologii
Integracyjnej w £odzi oraz jej filiami, nie s¹ dokumentami potwierdzaj¹cymi uzyskanie
wy¿szego wykszta³cenia zarówno na terenie Ukrainy, jak i Rzeczypospolitej Polskiej.
Stwierdzono, i¿ w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów nie jest mo¿liwe uznanie równowa¿noœci tak uzyskanych dokumentów, czego skutkiem jest m.in. brak mo¿liwoœci po-
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s³ugiwania siê przez ich posiadaczy odpowiednim polskim tytu³em zawodowym. Treœæ
wymienionego og³oszenia znajduje siê na stronie internetowej Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego.
Maj¹c na uwadze charakter prawny zaœwiadczenia w rozumieniu art. 217 KPA,
które scharakteryzowane zosta³o jako przewidziane w przepisach prawnych potwierdzenie na ¿¹danie zainteresowanej osoby prawnego stanu rzeczy przez w³aœciwy organ
pañstwowy lub spo³eczny, nale¿y wskazaæ, ¿e jest to akt o charakterze informacyjnym,
a nie o charakterze prawnokszta³tuj¹cym, jakim jest np. decyzja administracyjna. Nale¿y równie¿ wskazaæ na stanowisko Naczelnego S¹du Administracyjnego (orzeczenie
z dnia 24 listopada 2006 r., sygn. akt I OSK 88/06), ¿e „zaœwiadczenie jest urzêdowym
poœwiadczeniem okreœlonych faktów lub stanu prawnego. Przy jego pomocy organ administracji publicznej stwierdza, co mu jest wiadome, nie rozstrzyga jednak ¿adnej
sprawy. Zaœwiadczenie jest pochodn¹ istniej¹cych faktów lub stanu prawnego i wraz
ze zmian¹ tych faktów lub stanu prawnego zaœwiadczenie staje siê nieaktualne i mo¿e
byæ wydane nowe, odpowiadaj¹ce aktualnemu stanowi prawnemu lub aktualnym faktom. Mo¿liwe jest ponowne wydanie zaœwiadczenia w tej samej sprawie, bez uprzedniego korygowania czy uniewa¿niania pierwotnie wydanego zaœwiadczenia, z tego
wzglêdu, ¿e jest ono rodzajem czynnoœci faktycznej, a te nie korzystaj¹ z powagi rzeczy
os¹dzonej. Kwestia ta nie podlega dyskusji, albowiem wartoœæ zaœwiadczenia nale¿y
oceniaæ w kategoriach wyra¿ania prawdy obiektywnej, co do faktów i prawa. Zatem
mo¿na zanegowaæ jego wartoœæ wskazuj¹c, ¿e potwierdza fa³sz. Natomiast nie mo¿e
ono – w przeciwieñstwie do aktu administracyjnego – byæ oceniane w kategoriach wa¿noœci rozstrzygniêcia organu. W³aœciwy organ mo¿e odmówiæ postanowieniem, na które s³u¿y za¿alenie, wydania zaœwiadczenia o ¿¹danej treœci, je¿eli mia³oby to prowadziæ
do poœwiadczenia stanu prawnego niezgodnego z danymi (...)”.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze nale¿y wskazaæ, ¿e od dnia 1 sierpnia 2006 r. zachodz¹ przes³anki do odmowy wydawania zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych równowa¿noœæ
dyplomów wystawianych przez Miêdzyregionaln¹ Akademiê Zarz¹dzania Personelem
w Kijowie po ukoñczeniu kszta³cenia oferowanego za poœrednictwem WSSE i EAPI
z odpowiednimi polskimi dyplomami ukoñczenia studiów wy¿szych.
£¹czê wyrazy szacunku
Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
W imieniu mieszkañców powiatu Soko³ów Podlaski i swoim wyra¿am
stanowczy sprzeciw wobec projektu zmian w strukturze s¹downictwa w Polsce i praktycznej likwidacji S¹du Rejonowego oraz Prokuratury Rejonowej
w Soko³owie Podlaskim.
W Soko³owie Podlaskim, zarówno w okresie miêdzywojennym, jak i powojennym, by³a siedziba s¹du. Mieœci³a siê tam równie¿ prokuratura. Jedynie w latach 1975–1989 na skutek arbitralnej decyzji ówczesnych
w³adz komunistycznych Soko³ów Podlaski zosta³ pozbawiony s¹du i prokuratury.
Z dniem 1 stycznia 1990 r., na mocy oczekiwanej przez spo³ecznoœæ lokaln¹ decyzji ministra sprawiedliwoœci, utworzone zosta³y S¹d Rejonowy i Prokuratora Rejonowa w Soko³owie Podlaskim. S¹d Rejonowy i Prokuratura
Rejonowa w Soko³owie Podlaskim swoj¹ w³aœciwoœci¹ obejmuj¹ miasto Soko³ów Podlaski i osiem okolicznych gmin, na terenie których mieszka prawie
szeœædziesi¹t tysiêcy osób. Wszystkie te jednostki administracyjne od 1 stycznia 1990 r. wchodz¹ w sk³ad powiatu soko³owskiego, stanowi¹cego czêœæ
sk³adow¹ województwa mazowieckiego. Z powiatem tym s¹ œciœle zwi¹zane,
nie wystêpuj¹ tu tendencje odœrodkowe.
Starania lokalnych w³adz i spo³ecznoœci, maj¹ce na celu odtworzenie,
a póŸniej utrzymanie S¹du Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Soko³owie
Podlaskim, wynika³y z przeœwiadczenia, ¿e instytucje te s¹ szczególnie wa¿nymi instytucjami ochrony prawnej, s³u¿¹cymi mieszkañcom powiatu soko³owskiego. Siedziba S¹du Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Soko³owie
Podlaskim z uwagi na dogodnoœæ po³¹czeñ komunikacyjnych z gminami nale¿¹cymi do obszaru ich w³aœciwoœci zapewnia spo³eczeñstwu powszechny dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci.
Szczególna motywacja i waga przyk³adana przez w³adze i spo³ecznoœci
lokalne do pozostawienia S¹du Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Soko³owie Podlaskim w strukturze organizacyjnej spowodowa³y podjêcie dzia³añ
zmierzaj¹cych do zapewnienia tym wa¿nym dla istnienia powiatu instytucjom nowej, nowoczesnej, przestronnej i wybitnie funkcjonalnej siedziby,
³¹cznie z wy³o¿eniem na ten cel znacznych, jak na realia finansowe tych jednostek, w³asnych œrodków finansowych.
W 2003 r. burmistrz miasta Soko³owa Podlaskiego rozwi¹za³ umowê oddania terenu w u¿ytkowanie wieczyste z Zak³adem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie i naby³ na rzecz Soko³owa Podlaskiego wszelkie prawa
i roszczenia wynikaj¹ce z poniesionych przez sprzedaj¹cego nak³adów na
przedmiotow¹ nieruchomoœæ za cenê 500 tysiêcy z³.
Wczeœniej wszystkie samorz¹dy powiatu soko³owskiego ustali³y, ¿e ka¿da gmina i miasto Soko³ów Podlaski oraz samorz¹d powiatowy bêd¹ partycypowaæ w kosztach zakupu tych nak³adów, a reprezentowaæ ich bêdzie
burmistrz Soko³owa Podlaskiego. Takie uzgodnienia mia³y na celu przekazanie zabudowanej nieruchomoœci na rzecz Skarbu Pañstwa i rozpoczêcie prac
adaptacyjnych z przeznaczeniem na siedzibê S¹du Rejonowego i Prokuratury
Rejonowej w Soko³owie Podlaskim.
Realizuj¹c ten plan, burmistrz miasta na podstawie aktu notarialnego
sporz¹dzonego w 2003 r. przekaza³ nieodp³atnie w³asnoœæ dzia³ki o powierzchni 4 tysiêcy 600 m2 zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym na
rzecz Skarbu Pañstwa – S¹du Okrêgowego w Siedlcach. Pod koniec roku
2007 zakoñczony zosta³ proces adaptacyjny i w 2008 r. S¹d Rejonowy i Prokuratura Rejonowa w Soko³owie Podlaskim rozpoczê³y pracê w nowej siedzibie. Na adaptacjê budynku na potrzeby s¹du i prokuratury wydano ³¹cznie
10 milionów 904 tysi¹ce 690 z³ 44 gr.
Budynek ten jest wizytówk¹ zarówno powiatu soko³owskiego, jak i wymiaru sprawiedliwoœci. Jest naj³adniejszym budynkiem w mieœcie i powiecie.
Jest przestronny, posiada obszerne, wysokie ci¹gi komunikacyjne, wygodne
dla interesantów.
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Ewentualna zmiana w nastawieniu do trwa³oœci funkcjonowania S¹du
Rejonowego i Prokuratury w Soko³owie Podlaskim na przestrzeni trzech lat
by³aby zupe³nie niezrozumia³a i potraktowana jako instrumentalizm w³adzy,
szczególnie i¿ miejscowe samorz¹dy uzgodni³y z resortem sprawiedliwoœci,
¿e zakupiony przez nie obiekt za du¿¹, jak na tamte czasy i skromne mo¿liwoœci samorz¹dów, kwotê 500 tysiêcy z³ przeka¿¹ nieodp³atnie na rzecz Skarbu
Pañstwa – S¹du Okrêgowego w Siedlcach z przeznaczeniem na S¹d Rejonowy i Prokuraturê Rejonow¹ w Soko³owie Podlaskim. Samorz¹dy wywi¹za³y
siê z tego zobowi¹zania, co œwiadczy o wadze sprawy dla lokalnej spo³ecznoœci. Likwidacja S¹du Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Soko³owie Podlaskim by³aby w tym kontekœcie zerwaniem wczeœniejszej umowy pomiêdzy
samorz¹dem lokalnym i resortem sprawiedliwoœci, dzia³aniem niehonorowym, niwecz¹cym dotychczasowy ogromny wk³ad finansowy i wysi³ek organizacyjny. Przy tym odstêpowanie od wczeœniejszych uzgodnieñ przez tak
powa¿ne organy jak minister sprawiedliwoœci czy prokurator generalny odbierane byæ musi jako szczególnie ra¿¹ce i nieprzystoj¹ce. Od kogo bowiem,
jeœli nie od najwy¿szych organów w³adzy, nale¿a³oby oczekiwaæ wywi¹zywania siê z uzgodnieñ i umów?
Gmach s¹du i prokuratury jest monitorowany, strze¿ony przez funkcjonariuszy ochrony, wyposa¿ony we wszystkie niezbêdne œrodki bezpieczeñstwa, w tym bramkê i rentgen przy wejœciu, jest dogodny dojazd od
wewnêtrznego dziedziñca dla samochodów z wiêŸniami i aresztantami. Droga od drzwi wejœciowych od strony zaplecza budynku do nowoczesnych pomieszczeñ dla aresztantów jest bardzo krótka, ca³kowicie bezpieczna i bez
dostêpu dla osób postronnych. Podobnie jest z drog¹ z pomieszczeñ dla aresztantów do sal rozpraw, gdzie dodatkowo zainstalowana jest na korytarzu
opuszczana kurtyna, oddzielaj¹ca konwojowanych od stron, œwiadków, rodzin i publicznoœci. Budynek s¹du dostosowany jest w pe³ni do poruszania
siê po nim osób niepe³nosprawnych. Brak barier dla takich osób powoduje, ¿e
w s¹dzie mog¹ byæ zatrudnione osoby na wózkach inwalidzkich i takie osoby
odbywaj¹ tu sta¿e, co – jak na miejscowe warunki – jest czymœ wyj¹tkowym.
To wszystko sk³ada siê na wizerunek nowoczesnego obiektu, powsta³ego
z inicjatywy miejscowych samorz¹dów z udzia³em znacz¹cych œrodków finansowych, wyasygnowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci na adaptacjê.
Projekt funkcjonalny przewidywa³ dwanaœcie etatów sêdziowskich,
a z uwagi na rzeczywist¹ bazê lokalow¹ mog³oby w tym obiekcie pracowaæ
wiêcej sêdziów i pracowników administracyjnych. Odnosi siê to równie¿ do
prokuratorów.
Dba³oœæ o ca³¹ Polskê, nie tylko o wielko- i œredniomiejsk¹, ale tak¿e
o prowincjonaln¹, winna byæ nadrzêdnym celem w³adz pañstwa, a zadbanie
o równomierny rozwój powinno zapobiec degradacji kolejnych prowincjonalnych terenów kraju.
Maj¹c na uwadze wszystkie wspomniane okolicznoœci, zwracam siê
z uprzejm¹ proœb¹ o pozostawienie S¹du Rejonowego w Soko³owie Podlaskim i Prokuratury Rejonowej w Soko³owie Podlaskim w strukturze organizacyjnej s¹dów powszechnych i prokuratury.
Waldemar Kraska
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OdpowiedŸ
Warszawa, 27.02.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Waldemara Kraski w sprawie zniesienia S¹du Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Soko³owie Podlaskim z³o¿one podczas 4. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 stycznia 2012 r., które
przekazane zosta³o przy piœmie z dnia 24 stycznia 2012 r. Nr BPS/DSK-043-112/12 –
uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Na wstêpie pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e Ministerstwo Sprawiedliwoœci
podjê³o prace w zakresie reformy struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego
w celu podniesienia skutecznoœci organów wymiaru sprawiedliwoœci zarówno w p³aszczyŸnie orzeczniczej jak i funkcjonalnej. Wskazane zamierzenie ma zostaæ zrealizowane poprzez optymalne zorganizowanie sieci s¹dów, które z kolei prze³o¿y siê na
racjonalne wykorzystanie kadry orzeczniczej.
Zasadnicze znaczenie ma fakt, i¿ przedmiotowa zmiana organizacyjna nie spowoduje
negatywnych skutków spo³ecznych. W celu zagwarantowania bowiem obywatelom dogodnego dostêpu do s¹du, wszystkie wydzia³y jednostek przewidzianych do zniesienia (cywilny, karny, rodzinny i nieletnich, pracy oraz ksi¹g wieczystych) przekszta³cone zostan¹
w wydzia³y zamiejscowe s¹siednich s¹dów. Budynki wykorzystywane obecnie przez s¹dy
przewidziane do zniesienia bêd¹ stanowi³y siedzibê wydzia³ów zamiejscowych. Przedmiotowa zmiana organizacyjna nie spowoduje negatywnych skutków spo³ecznych i tym samym nie mo¿e byæ uto¿samiana z ograniczeniem prawa obywateli do s¹du.
W s¹dach rejonowych, w strukturze których funkcjonowaæ bêd¹ wydzia³y zamiejscowe, powstan¹ piony orzecznicze o odpowiedniej etatyzacji, co umo¿liwi lepsze i bardziej wydajne wykorzystanie kadry sêdziowskiej, referendarzy i asystentów sêdziów.
Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e w ma³ych jednostkach s¹dowych nieobecnoœæ jednego
lub dwóch sêdziów w wydziale powoduje powa¿ne problemy z opanowaniem wp³ywu
i bardzo czêsto skutkuje szybkim narastaniem zaleg³oœci. Jednoczeœnie z uwagi na
niewielk¹ obsadê orzecznicz¹ wydzia³ów ma³ych s¹dów rejonowych, mo¿liwoœæ przesuniêcia sêdziów miêdzy wydzia³ami jest niewielka.
Wskutek przygotowanej reorganizacji, sêdziowie bêd¹ mogli orzekaæ, w zale¿noœci
od potrzeb, w wydziale zamiejscowym lub te¿ w wydziale jednostki macierzystej. Nast¹pi zatem wyrównanie obci¹¿enia prac¹ sêdziów, co prze³o¿y siê na realizacjê wymienionych na wstêpie celów reformy.
Pracownicy administracyjni zatrudnieni w wydzia³ach orzeczniczych s¹dów przewidzianych do zniesienia bêd¹ w dalszym ci¹gu wykonywali swe obowi¹zki w ramach
wydzia³ów zamiejscowych. Natomiast urzêdnicy agend administracyjnych bêd¹ mogli
znaleŸæ zatrudnienie w wydzia³ach orzeczniczych wymagaj¹cych wzmocnienia lub te¿
ewentualnie w agendach administracyjnych jednostek macierzystych.
W dalszej perspektywie czasowej na skutek lepszego wykorzystania kadry orzeczniczej w s¹dach objêtych reform¹, mo¿liwe bêdzie przenoszenie uwolnionych etatów
sêdziowskich do innych s¹dów, w których obci¹¿enie prac¹ jest znacznie wiêksze i wystêpuj¹ zaleg³oœci strukturalne w rozpoznawaniu spraw.
Nale¿y tak¿e podnieœæ, ¿e w Ministerstwie Sprawiedliwoœci odby³y siê konsultacje
z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych, w ramach których przedstawione zosta³y
za³o¿enia reformy, wyjaœnione w¹tpliwoœci oraz przeanalizowane zg³oszone propozycje
rozwi¹zañ organizacyjnych.
Pragnê zdecydowanie podkreœliæ, ¿e jakkolwiek omawiane zmiany organizacyjne
skutkowaæ bêd¹ ograniczeniem wydatków w zwi¹zku z likwidacj¹ stanowisk funkcyj-
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nych w znoszonych s¹dach, to jednak poszukiwanie oszczêdnoœci w bud¿ecie resortu
sprawiedliwoœci nie stanowi³o decyduj¹cej przes³anki dla podjêcia dzia³añ odnoœnie do
zniesienia niewielkich s¹dów rejonowych.
Projekt rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie zniesienia niektórych
s¹dów rejonowych, utworzenia s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci przewiduje zniesienie s¹dów
rejonowych o limicie etatów do 12 sêdziów w³¹cznie. Jednoczeœnie, w wyniku po³¹czenia znoszonych s¹dów powo³ywane bêd¹ jednostki o limicie wynosz¹cym co najmniej
15 sêdziów.
Wymieniony powy¿ej projekt uwzglêdnia miêdzy innymi zniesienie S¹du Rejonowego w Soko³owie Podlaskim o limicie etatów wynosz¹cym 8 sêdziów. W miejsce znoszonego S¹du powo³ane zostan¹, na podstawie przepisów zarz¹dzenia Ministra
Sprawiedliwoœci, zamiejscowe wydzia³y (cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz
ksi¹g wieczystych) S¹du Rejonowego w Siedlcach. Przewiduje siê, ¿e omawiana reforma struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego wejdzie w ¿ycie z dniem 1 lipca 2012 r.
W kwestii zniesienia Prokuratury Rejonowej w Soko³owie Podlaskim, informujê, ¿e
zgodnie z art. 17 ust. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U.
z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z póŸn. zm.) „Minister Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii
Prokuratora Generalnego, w drodze rozporz¹dzenia, tworzy i znosi prokuratury apelacyjne, okrêgowe i rejonowe oraz ustala ich siedziby i obszary w³aœciwoœci, maj¹c na
wzglêdzie zapewnienie w³aœciwego funkcjonowania tych jednostek”.
Jakkolwiek powszechne jednostki organizacyjne prokuratury tworzone s¹ i znoszone na podstawie przepisów rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci, to jednak inicjatywa w tym zakresie nale¿y do Prokuratora Generalnego.
Reasumuj¹c informujê Pana Senatora, ¿e do Ministerstwa Sprawiedliwoœci nie
wp³yn¹³ dotychczas wniosek Prokuratora Generalnego w zakresie zniesienia Prokuratury Rejonowej w Soko³owie Podlaskim.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Laseckiego
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Mieszkañcy Lubliñca zwrócili siê do mnie w sprawie interwencji dotycz¹cej projektu likwidacji S¹du Rejonowego w Lubliñcu. Mieszkañcy zaniepokojeni s¹ tym, ¿e skutkiem likwidacji bêdzie znaczne ograniczenie dostêpu
obywateli do s¹du oraz wyd³u¿ony czas rozpatrywania spraw s¹dowych.
Szczególnie niepokoj¹cy dla mieszkañców jest fakt likwidacji Wydzia³u Ksi¹g
Wieczystych, gdy¿ utrudni to w du¿ej mierze wszelkie sprawy wymagaj¹ce
wgl¹du do ksi¹g wieczystych.
Przychylaj¹c siê do proœby mieszkañców o nielikwidowanie S¹du Rejonowego w Lubliñcu, proszê o poinformowanie mnie o planach zwi¹zanych
z przysz³oœci¹ tej placówki.
Jaros³aw Lasecki

OdpowiedŸ
Warszawa, 28.02.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Jaros³awa Laseckiego w sprawie
zniesienia S¹du Rejonowego w Lubliñcu z³o¿one podczas 4. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 stycznia 2012 r., które przekazane zosta³o przy piœmie
z dnia 24 stycznia 2012 r. Nr BPS/DSK-043-113/12 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Na wstêpie pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e Ministerstwo Sprawiedliwoœci
podjê³o prace w zakresie reformy struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego
w celu podniesienia skutecznoœci organów wymiaru sprawiedliwoœci zarówno w p³aszczyŸnie orzeczniczej jak i funkcjonalnej. Wskazane zamierzenie ma zostaæ zrealizowane poprzez optymalne zorganizowanie sieci s¹dów, które z kolei prze³o¿y siê na
racjonalne wykorzystanie kadry orzeczniczej.
Zasadnicze znaczenie ma fakt, i¿ przedmiotowa zmiana organizacyjna nie spowoduje negatywnych skutków spo³ecznych. W celu zagwarantowania bowiem obywatelom dogodnego dostêpu do s¹du, wszystkie wydzia³y jednostek przewidzianych do
zniesienia (cywilny, karny, rodzinny i nieletnich, pracy oraz ksi¹g wieczystych) przekszta³cone zostan¹ w wydzia³y zamiejscowe s¹siednich s¹dów. Budynki wykorzystywane obecnie przez s¹dy przewidziane do zniesienia bêd¹ stanowi³y siedzibê wydzia³ów
zamiejscowych. Przedmiotowa zmiana organizacyjna nie mo¿e byæ zatem uto¿samiana
z ograniczeniem prawa obywateli do s¹du.
W s¹dach rejonowych, w strukturze których funkcjonowaæ bêd¹ wydzia³y zamiejscowe, powstan¹ piony orzecznicze o odpowiedniej etatyzacji, co umo¿liwi lepsze i bardziej wydajne wykorzystanie kadry sêdziowskiej, referendarzy i asystentów sêdziów.
Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e w ma³ych jednostkach s¹dowych nieobecnoœæ jednego
lub dwóch sêdziów w wydziale powoduje powa¿ne problemy z opanowaniem wp³ywu
i bardzo czêsto skutkuje szybkim narastaniem zaleg³oœci. Jednoczeœnie z uwagi na
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niewielk¹ obsadê orzecznicz¹ wydzia³ów ma³ych s¹dów rejonowych, mo¿liwoœæ przesuniêcia sêdziów miêdzy wydzia³ami jest niewielka.
Wskutek przygotowanej reorganizacji, sêdziowie bêd¹ mogli orzekaæ, w zale¿noœci
od potrzeb, w wydziale zamiejscowym lub te¿ w wydziale jednostki macierzystej. Nast¹pi zatem wyrównanie obci¹¿enia prac¹ sêdziów, co prze³o¿y siê na realizacjê wymienionych na wstêpie celów reformy.
Pracownicy administracyjni zatrudnieni w wydzia³ach orzeczniczych s¹dów przewidzianych do zniesienia bêd¹ w dalszym ci¹gu wykonywali swe obowi¹zki w ramach
wydzia³ów zamiejscowych. Natomiast urzêdnicy agend administracyjnych bêd¹ mogli
znaleŸæ zatrudnienie w wydzia³ach orzeczniczych wymagaj¹cych wzmocnienia lub te¿
ewentualnie w agendach administracyjnych jednostek macierzystych.
W dalszej perspektywie czasowej na skutek lepszego wykorzystania kadry orzeczniczej w s¹dach objêtych reform¹, mo¿liwe bêdzie przenoszenie uwolnionych etatów
sêdziowskich do innych s¹dów, w których obci¹¿enie prac¹ jest znacznie wiêksze i wystêpuj¹ zaleg³oœci strukturalne w rozpoznawaniu spraw.
Nale¿y tak¿e podnieœæ, ¿e w Ministerstwie Sprawiedliwoœci odby³y siê konsultacje
z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych, w ramach których przedstawione zosta³y
za³o¿enia reformy, wyjaœnione w¹tpliwoœci oraz przeanalizowane zg³oszone propozycje
rozwi¹zañ organizacyjnych.
Pragnê zdecydowanie podkreœliæ, ¿e jakkolwiek omawiane zmiany organizacyjne
skutkowaæ bêd¹ ograniczeniem wydatków w zwi¹zku z likwidacj¹ stanowisk funkcyjnych w znoszonych s¹dach, to jednak poszukiwanie oszczêdnoœci w bud¿ecie resortu
sprawiedliwoœci nie stanowi³o decyduj¹cej przes³anki dla podjêcia dzia³añ odnoœnie do
zniesienia niewielkich s¹dów rejonowych.
Projekt rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie zniesienia niektórych
s¹dów rejonowych, utworzenia s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci przewiduje zniesienie s¹dów
rejonowych o limicie etatów do 12 sêdziów w³¹cznie. Jednoczeœnie, w wyniku po³¹czenia znoszonych s¹dów powo³ywane bêd¹ jednostki o limicie wynosz¹cym co najmniej
15 sêdziów.
Wymieniony powy¿ej projekt uwzglêdnia miêdzy innymi zniesienie S¹du Rejonowego w Lubliñcu, którego limit etatów orzeczniczych to 10 sêdziów. W miejsce znoszonego
S¹du powo³ane zostan¹, na podstawie przepisów zarz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci, zamiejscowe wydzia³y (cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksi¹g wieczystych) S¹du Rejonowego w Czêstochowie.
Przewiduje siê, ¿e omawiana reforma struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego wejdzie w ¿ycie z dniem 1 lipca 2012 r.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka
skierowane do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego
oraz do komendanta g³ównego Policji Marka Dzia³oszyñskiego
Rejon aglomeracji œl¹skiej jest najbardziej zurbanizowanym oraz najgêœciej zaludnionym obszarem Polski, co niestety powoduje wiele patologii ¿ycia codziennego, a co za tym idzie – dramatów z nimi zwi¹zanych. Do
najbardziej bolesnych dramatów nale¿¹ zaginiêcia dzieci, których na terenie
województwa œl¹skiego by³o kilkanaœcie. Nale¿¹ do nich m.in. nastêpuj¹ce
sprawy:
1. Zaginiêcie w dniu 3 paŸdziernika 2002 r. trzynastoletniej Iwony W¹sik
z Rudy Œl¹skiej, która zaraz po zajêciach szkolnych mia³a pojechaæ do schroniska dla zwierz¹t, gdzie chcia³a pomagaæ przy pielêgnacji ulubionych psów
i kotów.
2. Zaginiêcie w dniu 22 lutego 2000 r. jedenastoletniej Barbary Majchrzak
z Jastrzêbia Zdroju, która wysz³a rano do szko³y. Nigdy tam nie dotar³a.
3. Zaginiêcie w dniu 26 listopada 1999 r. dziewiêcioletniej Sylwii Iszczy³owicz z Zabrza, która wraca³a do domu z koœcio³a. Ostatni raz widziano j¹
kilkaset metrów przed kamienic¹, w której mieszka³a.
4. Zaginiêcie w dniu 8 stycznia 1999 r. czteroletniego Kuby Jaworskiego
z Katowic, który bawi³ siê z dzieæmi na podwórku. Nigdy nie wróci³ do domu.
5. Zaginiêcie w dniu 24 stycznia 1995 r. dziesiêcioletniej Anny Ja³owiczor, która posz³a na szkoln¹ zabawê. Do domu ju¿ nie wróci³a.
6. Zaginiêcie w dniu 6 lutego 2006 r. w Rybniku oœmioletniego Mateusza
Domaradzkiego, który poszed³ bawiæ siê na sankach i œlad po nim zagin¹³.
Rodzi siê pytanie bêd¹ce przedmiotem niniejszego oœwiadczenia: czy organa Policji nadal zajmuj¹ siê wyjaœnianiem wymienionych spraw, a jeœli
tak, to jakie zosta³y poczynione ustalenia w tych sprawach?
Andrzej Misio³ek

OdpowiedŸ
KOMENDANTA G£ÓWNEGO
POLICJI
Warszawa, 15.02.2012 r.
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Jan Wyrowiñski
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Pana Marsza³ka nr BPS/043-04-115/12 z dnia 24 stycznia br. dotycz¹cego oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP, Pana Andrzeja Misio³ka w sprawie przypadków zaginiêæ dzieci w rejonie aglomeracji œl¹skiej, uprzejmie
informujê, co nastêpuje.
W zwi¹zku z faktem, ¿e to¿sama korespondencja Pana Senatora wp³ynê³a wczeœniej do Komendy G³ównej Policji za poœrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, odpowiedŸ odnosz¹c¹ siê do kwestii poruszonych w oœwiadczeniu Pana
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Senatora, Komenda G³ówna Policji przekaza³a w dniu 10 lutego br. do Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych.
Informacje Policji w przedmiotowej sprawie zostan¹ zawarte w stanowisku Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych.
Z powa¿aniem
nadinsp. Marek Dzia³oszyñski

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
Warszawa, 27 lutego 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 24 stycznia 2012 roku (sygn. BPS/DSK-043-04-114/12), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Andrzeja Misio³ka podczas 4. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 stycznia 2012 roku
w sprawie przypadków zaginiêæ dzieci w rejonie aglomeracji œl¹skiej, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
Na wstêpie nale¿y wskazaæ, ¿e w 2011 roku w skali ca³ego kraju jednostki Policji
przyjê³y ³¹cznie 15.478 zawiadomieñ o zaginiêciu osób, w tym 6.412 zg³oszeñ dotycz¹cych zaginionych kobiet i 9.066 dotycz¹cych zaginionych mê¿czyzn. Wœród przyjêtych zawiadomieñ zg³oszono 92 zaginiêcia obcokrajowców. Maj¹c na uwadze wnioski
o wszczêcie na terenie Polski poszukiwañ cudzoziemców przyjête od organów œcigania
innych pañstw (138 wniosków), ca³kowita liczba zawiadomieñ o zaginiêciu osób
w 2011 roku wynios³a 15.616 zawiadomieñ. Tym samym, w porównaniu z 2010 rokiem, w którym zawiadomiono o 14.393 przypadkach zaginiêæ, zaobserwowano wzrost
liczby zawiadomieñ o zaginiêciu osób o 8,5%.
W 2011 roku Policja poszukiwa³a równie¿ 4.337 nieodnalezionych osób z lat wczeœniejszych (4.042 osoby poszukiwane przez jednostki Policji w kraju i 295 osób zg³oszonych przez organy œcigania innych pañstw). W zwi¹zku z powy¿szym, ³¹czna liczba
osób zaginionych poszukiwanych w 2011 roku wynosi³a 19.953 osoby. W porównaniu
z 2010 rokiem, w którym poszukiwano 18.895 osób, nast¹pi³ wzrost liczby osób poszukiwanych o oko³o 5,5%.
Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, na coraz wiêksz¹ skutecznoœæ prowadzonych dzia³añ poszukiwawczych, która wp³ywa bezpoœrednio na liczbê zakoñczonych poszukiwañ. Zakoñczenie poszukiwania nastêpuje m.in. w przypadku: odnalezienia osoby
zaginionej lub jej zw³ok, ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej, powrotu osoby zaginionej do miejsca pobytu, s¹dowego stwierdzenia zgonu lub s¹dowego uznania osoby
za zmar³¹, itp. W 2011 roku zakoñczono 15.470 spoœród 19.953 spraw dotycz¹cych
poszukiwañ osób zaginionych prowadzonych przez Policjê, co stanowi oko³o 79%
spraw. Pomimo zauwa¿alnego wzrostu liczby zawiadomieñ o zaginiêciu osób i liczby
poszukiwañ osób zaginionych w 2011 roku, jest to lepszy wynik w porównaniu z 2010
rokiem, w którym zakoñczono oko³o 75% wszystkich prowadzonych spraw. Nale¿y dodaæ, ¿e blisko 90% poszukiwañ osób zaginionych zosta³o zakoñczonych w okresie
14 dni od dnia zg³oszenia.
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Problematyka dotycz¹ca prowadzenia przez Policjê poszukiwañ osób zaginionych
zosta³a uregulowana w zarz¹dzeniu Nr 352 Komendanta G³ównego Policji z dnia 16 lipca 2003 roku w sprawie prowadzenia przez Policjê poszukiwania osób zaginionych
oraz postêpowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej to¿samoœci lub znalezienia nieznanych zw³ok (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 75 z póŸn. zm). Zgodnie z §2 ust. 1
ww. zarz¹dzenia, Policja poszukuje osób, które zaginê³y, ustala nieznan¹ to¿samoœæ
osób oraz identyfikuje nieznane zw³oki przy zastosowaniu metod okreœlonych w instrukcji, stanowi¹cej za³¹cznik do zarz¹dzenia.
Stosownie do §2 ust. 1 wspomnianej instrukcji, Policja podejmuje poszukiwanie
osoby zaginionej, po otrzymaniu informacji o zaginiêciu osoby. Zawiadomienie przyjmuje siê od osoby uprawnionej w ka¿dym przypadku otrzymania takiej informacji.
Wspomniany przepis prawa zobowi¹zuje zatem Policjê do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do odnalezienia osoby zaginionej bezpoœrednio po otrzymaniu informacji o jej
zaginiêciu.
Od czasu wejœcia Polski do Strefy Schengen i zintegrowania bazy danych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, ka¿da czynna rejestracja osoby poszukiwanej,
³¹cznie z jej wizerunkiem, jest widoczna we wszystkich pañstwach nale¿¹cych do Strefy Schengen, niezale¿nie od tego, kiedy zosta³a wprowadzona. Od oko³o dwóch lat dzia³a portal „Zaginieni.pl” oraz „Poszukiwani.pl”, na stronach których ukazywane s¹
wizerunki osób poszukiwanych i zaginionych. Ka¿da jednostka Policji, zamieszczaj¹c
na swojej stronie internetowej wizerunek osoby poszukiwanej, automatycznie udostêpnia te dane na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji.
Odnosz¹c siê do wspomnianych w wyst¹pieniu zaginiêæ dzieci nale¿y wskazaæ, ¿e
od momentu przyjêcia zg³oszenia o zaginiêciu dziecka w ka¿dej ze spraw, podejmowane by³y intensywne czynnoœci poszukiwawcze. Z informacji przekazanych przeze Komendê G³ówn¹ Policji wynika, ¿e we wspomnianych sprawach dotycz¹cych zaginiêæ
dzieci, podjêto nastêpuj¹ce czynnoœci.
W sprawie dziewczynki zaginionej w 2002 roku, prowadzonej w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, przeprowadzono czynnoœci z udzia³em Oddzia³u
Prewencji Policji oraz Stra¿y Leœnej. Na podstawie zebranych informacji dokonano
sprawdzeñ na terytorium Niemiec za poœrednictwem Biura Miêdzynarodowej
Wspó³pracy Policji KGP. Ponadto, przeprowadzono analizê ujawnionych nieznanych
zw³ok i typowanie potencjalnych sprawców przestêpstwa wœród osób notowanych za
czyny nierz¹dne i osób o sk³onnoœciach pedofilskich. Przy wspó³pracy z Laboratorium
Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach opracowano wizerunek progresji wiekowej zaginionej. Wspó³pracowano tak¿e z Fundacj¹ ITAKA oraz mediami o zasiêgu regionalnym i ogólnokrajowym.
Sprawê dziewczynki zaginionej w 2000 roku prowadzi Komenda Miejska Policji
w Jastrzêbiu Zdroju. Poza podjêciem dzia³añ operacyjnych, wspó³pracowano tak¿e
z mediami oraz Fundacj¹ ITAKA. Laboratorium Kryminalistyczne KGP sporz¹dzi³o
ekspertyzê z zakresu progresji wiekowej dziewczynki. Sprawdzano równie¿, za poœrednictwem Biura Miêdzynarodowej Wspó³pracy Policji KGP w Warszawie, informacje dotycz¹ce miejsc i osób na terenie Niemiec.
Sprawê dziewczynki zaginionej w 1999 roku prowadzi Komenda Miejska Policji
w Zabrzu. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach powo³ano specjaln¹ grupê
operacyjn¹ która równolegle z policjantami KMP w Zabrzu sprawdza³a wersje zdarzenia i informacje zwi¹zane ze spraw¹. Ponadto, w sprawê zaanga¿owano m.in. policjantów Oddzia³u Prewencji KWP w Katowicach oraz funkcjonariuszy Samodzielnego
Pododdzia³u Antyterrorystycznego Policji z KWP w Katowicach. W Laboratorium Kryminalistycznym KGP opracowano ekspertyzê z zakresu progresji wiekowej. Wspó³pracowano tak¿e z Fundacj¹ ITAKA, telewizj¹ ogólnokrajow¹ i pras¹ lokaln¹.
Sprawê ch³opca zaginionego w 1999 roku prowadzi Komenda Miejska Policji w Katowicach. W realizacjê dzia³añ poszukiwawczych zosta³a zaanga¿owana Stra¿ Po¿arna,
tak¿e spoza województwa œl¹skiego. Dokonano poszukiwañ w okolicach rzeki Rawy,
Przemszy i Wis³y. U¿ywano psów tropi¹cych, w tym psów przeszkolonych specjalnie do
wyszukiwania zw³ok. W stacjach telewizyjnych i radiowych zosta³y nadane komunika-
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ty dotycz¹ce zaginiêcia ch³opca. Jedna z przyjêtych wersji zdarzenia zak³ada utoniêcie
dziecka w rzece Rawa.
Sprawê dziewczynki zaginionej w 1995 roku, któr¹ prowadzi³a Komenda Policji
w Skoczowie, przejê³a i prowadzi obecnie Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie. Podjête czynnoœci poszukiwawczo-identyfikacyjne, operacyjne i procesowe nie doprowadzi³y do ustalenia miejsca pobytu zaginionej. W dniu 27 lipca 2011 roku zakoñczono
czynnoœci poszukiwawcze, które nie powoduj¹ jednak usuniêcia danych z bazy KSIP
i status dziewczynki jako osoby poszukiwanej jest nadal aktywny.
Sprawê ch³opca zaginionego w 2006 roku prowadzi Komenda Miejska Policji
w Rybniku. W trakcie wykonywanych czynnoœci zebrano materia³ operacyjny, który
pozwoli³ na w³¹czenie siê w sprawê organu wymiaru sprawiedliwoœci. W ramach procesu karnego S¹d Okrêgowy w Gliwicach skaza³ dwie osoby m.in. za czyn z art. 148 §2
pkt 1 Kodeksu karnego, tj. zabójstwo cz³owieka ze szczególnym okrucieñstwem. Mimo
podjêtych czynnoœci poszukiwawczych, cia³o ch³opca nie zosta³o odnalezione.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w ww. sprawach prowadzone s¹ w dalszym ci¹gu czynnoœci
polegaj¹ce m.in.: na sprawdzaniu wszelkich informacji, które mog¹ przyczyniæ siê do
podjêcia dzia³añ operacyjnych lub procesowych, prowadzeniu okresowych analiz ujawnionych nieznanych zw³ok oraz sporz¹dzaniu ekspertyz z zakresu progresji wiekowej.
Ponadto, wspomniane sprawy objête s¹ sta³ym nadzorem instancyjnym przez koordynatorów Zespo³u ds. Poszukiwañ i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach.
Z powa¿aniem
MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Micha³ Deskur
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy o systemie oœwiaty nie jest dopuszczalne wspólne prowadzenie szko³y publicznej przez jednostkê samorz¹du terytorialnego oraz inne podmioty (osoby prawne). Takie
ukszta³towanie systemu jako dwubiegunowego (szko³y prowadzone przez jednostki samorz¹du terytorialnego oraz szko³y prowadzone przez inne podmioty) wyklucza w pewnym zakresie wspó³pracê tych dwóch kategorii podmiotów. Co prawda w praktyce czêsto zdarza siê sytuacja, w której szko³a
prowadzona przez jednostkê samorz¹du terytorialnego jest wspierana przez
ró¿nego rodzaju stowarzyszenia, a tak¿e grupy mniej lub bardziej zorganizowane (rodzice, niekiedy sami uczniowie). Niemniej brak jest mo¿liwoœci ustanowienia wspó³pracy na poziomie zasadniczym, to jest wspó³tworzenia
i wspó³odpowiedzialnoœci za prowadzon¹ szko³ê. Wydaje siê, ¿e niektóre
szko³y oraz ich organy prowadz¹ce, czyli samorz¹dy terytorialne, mog³yby
skorzystaæ na mo¿liwoœci prowadzenia szkó³ wspólnie z podmiotami niepublicznymi.
Odrêbn¹ kwesti¹ jest mo¿liwoœæ wspó³udzia³u jednostki samorz¹du terytorialnego w prowadzeniu szko³y niepublicznej prowadzonej przez podmiot
niepubliczny. Niekiedy szko³y niepubliczne wype³niaj¹ lukê w ofercie edukacyjnej na terenie jednostki samorz¹du terytorialnego. Mo¿e siê okazaæ, ¿e
podmiot prowadz¹cy szko³ê niepubliczn¹ spe³nia istotn¹ funkcjê oraz wype³nia zadanie, którego jednostka samorz¹du terytorialnego (z ró¿nych
wzglêdów) nie mog³aby realizowaæ samodzielnie. W takiej sytuacji jednostka
samorz¹du terytorialnego mo¿e okazaæ siê zainteresowana udzieleniem pomocy szkole niepublicznej b¹dŸ wrêcz wspó³udzia³em w prowadzeniu takiej
szko³y. Wydaje siê, ¿e w chwili obecnej takiej mo¿liwoœci nie ma. Umo¿liwienie wspó³pracy mog³oby rozwi¹zaæ problem ma³ych szkó³ wiejskich, które
obecnie czêsto s¹ likwidowane z uwagi na ma³¹ liczbê uczniów w tych szko³ach. Zazwyczaj przyczyn¹ likwidacji s¹ kwestie finansowania dzia³alnoœci
tych szkó³. Proponowane rozwi¹zanie mog³oby pos³u¿yæ ich utrzymaniu.
Obecny stan prawny rodzi jeszcze jedn¹ w¹tpliwoœæ, a mianowicie, czy
dopuszczalne jest skorzystanie z instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji zadañ w³asnych gmin w zakresie oœwiaty.
Przedstawione zapatrywania nie naruszaj¹ art. 70 konstytucji, nie powinny równie¿ prowadziæ do umo¿liwienia przerzucenia ca³oœci odpowiedzialnoœci za oœwiatê na podmioty trzecie (vide: wyrok NSA z dnia 9 lutego
2006 r. I OSK 1372/2005).
Proszê zatem o wskazanie, czy ministerstwo rozwa¿a³o do tej pory mo¿liwoœæ zmiany ustawy o systemie oœwiaty pod k¹tem wspólnego prowadzenia
szkó³ publicznych przez jednostki samorz¹du terytorialnego z innymi podmiotami lub uczestniczenia jednostek samorz¹du terytorialnego w prowadzeniu
szko³y niepublicznej wespó³ z innym podmiotem.
Proszê ponadto o odpowiedŸ na pytanie, czy taka wspó³praca jest mo¿liwa z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.
£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.02.17
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Rafa³a Muchackiego – (BPS/043-04-116/12) – w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty uprzejmie wyjaœniam.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ zak³adaæ i prowadziæ jedynie szko³y i placówki publiczne. Jednostki samorz¹du terytorialnego, jako podmioty prawa publicznego, wykonuj¹ zadania w interesie ca³ej lokalnej
wspólnoty samorz¹dowej, a nie w interesie jakiejkolwiek grupy osób prywatnych.
Przepis art. 5 ust. 3 ustawy o systemie oœwiaty nie wyklucza jednak wspó³dzia³ania
samorz¹dów gminnych ze stowarzyszeniami i fundacjami. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z póŸn. zm.) w celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne,
a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
Równie¿ ustawa o systemie oœwiaty nie wyklucza wspó³pracy jednostek samorz¹du terytorialnego z organizacjami pozarz¹dowymi w wykonywaniu zadañ oœwiatowych –
a wrêcz przeciwnie, jej przepisy zobowi¹zuj¹ jednostki samorz¹du do takiej wspó³pracy. Zgodnie z art. 2a ustawy system oœwiaty jest wspierany przez organizacje pozarz¹dowe, w tym organizacje harcerskie, a tak¿e osoby prawne prowadz¹ce statutow¹
dzia³alnoœæ w zakresie oœwiaty i wychowania, natomiast organy administracji publicznej prowadz¹ce szko³y i placówki wspó³dzia³aj¹ z tymi podmiotami. Równie¿ na podstawie art. 56 ustawy o systemie oœwiaty, w szkole lub placówce mog¹ dzia³aæ
stowarzyszenia i organizacje (z wyj¹tkiem partii i organizacji politycznych), których celem statutowym jest dzia³alnoœæ wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej szko³y lub placówki.
Natomiast na mocy art. 5 ust. 5g cytowanej ustawy jednostka samorz¹du terytorialnego, bêd¹ca organem prowadz¹cym szko³ê licz¹c¹ nie wiêcej ni¿ 70 uczniów, na
podstawie uchwa³y organu stanowi¹cego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej
opinii organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny, mo¿e przekazaæ w drodze umowy,
osobie prawnej niebêd¹cej jednostk¹ samorz¹du terytorialnego lub osobie fizycznej,
prowadzenie szko³y.
Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na fakt, ¿e zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty prowadzenie szko³y, placówki, zespo³u oraz innej formy wychowania
przedszkolnego nie jest dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Z tego te¿ wzglêdu nie jest mo¿liwa
wspó³praca jednostek samorz¹du terytorialnego z innymi podmiotami z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego w przypadku prowadzenia szko³y publicznej.
Samorz¹d mo¿e wspó³pracowaæ ze stowarzyszeniem lub fundacj¹ w obszarze realizacji dzia³añ edukacyjnych, ale prawo oœwiatowe nie dopuszcza mo¿liwoœci wspólnego
prowadzenia szko³y lub placówki. Kompetencje nadzorcze organu prowadz¹cego wobec szko³y lub placówki okreœlone zosta³y w art. 34a ustawy o systemie oœwiaty. W wyniku reformy samorz¹dowej ukoñczonej w 1999 r. pañstwo przekaza³o obowi¹zek
prowadzenia szkó³ i placówek publicznych samorz¹dom, które s¹ odpowiedzialne za
realizacjê zadañ oœwiatowych na swoim obszarze.
Placówki niepubliczne mog¹ byæ zak³adane lub prowadzone, zgodnie z art. 82 ust.
1 ustawy o systemie oœwiaty przez osoby prawne lub fizyczne po uzyskaniu wpisu do
ewidencji prowadzonej przez jednostkê samorz¹du terytorialnego. Obowi¹zek zapewnienia dostêpnoœci do oœwiaty publicznej spoczywa bezpoœrednio na jednostkach samorz¹du terytorialnego. Mo¿liwoœæ za³o¿enia szko³y lub placówki publicznej przez
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osobê fizyczn¹ lub osobê prawn¹ niebêd¹c¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego ma
s³u¿yæ poprawie warunków kszta³cenia, a tak¿e korzystnie uzupe³niaæ sieæ szkó³ publicznych. Nie mo¿e jednak ca³kowicie ich zastêpowaæ, poniewa¿ narusza³oby to art. 70
ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który gwarantuje bezp³atn¹ naukê
w szko³ach publicznych, oraz art. 70 ust. 4 Konstytucji zobowi¹zuj¹cy w³adze publiczne do zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostêpu do wykszta³cenia.
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje w najbli¿szym czasie przygotowania
projektu nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty we wskazanym przez Pana zakresie.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Podsekretarz Stanu
Joanna Berdzik
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego
skierowane do prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ma³gorzaty Krasnodêbskiej-Tomkiel
Szanowna Pani Prezes!
Z dniem 1 stycznia 2012 r. wszed³ w ¿ycie przepis art. 25 ust. 1 pkt 2
ustawy o dzia³alnoœci leczniczej przewiduj¹cy obowi¹zkowe ubezpieczenie
podmiotów leczniczych z tytu³u zdarzeñ medycznych okreœlonych w przepisach o prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta, obejmuj¹ce zdarzenia
medyczne w rozumieniu tej ustawy, które mia³y miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej.
Na chwilê obecn¹ rynek obowi¹zkowych ubezpieczeñ podmiotów leczniczych zosta³ zdominowany przez PZU SA. W przypadku obowi¹zkowych
ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej, obejmuj¹cej szkody bêd¹ce nastêpstwem udzielania œwiadczeñ zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania
udzielania
œwiadczeñ
zdrowotnych,
kwoty
sk³adek
ubezpieczeniowych ustali³y siê na pewnym i s³abym poziomie. Gdy zaœ chodzi o nowe ubezpieczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy
o dzia³alnoœci leczniczej, PZU SA, który, jak ju¿ zaznaczy³em, uzyska³ dominuj¹c¹ pozycjê na rynku, stawia podmiotom leczniczym warunki nie do przyjêcia. Wystarczy wskazaæ, ¿e œrednia stawka sk³adki nowego ubezpieczenia
jest dwukrotnie wy¿sza od stawki sk³adki ubezpieczenia dotychczas obowi¹zuj¹cego. Powy¿sze oznacza, ¿e podmioty lecznicze zostan¹ obci¹¿one
dodatkowymi wysokimi kosztami, które nie znajduj¹ uzasadnienia w ryzyku
ubezpieczeniowym.
Twierdzenie, ¿e ubezpieczenia podmiotów leczniczych s¹ produktem na
granicy op³acalnoœci, nie uzasadnia w ¿adnej mierze wzrostu kosztów ubezpieczenia o 400% w stosunku do dotychczasowych kosztów (vide doniesienia
„Parkietu” z dnia 1 stycznia 2012 r.). Wobec zdominowania rynku przez jednego ubezpieczyciela oraz faktu, ¿e wskazane ubezpieczenie jest obowi¹zkowe, podmioty lecznicze nie maj¹ mo¿liwoœci postêpowania innego ni¿
godzenie siê na niekorzystne warunki ofert ubezpieczyciela.
Maj¹c to na uwadze, proszê o podjêcie w ramach posiadanych kompetencji dzia³añ w celu oceny, czy warunki finansowe narzucane przez PZU SA
w zakresie ubezpieczenia obowi¹zkowego, o którym mowa w art. 25 ust. 1
pkt 2 ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, nie stanowi¹ praktyki ograniczaj¹cej
konkurencjê.
Jak stanowi art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej polega w szczególnoœci na bezpoœrednim lub poœrednim narzucaniu nieuczciwych cen, nadmiernie w tym celu wygórowanych. W niniejszym przypadku mamy, w mojej ocenie, do czynienia z tak¹
w³aœnie sytuacj¹.
£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki
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OdpowiedŸ
Warszawa, 28 lutego 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie
oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Rafa³a Muchackiego podczas 4. posiedzenia
Senatu RP w dniu 19 stycznia 2012 r., dotycz¹cego podejrzenia stosowania przez PZU SA
w Warszawie (dalej PZU SA) praktyki ograniczaj¹cej konkurencjê polegaj¹cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na rynku ubezpieczeñ OC podmiotów leczniczych, przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
Art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z póŸn. zm.) stanowi, ¿e zakazane jest nadu¿ywanie
pozycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym przez jednego lub kilku przedsiêbiorców. Natomiast przez rynek w³aœciwy, zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy, rozumie siê rynek towarów, które ze wzglêdu na ich przeznaczenie, cenê oraz w³aœciwoœci, w tym jakoœæ, s¹
uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s¹ oferowane na obszarze, na którym, ze wzglêdu na ich rodzaj i w³aœciwoœci, istnienie barier dostêpu do rynku, preferencje konsumentów, znacz¹ce ró¿nice cen i koszty transportu, panuj¹ zbli¿one
warunki konkurencji.
Analizuj¹c przedstawion¹ przez Pana Senatora sprawê w œwietle wy¿ej wskazanych
przepisów prawa, nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e obowi¹zkowe ubezpieczenie od zdarzeñ medycznych jest nowym produktem na rynku ubezpieczeñ. Zmiana ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009, nr 52,
poz. 417) wprowadzi³a alternatywny sposób dochodzenia roszczeñ wynikaj¹cych z b³êdów medycznych, tj. mo¿liwoœæ dochodzenia odszkodowañ za zdarzenia medyczne
przed komisjami wojewódzkimi do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Do
dnia wejœcia w ¿ycie przepisów znowelizowanej ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, tj. do dnia 1 stycznia 2012 r., roszczenia wynikaj¹ce z b³êdów medycznych by³y bowiem rozpatrywane wy³¹cznie przez s¹dy powszechne. Zak³adom ubezpieczeniowym mo¿e byæ zatem trudno w obecnej chwili przewidzieæ, jak liczne bêd¹
sprawy rozpatrywane przez komisje oraz jak wysokie (jak bardzo zbli¿one do wskazanej w ustawie maksymalnej wysokoœci) bêd¹ orzekane przez nie odszkodowania i zadoœæuczynienia. Istniej¹ce obecnie statystyki dotycz¹ bowiem orzekania o odszkodowaniu i zadoœæuczynieniu za b³êdy medyczne przez s¹dy cywilne, które to orzeczenia
oparte by³y na innych przes³ankach ni¿ orzeczenia komisji. W tej sytuacji oszacowanie
ryzyka w przypadku nowego ubezpieczenia jest szczególnie skomplikowane, a od wysokoœci ryzyka zale¿y w g³ównej mierze wysokoœæ sk³adki ubezpieczeniowej.
Wobec powy¿szych okolicznoœci, a tak¿e w zwi¹zku z tym, ¿e ww. nowe ubezpieczenie znacznie ró¿ni siê od dotychczas istniej¹cych obowi¹zkowych ubezpieczeñ OC szpitali, nale¿y uznaæ, ¿e w zasygnalizowanej sprawie mamy do czynienia z nowo powstaj¹cym rynkiem w³aœciwym – rynkiem ubezpieczeñ od odpowiedzialnoœci za zdarzenia medyczne. Tym samym o mo¿liwoœci zastosowania art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do opisanej przez Pana Senatora dzia³alnoœci PZU SA
niezbêdne jest wykazanie, ¿e przedsiêbiorca ten dysponuje na wskazanym rynku pozycj¹ dominuj¹c¹, tj. pozycj¹, która umo¿liwia przedsiêbiorcy zapobieganie skutecznej
konkurencji na rynku w³aœciwym przez stworzenie mu mo¿liwoœci dzia³ania w znacznym zakresie niezale¿nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów (art. 4
pkt 10 ww. ustawy). Zarazem nale¿y stwierdziæ, ¿e na obecnym etapie rozwoju ww.
rynku nie jest mo¿liwe przypisanie PZU SA pozycji dominuj¹cej na nim. Ze wzglêdu na
fakt, ¿e wskazany rynek w³aœciwy znajduje siê we wczesnej fazie rozwoju (istnieje do-
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piero od dwóch miesiêcy), jego struktura i istniej¹ce na nim warunki konkurencji dopiero siê kszta³tuj¹ i mog¹ ulegaæ zmianom. Obecnie jedynym ubezpieczycielem, który
zdecydowa³ siê zaproponowaæ nowe ubezpieczenie jest wprawdzie PZU SA. Poza wysokim udzia³em przedsiêbiorcy w rynku w³aœciwym, do ustalenia, ¿e dysponuje on pozycj¹ dominuj¹c¹, niezbêdne jest jednak jeszcze, by pozycja ta utrzymywa³a siê przez
dostatecznie d³ugi czas, tak aby dla okreœlonej grupy odbiorców sta³ siê tzw. nieuniknionym partnerem handlowym1. Taka okolicznoœæ w niniejszej sprawie nie zachodzi.
Mimo tego, ¿e PZU SA nie spotyka siê obecnie z konkurencj¹ ze strony innych podmiotów, na rynku wystêpuje silna konkurencja potencjalna ze strony innych ubezpieczycieli. Poniewa¿ nie wydaje siê, by istnia³y wysokie bariery wejœcia na ww. rynek, za
mo¿liwe nale¿y przyj¹æ, ¿e owi inni ubezpieczyciele zdecyduj¹ siê wejœæ na ten rynek
i zaproponowaæ szpitalom ceny ni¿szej ni¿ oferowana obecnie przez PZU SA. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e co najmniej dwóch ubezpieczycieli dzia³aj¹cych w Polsce, tj. TU Allianz SA
i TU Inter Polska SA, ma doœwiadczenie w zakresie ubezpieczeñ OC szpitali, które mog¹ wykorzystaæ przy tworzeniu oferty na nowy produkt. Równie¿ pozostali ubezpieczyciele dysponuj¹ potencja³em, który mog¹ wykorzystaæ do stworzenia takiego
produktu. Z informacji prasowych wynika tak¿e, ¿e na rynku mog¹ powstaæ tworzone
przez szpitale towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych.
W podsumowaniu powy¿szego wywodu nale¿y wskazaæ, ¿e rynek ubezpieczeñ od
zdarzeñ medycznych obecnie nie jest jeszcze rynkiem ukszta³towanym, jako ¿e istnieje
dopiero od dwóch miesiêcy. W konsekwencji ocena panuj¹cych na rynku warunków
konkurencji, w tym si³y rynkowej dzia³aj¹cych na nim podmiotów, mo¿liwa bêdzie dopiero za pewien czas, gdy sytuacja na nim rozwinie siê i ustabilizuje. Tym samym
przedwczesnym by³oby w obecnej chwili wyznaczanie na ww. rynku pozycji dominuj¹cej, a tym bardziej stwierdzanie jej nadu¿ycia.
Z powy¿szych wzglêdów nie mo¿na uznaæ na dzieñ dzisiejszy, by istnia³y podstawy
do podjêcia przewidzianych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów kroków
formalnych w przedstawionej przez Pana Marsza³ka sprawie.
Z powa¿aniem
Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel

1 E. Modzelewska-Wachal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002, s. 54.
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
Piszê do Pani w imieniu samorz¹dowców, którzy bardzo potrzebuj¹ informacji o tym, na ile proponowane terminy wejœcia w ¿ycie obowi¹zku szkolnego szeœciolatków maj¹ szansê byæ dotrzymane. Wiem, ¿e zdaje sobie Pani
sprawê z konsekwencji, jakie niesie ba³agan informacyjny w tych sprawach
i ci¹g³e zmiany terminów.
W regionach, w których obecnie w przedszkolach znajduje siê du¿o dzieci
ze wzglêdu na wy¿ demograficzny, na przyk³ad we Wroc³awiu, sk¹d pochodzê, wejœcie w ¿ycie ustawy bêdzie oznacza³o, ¿e w przedszkolach wystarczy miejsc dla dzieci, których rodzice siê o to ubiegaj¹. Wstrzymanie
wprowadzenia ustawy bêdzie oznacza³o, ¿e miejsc bêdzie za ma³o i trzeba
bêdzie zwiêkszyæ ich liczbê, czego oczywiœcie nie da siê zrobiæ z dnia na
dzieñ. Z kolei wejœcie w ¿ycie ustawy sprawi, ¿e w szeœcioletnich szko³ach
bêdzie musia³o siê zmieœciæ siedem roczników. Siódmy rocznik to œrednio
16,5% wiêcej uczniów w szko³ach, a w okrêgach, w których szeœciolatków
jest sporo ze wzglêdu na wy¿ demograficzny, du¿o wiêcej.
Dla Wroc³awia, a tak¿e dla wielu innych samorz¹dów oznacza to, ¿e albo
trzeba bêdzie wróciæ do systemu dwuzmianowego w szko³ach podstawowych, albo uruchomiæ dodatkowe placówki, wzglêdnie obecne przenieœæ do
wiêkszych budynków. Podobnie jak w przypadku przedszkoli, wymaga to
podjêcia dzia³añ infrastrukturalnych, które w najlepszym razie mog¹ trwaæ
kilka miesiêcy, a w trybie „normalnym” kilka lat.
Od³o¿enie wprowadzenia obowi¹zku szkolnego dla wszystkich szeœciolatków nie rozwi¹¿e problemu przepe³nienia szkó³, sprawi, ¿e problem tylko
rozci¹gnie siê w czasie. Ponadto zosta³ ju¿ wprowadzony obowi¹zek rocznego wychowania przedszkolnego dla dzieci piêcioletnich, po czym dzieci te powinny zostaæ objête obowi¹zkiem szkolnym. W przeciwnym razie czêœæ
rodziców zdecyduje o pozostawieniu dziecka w zerówce na drugi rok.
Do tej pory œrednio co pó³ roku resort zmienia plany w tych kwestiach. Dla
samorz¹dów oznacza to ci¹g³¹ zmianê priorytetów: tworzyæ, a zatem budowaæ, szko³y czy przedszkola? Osoby zaznajomione z tematem wiedz¹, ¿e nie
ma tu wyjœæ uniwersalnych, chocia¿by dlatego, ¿e szko³y s¹ wiêksze i budowane centralnie, podczas gdy przedszkola mniejsze i rozproszone.
Niezdecydowanie ministerstwa jest winne potwornemu ba³aganowi, zarówno w planach inwestycyjnych, jak i w polityce spo³ecznej, któr¹ prowadz¹
samorz¹dy jako wykonawcy tych ci¹gle zmieniaj¹cych siê postanowieñ.
W zwi¹zku z tym kierujê do Pani Minister nastêpuj¹ce pytania.
Czy ministerstwo rozwa¿a jak¹œ specjaln¹ pomoc dla samorz¹dów, które
maj¹ wy¿ w rocznikach, o których losie decyduje reforma?
3 stycznia 2012 r. na swoim posiedzeniu Rada Ministrów przyjê³a zapowiadany i przygotowany przez ministra edukacji narodowej projekt ustawy
o systemie oœwiaty, przesuwaj¹cy obowi¹zek szkolny dla szeœciolatków
o dwa lata, to jest na wrzesieñ 2014 r. Czy mo¿na liczyæ na to, ¿e s¹ to informacje rzetelne, przedstawiaj¹ce d³ugofalow¹ koncepcjê ministerstwa
i w przeciwieñstwie do czterech ostatnich nie zostan¹ porzucone po pó³ roku?
Jaros³aw Obremski
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.02.07
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Jaros³awa Wojciecha Obremskiego Senatora RP
– (BPS/043-04-118/12) – w sprawie zmiany dotycz¹cej obni¿enia wieku obowi¹zku
szkolnego wyjaœniam, co nastêpuje.
W Ministerstwie Edukacji Narodowej zosta³ przygotowany projekt ustawy zmieniaj¹cej ustawê z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dnia 27 stycznia br. Sejm uchwali³ ww. nowelizacjê
ustawy o systemie oœwiaty. Dnia 1 lutego br. ustawa zosta³a przyjêta przez Senat, a nastêpnie skierowana do prezydenta.
O dwa lata wyd³u¿ono okres, w którym o podjêciu nauki w szkole podstawowej
przez dziecko szeœcioletnie decyduj¹ rodzice. Obowi¹zek szkolny dla dzieci szeœcioletnich zgodnie z projektem zostanie wprowadzony od 1 wrzeœnia 2014 roku, czyli bêdzie
dotyczy³ dzieci urodzonych w 2008 roku i póŸniej.
Od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z póŸn.
zm.), wprowadzaj¹cej od dnia 1 wrzeœnia 2012 r. obowi¹zek szkolny dla dzieci szeœcioletnich, liczba szeœciolatków rozpoczynaj¹cych naukê w klasie I szko³y podstawowej co
roku podwaja³a siê.
Tabela 1. Odsetek dzieci w wieku szeœciu lat, które rozpoczê³y naukê w szko³ach podstawowych w kolejnych latach szkolnych ogó³em oraz odsetek uprawnionych, tj. dzieci
w wieku szeœciu lat, które by³y objête wychowaniem przedszkolnym albo odby³y roczne
przygotowanie przedszkolne w latach 2009–2011 (wed³ug danych z Systemu Informacji
Oœwiatowej, stan na dzieñ 30 wrzeœnia 2011 r.)
Rok szkolny

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

% szeœciolatków w I klasie ogó³em

0,98

4,25

9,40

19,43

% szeœciolatków uprawnionych

1,69

6,63

12,56

23,95

Z drugiej strony, ta sama ustawa wprowadzi³a obowi¹zek rocznego przygotowania
przedszkolnego dla dzieci piêcioletnich od dnia 1 wrzeœnia 2011 r. W tej sytuacji uczniowie osi¹gn¹ gotowoœæ szkoln¹, a zatem wiêkszoœæ rodziców powinna zdecydowaæ,
aby ich dzieci podjê³y naukê w klasie I szko³y podstawowej.
Do podjêcia takiej decyzji rodziców mog¹ zachêcaæ organy prowadz¹ce szko³y podstawowe, które odpowiadaj¹ za zapewnienie warunków do przyjêcia szeœciolatków do
szkó³. W tej sytuacji wydaje siê uzasadnione za³o¿enie, ¿e ju¿ 1 wrzeœnia 2012 r. do
szkó³ podstawowych mo¿e pójœæ ok. 50% szeœciolatków.
W roku szkolnym 2011/2012 do szkó³ podstawowych uczêszcza 2 187 tys. uczniów. Uwzglêdniaj¹c uwarunkowania wynikaj¹ce z obecnego stanu prawnego (obowi¹zek szkolny dla dzieci szeœcioletnich od 1 wrzeœnia 2012 r.), szacuje siê, ¿e liczba
uczniów w szko³ach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 wynios³aby
2 525 tys. Z projektowanej regulacji wynika, ¿e w dwóch kolejnych latach szkolnych
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(2012/2013 i 2013/2014) rodzice nadal bêd¹ mieli mo¿liwoœæ wyboru co do rozpoczêcia nauki w szkole podstawowej przez szeœciolatka. Zak³adaj¹c, ¿e w roku szkolnym
2012/2013 naukê w szkole podstawowej rozpocznie 50% dzieci szeœcioletnich, mo¿na
szacowaæ, ¿e liczba uczniów w szko³ach podstawowych wynios³aby 2 334 tys., czyli by³aby o 187 tys. mniejsza od liczby uczniów w przypadku gdyby zachowano termin obni¿enia rozpoczynania spe³niania obowi¹zku szkolnego przez dzieci szeœcioletnie od dnia
1 wrzeœnia 2012 r. Przy za³o¿eniu, ¿e w roku szkolnym 2013/2014 80% szeœciolatków
rozpocznie realizacjê obowi¹zku szkolnego, liczba uczniów szkó³ podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 wynosz¹ca 2 458 tys. by³aby mniejsza o oko³o 77 tys. w porównaniu do liczby uczniów wynikaj¹cej z obecnego stanu prawnego (2 525 tys.). Zak³adaj¹c, ¿e od dnia 1 wrzeœnia 2014 r. 100% dzieci szeœcioletnich rozpocznie naukê w szkole podstawowej, szacuje siê, ¿e liczba uczniów w szko³ach podstawowych wynios³aby
2 588 tys. i by³aby równa liczbie uczniów w przypadku zachowania terminu obni¿enia
rozpoczynania spe³niania obowi¹zku szkolnego przez dzieci szeœcioletnie od dnia
1 wrzeœnia 2012 r.
W roku szkolnym 2011/2012 szeœciolatki uczêszczaj¹ do blisko 90% szkó³ podstawowych. S¹ uczniami klas I szkó³ podstawowych lub wychowankami prowadzonych
w tych szko³ach oddzia³ów przedszkolnych. Ani jednego dziecka w klasie I szko³y podstawowej nie ma w 92 gminach (6 gmin miejskich, 10 gmin miejsko-wiejskich, 76 gmin
wiejskich).
Odnosz¹c siê do kwestii odpowiedniego finansowania zmian dotycz¹cych obni¿enia wieku rozpoczynania spe³niania obowi¹zku szkolnego przez dzieci szeœcioletnie,
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w zwi¹zku z decyzj¹ o obni¿eniu wieku rozpoczynania obowi¹zku
szkolnego do organów prowadz¹cych szko³y podstawowe z ró¿nych Ÿróde³ s¹ przekazywane znaczne œrodki finansowe. Realizowane s¹ projekty systemowe wspieraj¹ce obni¿enie wieku rozpoczynania spe³niania obowi¹zku szkolnego, w tym miêdzy innymi:
– projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I–III szkó³ podstawowych”, którego celem jest wsparcie wszystkich szkó³ podstawowych w procesie indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas
I–III. Na realizacjê niniejszego projektu przeznaczono oko³o 624 mln z³ (150 milionów euro), z czego prawie 364 mln z³ ju¿ rozdysponowano,
– w 2011 r. zakoñczy³a siê realizacja projektu systemowego „Podniesienie efektywnoœci kszta³cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, zwi¹zanego
z indywidualnym podejœciem do potrzeb ucznia oraz zorganizowaniem dla niego
odpowiedniego wsparcia na terenie szko³y, co ma istotne znaczenie w zwi¹zku
z objêciem edukacj¹ dzieci szeœcioletnich. Na ten projekt przeznaczono
7 mln 420 tys. z³.
Od 2009 r. realizowany jest równie¿ rz¹dowy program wspierania w latach
2009–2014 organów prowadz¹cych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w klasach I–III szkó³ podstawowych i ogólnokszta³c¹cych szkó³
muzycznych I stopnia – „Radosna szko³a”, którego zakoñczenie jest zaplanowane w roku 2014. W ramach tego programu do koñca 2011 r. ze wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych skorzysta³o oko³o 80% uprawnionych szkó³. W latach
2009–2010 w ramach programu wydatkowano ponad 155,5 mln z³, a wnioski z³o¿one
przez organy prowadz¹ce w 2011 r. opiewa³y na kwotê prawie 123 mln z³. W rezerwie
celowej przeznaczonej na realizacjê programu w roku 2012 zaplanowano 200 mln z³,
czyli o 33% wiêcej ni¿ w roku 2011.
Do gmin przekazywane s¹ równie¿ dodatkowe œrodki w ramach podzia³u czêœci
oœwiatowej subwencji ogólnej. Szacuje siê, ¿e w latach 2009–2011, w zwi¹zku z edukacj¹
szkoln¹ dzieci szeœcioletnich, organy prowadz¹ce szko³y podstawowe otrzyma³y kwotê
oko³o 433 mln z³. W latach 2009–2011 (czyli w okresie, kiedy dzieci szeœcioletnie – zgodnie z decyzj¹ rodziców – mia³y prawo do edukacji szkolnej) z 0,6% rezerwy czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej jednostkom samorz¹du terytorialnego przekazano:
– 218,1 mln z³ na remonty 3 774 obiektów szkó³ podstawowych,
– 49 mln z³ na doposa¿enie w sprzêt szkolny i pomoce dydaktyczne 3 293 nowych pomieszczeñ do nauki oraz 474 sal gimnastycznych w szko³ach podstawowych.
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Ponadto w algorytmie podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej na rok 2012
uwzglêdniono zwiêkszenie liczby uczniów w szko³ach podstawowych o liczbê dzieci
szeœcioletnich, które zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami od dnia 1 wrzeœnia 2012 r.
powinny byæ objête obowi¹zkiem szkolnym.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Joanna Berdzik
Podsekretarz Stanu

4. posiedzenie Senatu w dniu 19 stycznia 2012 r.

Oœwiadczenia senatora Jaros³awa Obremskiego
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Panie Minister!
Celem reformy zwi¹zanej z pos³aniem szeœciolatków do szkó³ by³o upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Tymczasem stworzono mechanizm przeciwskuteczny.
Pozostawienie szeœciolatków w przedszkolach przy jednoczesnym na³o¿eniu obowi¹zku przedszkolnego na piêciolatki w wielu gminach spowodowa³o brak miejsc w placówkach. Zw³aszcza w gminach ma³ych i wiejskich
jest to bardzo dotkliwe, w skrajnych przypadkach samorz¹dy s¹ zmuszone
do wypowiedzenia miejsca w przedszkolu dzieciom m³odszym, by móc przyj¹æ piêcio- i szeœciolatków.
Rodzice, postawieni w obliczu braku miejsc w przedszkolach, w trosce
o dzieci nierzadko posuwaj¹ siê do fikcyjnych meldunków lub sk³adania
fa³szywych oœwiadczeñ, by dziecko zosta³o przyjête do placówki w s¹siednim du¿ym mieœcie.
Samorz¹dy miast podjê³y próby weryfikacji prawdziwoœci tych meldunków
i oœwiadczeñ na przyk³ad poprzez sprawdzanie PIT rodziców. Próby te jednak
zosta³y skutecznie zablokowane przez GIODO. Skutki tak rozwijaj¹cej siê sytuacji to: brak miejsc w przedszkolach w du¿ych miastach, zaskoczonych nag³¹ migracj¹ dzieci; frustracja mieszkañców du¿ych miast, którzy nie mog¹ dostaæ
miejsca w przedszkolu dla swych dzieci; zmniejszenie presji na w³adze ma³ych
gmin, by utworzy³y odpowiedni¹ liczbê miejsc dla swych mieszkañców.
Upowszechnienie takiego sposobu radzenia sobie z problemem brakuj¹cych miejsc w przedszkolach w po³¹czeniu z podwy¿kami dla kadry pedagogicznej, które to podwy¿ki forsuje rz¹d, a finansuj¹ w ca³oœci samorz¹dy,
doprowadzi³o do sytuacji, w której dla ma³ej lub wiejskiej gminy lepiej jest
w ogóle nie prowadziæ przedszkola ni¿ je prowadziæ, ¿e nie wspomnê ju¿
o zwiêkszeniu liczby miejsc.
Dobrym rozwi¹zaniem by³oby wprowadzenie regulacji prawnych umo¿liwiaj¹cych gromadzenie danych osobowych w procesie rekrutacji i ich weryfikacjê oraz wprowadzenie delegacji dla gmin do ustalania kryteriów rekrutacji.
Zgodnie ze stanowiskiem GIODO gromadzenie, przetwarzanie i zabezpieczanie danych osobowych podlega szczególnemu re¿imowi i wymaga upowa¿nienia w przepisach o randze ustawy. W zwi¹zku z tym ustawa powinna
równie¿ zawieraæ przepisy wskazuj¹ce sposób weryfikacji kryteriów, tym
bardziej ¿e rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkó³
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkó³ do innych nadaje pierwszeñstwo w procesie rekrutacji do przedszkoli podmiotom spe³niaj¹cym
okreœlone kryteria – brak natomiast umocowania do sprawdzenia, czy kryteria te s¹ spe³nione.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e omawiany postulat by³ ju¿ przedstawiany ministrowi edukacji narodowej w piœmie GIODO.
Potrzeba wprowadzenia delegacji dla gmin do ustalania kryteriów rekrutacji wynika z zaobserwowanego niejednolitego zapotrzebowania na miejsca
przedszkolne w ró¿nych gminach i miastach. W zwi¹zku z tym gmina i miasto
same powinny ustalaæ priorytety ze wzglêdu na ró¿n¹ strukturê spo³eczn¹
danych gmin albo miast, demografiê, mo¿liwoœci lokalowe itp.
Czy ministerstwo ma na uwadze te problemy? A jeœli tak, to w jaki sposób stara siê je rozwi¹zaæ systemowo?

Szanowna Pani Minister!
Dnia 19 sierpnia 2011 r. zosta³a przyjêta ustawa o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 205, poz. 1206).
W œwietle nowych uregulowañ do oddzia³u przedszkolnego w szkole podstawowej nale¿y stosowaæ przepisy art. 6 oraz art. 14 ust. 2, 5 i 6 ustawy o sys-
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temie oœwiaty. Wprowadzone zmiany powoduj¹ wiele utrudnieñ w organizacji pracy szkó³.
Wprowadzono zapis mówi¹cy o mo¿liwoœci wprowadzenia op³aty, pobieranej od rodziców dzieci szeœcioletnich w szko³ach podstawowych, równej
op³atom pobieranym w przedszkolach. Jest to dzia³anie o tyle zaskakuj¹ce,
¿e wiêkszoœæ gmin przekonywa³a rodziców do pos³ania dzieci do szkó³, argumentuj¹c to w³aœnie g³ównie brakiem op³at.
Gdyby nowelizacja pozwala³a samorz¹dowi wprowadzaæ op³atê o ustalonej przez niego wysokoœci, by³oby to rozwi¹zanie akceptowalne. Ujednolicenie tej stawki jest nieodpowiedzialn¹ polityk¹ przek³adania problemu,
uniemo¿liwiaj¹c¹ racjonaln¹ politykê planowania.
Ponadto dzieci z oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach korzystaj¹ ze
œwietlicy szkolnej. Stosuj¹c przepisy dotycz¹ce przedszkoli, nale¿y pobieraæ
op³atê od rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do oddzia³u przedszkolnego
w szkole i korzystaj¹cych ze œwietlicy. Prowadzi to do nierównego traktowania dzieci przebywaj¹cych w œwietlicy, na przyk³ad szeœciolatek z I klasy korzysta ze œwietlicy bezp³atnej, szeœciolatek z oddzia³u przedszkolnego – ze
œwietlicy p³atnej.
Istotne jest równie¿ to, ¿e w wielu szko³ach, z uwagi na ograniczone mo¿liwoœci lokalowe i organizacjê pracy, nie bêdzie mo¿liwe zorganizowanie zajêæ
dodatkowych/œwietlicowych, wykraczaj¹cych poza bezp³atny wymiar nauczania, wychowania i opieki wy³¹cznie dla dzieci z oddzia³u przedszkolnego.
Obecnie w wiêkszoœci szkó³ oddzia³y przedszkolne pracuj¹ na drug¹
zmianê, dziêki czemu szko³y unikaj¹ wprowadzania zmianowoœci w klasach
I–III. Ujednolicenie czasu realizacji bezp³atnych œwiadczeñ w oddzia³ach
przedszkolnych w szko³ach podstawowych i w przedszkolach spowoduje koniecznoœæ wprowadzenia zmianowoœci w klasach I–III.
Czy jest rozwa¿ana zmiana przepisów, by op³ata nie by³a ustalana obligatoryjnie?
Jaros³aw Obremski

OdpowiedŸ
Warszawa, 8 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenia z³o¿one przez Pana Senatora Jaros³awa Wojciecha
Obremskiego (BPS/043-04/118/12), na 4. posiedzeniu Senatu RP dnia 19 stycznia
2012 r., dotycz¹ce:
1) rozszerzania przez rady gmin, prezydentów, burmistrzów i wójtów przy procesie
rekrutacji do publicznych przedszkoli, zakresu pozyskiwanych danych osobowych rodziców dzieci (np. dane zawarte w kopii deklaracji podatkowej PIT), w sposób niewynikaj¹cy wprost z przepisów ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) i w zwi¹zku z powy¿szym
podjêcia w Ministerstwie Edukacji Narodowej dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwi¹zania powy¿szego problemu;
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2) „obligatoryjnego ustalania op³at” w publicznych oddzia³ach przedszkolnych
w szko³ach podstawowych;
uprzejmie informujê:
Ad 1)
Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzega problem zwi¹zany z pozyskiwaniem
danych osobowych, który to problem pojawia siê w zwi¹zku z niewystarczaj¹c¹ liczb¹
miejsc edukacji przedszkolnej i koniecznoœci¹ ustalania przez organy prowadz¹ce dodatkowych kryteriów naboru.
Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e edukacja przedszkolna na terenie gminy nie jest
nowym zadaniem, a polityka Rz¹du wyznacza szczególn¹ rolê samorz¹dom lokalnym,
od których oczekuje siê efektywnego organizowania i prowadzenia edukacji przedszkolnej oraz umiejêtnego dostosowywania siê do lokalnych mo¿liwoœci i potrzeb.
Przekazuj¹c gminom z dniem 1 stycznia 1992 r. zadanie zak³adania i prowadzenia
m.in. publicznych przedszkoli, ustawodawca okreœli³ jednoczeœnie, ¿e jest to obowi¹zkowe zadanie w³asne gmin (art. 105 cyt. ustawy o systemie oœwiaty). Równoczeœnie,
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.), do zadañ w³asnych gminy nale¿y zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej wspólnoty w zakresie edukacji publicznej, a tak¹ potrzeb¹ jest m.in. organizacja wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3–6 lat
tj. zak³adanie, prowadzenie przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego, które zapewni¹ miejsca edukacji
przedszkolnej dla dzieci zamieszka³ych na jej terenie.
Równoczeœnie wyjaœniam, ¿e jednostka samorz¹du terytorialnego zak³adaj¹c
przedszkole, podpisuje akt za³o¿ycielski oraz nadaje pierwszy statut (art. 58 ust. 6
ustawy o systemie oœwiaty). Statut przedszkola musi okreœlaæ szczegó³owe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola oraz ich prawa i obowi¹zki, zgodnie z §16, ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. z 2001 r. Nr 61,
poz. 624, z póŸn. zm.). Kryteria wskazuj¹ce, które dzieci maj¹ pierwszeñstwo w przyjêciu m.in. do przedszkola zosta³y okreœlone w §2, rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkó³ publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkó³ do innych
(Dz. U. nr 26, poz. 232 z póŸn. zm.) i s¹ one kryteriami nadrzêdnymi. Dodatkowe kryteria mo¿e ustaliæ organ prowadz¹cy dan¹ placówkê, w tym wypadku gmina. Oznacza to
pewn¹ zamierzon¹ dowolnoœæ w ustalaniu zasad rekrutacji do przedszkoli na terenie
kraju w zale¿noœci od warunków i potrzeb lokalnej spo³ecznoœci.
Wobec powy¿szego, organy prowadz¹ce publiczne przedszkola (w tym przypadku
jednostki samorz¹du terytorialnego), przeprowadzaj¹c rekrutacjê, a jednoczeœnie bior¹c pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za realizacjê zadañ z zakresu edukacji przedszkolnej wobec lokalnej spo³ecznoœci, której s¹ reprezentantem, mog¹ ustalaæ mechanizmy
kontrolne w zakresie przyjmowania dzieci do przedszkoli, w tym kontroli spe³niania
przedmiotowych kryteriów, jedynie zgodnie z istniej¹cym stanem prawnym.
Pozyskiwanie danych osobowych przez organy samorz¹du gminnego nie mo¿e wykraczaæ poza regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póŸn. zm.).
Bior¹c pod uwagê obowi¹zuj¹cy stan prawny i jednoczeœnie dostrzegaj¹c problem
zwi¹zany z pozyskiwaniem danych osobowych przetwarzanych przy rekrutacji do publicznych przedszkoli, w ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej wydaje siê byæ zasadne podjêcie ewentualnych prac nad rozwi¹zaniem pojawiaj¹cych siê w tym obszarze
problemów, w celu eliminacji nadmiernej i zbêdnej ingerencji w prywatnoœæ osób bior¹cych udzia³ w procesie rekrutacji do przedszkoli.
Ad 2)
Ka¿de dziecko uczestnicz¹ce w publicznej edukacji przedszkolnej ma prawo do
bezp³atnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze nie krótszym ni¿ 5 godzin
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dziennie (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oœwiaty). Jednoczeœnie, zasady wnoszenia op³at za œwiadczenia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej okreœla
art. 1 pkt 4 i 13 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206).
Rodzice s¹ zobowi¹zani do ewentualnego wnoszenia op³at, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, jedynie w sytuacji, kiedy sami chc¹, aby dziecko by³o objête dodatkowymi godzinami zajêæ nauczania, wychowania i opieki.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ powy¿sze przepisy ustawy o systemie oœwiaty, upowa¿niaj¹ce
organy prowadz¹ce przedszkola publiczne oraz oddzia³y przedszkolne w szkole podstawowej do ustalania wysokoœci op³at za œwiadczenia w czasie przekraczaj¹cym czas
bezp³atnego nauczania, wychowania i opieki, nie oznaczaj¹, ¿e op³aty musz¹ byæ wprowadzone, gdy¿ organ prowadz¹cy mo¿e zapewniæ bezp³atne nauczanie w wymiarze wy¿szym ni¿ minimalne 5 godzin, bior¹c pod uwagê lokalne uwarunkowania oraz oczekiwania i potrzeby mieszkañców.
Niezale¿nie od powy¿szego, nale¿y podkreœliæ, ¿e wysokoœæ wprowadzonej op³aty
powinna byæ odpowiednio uzasadniona w uchwale rady gminy i wynikaæ przede wszystkim z rzeczywistych kosztów ponoszonych na dziecko w danym przedszkolu prowadzonym przez samorz¹d gminny, które to koszty s¹ bardzo zró¿nicowane w zale¿noœci od
regionu czy nawet konkretnej gminy.
Równoczeœnie, przepis art. 14 ust. 5 pkt 1 w zwi¹zku z art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oœwiaty, ustanawiaj¹cy wy³¹czn¹ kompetencjê rady gminy do ustalania wysokoœci op³at za œwiadczenia przedszkoli publicznych w czasie przekraczaj¹cym
wymiar bezp³atnych zajêæ, stanowi równie¿ wy³¹czne uprawnienie rady gminy do
przyznawania okreœlonym grupom osób uprawnienia w postaci ulg w tych op³atach.
Nale¿y przy tym mieæ na wzglêdzie, aby takie ewentualne zró¿nicowanie praw poszczególnych kategorii osób korzystaj¹cych ze œwiadczeñ przedszkoli publicznych
pozostawa³o w odpowiedniej relacji do wystêpuj¹cych ró¿nic, w sytuacji, w jakiej osoby te siê znajduj¹. Wymaga tego zasada sprawiedliwoœci spo³ecznej ustanowiona
w art. 2 Konstytucji RP, któr¹ nale¿y ³¹czyæ z wyra¿on¹ w art. 32 Konstytucji zasad¹ równoœci podmiotów wobec prawa.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ bardzo wiele gmin stosowa³o i stosuje ulgi w op³atach, np. bior¹c pod uwagê fakt wielodzietnoœci w rodzinie, liczbê dzieci z jednej rodziny uczêszczaj¹cych do przedszkola, czy w³aœnie realizacjê rocznego przygotowania przedszkolnego
w szkole podstawowej, co nigdy nie by³o kwestionowane, a wrêcz przeciwnie, spotyka³o
siê z ogóln¹ aprobat¹ spo³eczn¹. Stosowanie przez gminy ulg w op³atach przedszkolnych wnoszonych przez rodziców, stanowi instrument realizacji polityki prorodzinnej
na ich terenie i wynika z lokalnych potrzeb spo³ecznych.
Reasumuj¹c, powy¿sze przepisy nie nakazuj¹ obligatoryjnego ustalania op³at w oddzia³ach przedszkolnych.
Odnosz¹c siê do sprawy korzystania ze œwietlicy szkolnej przez dzieci z oddzia³u
przedszkolnego wyjaœniam, i¿ oddzia³ przedszkolny jest podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ przedszkola i w œwietle art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) nie wchodzi w sk³ad
struktury organizacyjnej (klas) szko³y podstawowej.
Oddzia³ przedszkolny mieszcz¹cy siê w budynku szko³y podstawowej zachowuje
odrêbnoœæ programow¹, a kszta³cenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie ni¿ w oddzia³ach szko³y podstawowej, na zasadach odnosz¹cych siê do oddzia³ów
przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola, natomiast œwietlica przeznaczona jest dla uczniów szko³y podstawowej.
Zgodnie z §10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z póŸn. zm.), przedszkole funkcjonuje przez ca³y rok
szkolny, z wyj¹tkiem przerw ustalonych przez organ prowadz¹cy na wniosek dyrektora
przedszkola i rady przedszkola. W organizacji przedszkola nie s¹ zatem przewidziane
ferie zimowe i letnie, a w konsekwencji zalicza siê je do tzw. placówek nieferyjnych. Tê
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sam¹ zasadê nale¿y stosowaæ do oddzia³u przedszkolnego w szkole podstawowej, co
dowodzi, i¿ nie mo¿na uto¿samiaæ opieki nad dzieæmi w oddziale przedszkolnym z opiek¹ w œwietlicy szkolnej, gdy¿ odbywaj¹ siê one na podstawie odmiennych przepisów
oœwiatowych w tym zakresie.
Z wyrazami szacunku
z upowa¿nienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Tadeusz S³awecki
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 20 XII 2012 r. z³o¿y³em na Pana rêce oœwiadczenie senatorskie
dotycz¹ce brakuj¹cego odcinka autostrady ³¹cz¹cego Berlin, Wroc³aw i Kraków. Serdecznie przepraszam, ale zamiast A18 omy³kowo wpisaliœmy A4.
Rzeczywiœcie, wjazd od Berlina na polski odcinek tej drogi jest fataln¹ wizytówk¹ naszego kraju. Tym dziwniejsze jest to, ¿e po drugiej stronie, czyli
w kierunku na Berlin, jest ju¿ zrealizowany wspania³y odcinek autostrady.
Tu nie chodzi tylko i wy³¹cznie o wygodê kierowców, ale tak¿e o wizerunek
naszego kraju.
Przepraszaj¹c za wczeœniejsz¹ omy³kê, proszê o odpowiedŸ, kiedy bêdzie mo¿liwe zakoñczenie budowy autostrady.
Jaros³aw Obremski

OdpowiedŸ
Warszawa, 14 lutego 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego przekazane przy
piœmie z dnia 24 stycznia 2012 r. znak BPS-043-04-119/12 w sprawie budowy brakuj¹cego odcinka autostrady A18 ³¹cz¹cego Berlin, Wroc³aw i Kraków, uprzejmie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.
Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni po³udniowej) zgodnie z za³o¿eniami Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. mog³aby siê rozpocz¹æ przed
rokiem 2013, pod warunkiem zapewnienia jej finansowania (za³. Nr 1a).
Pierwszy etap dostosowywania A18 do parametrów autostrady, polegaj¹cy na przebudowie 78 km pó³nocnego pasa wraz z dobudow¹ pasa awaryjnego od autostrady A4
w Krzy¿owej do granicy z Niemcami, zakoñczono w 2006 roku. Po oddaniu do ruchu
jezdni pó³nocnej, zaplanowano przebudowê (polegaj¹c¹ na rozbiórce i ponownym wykonaniu) 70-letniej jezdni po³udniowej na odcinku Olszyna – Golnice.
Przedmiotowe zadanie zosta³o podzielone na 3 pododcinki:
1. od wêz³a „Olszyna” do wêz³a „¯ary” o d³ugoœci ponad 23 km,
2. od wêz³a,,¯ary” do granicy woj. lubuskiego i dolnoœl¹skiego o d³ugoœci 26,1 km,
3. od granicy województwa lubuskiego i dolnoœl¹skiego do wêz³a „Golnice” o d³ugoœci
ponad 21,5 km.
Dla ca³ego odcinka Olszyna – Golnice, wydana zosta³a decyzja o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia (29.07.2010 r.). Niestety dalszy
etap prac przygotowawczych do rozpoczêcia robót budowlanych zosta³ zatrzymany
z powodu braku œrodków na wykonanie inwestycji (23 lutego 2011 r. uniewa¿niono
przetarg na przebudowê jezdni po³udniowej A18).
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Ponadto informujê, i¿ Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 zgodnie z za³o¿eniami zostanie zaktualizowany w chwili, kiedy ostatecznie znane bêd¹ poziomy finansowania infrastruktury drogowej dostêpne dla Polski w Wieloletnich
Ramach Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020 oraz urealnione zostan¹
prognozy makroekonomiczne dla dwóch ostatnich lat realizacji Programu. Decyzjê
o zakwalifikowaniu konkretnych zadañ do realizacji podejmie Rada Ministrów.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W dniu 17 listopada 2011 r. Zespó³ Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów og³osi³, w moim odczuciu niekonsultowany, autorski dokument
zatytu³owany „D³ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesnoœci”. W jednym z rozdzia³ów tego dokumentu czytamy
szokuj¹ce stwierdzenia autorów: „W perspektywie kolejnych piêciu lat konieczne bêdzie zrównanie w prawach osób, które funkcjonuj¹ w nieformalnych,
ale sta³ych zwi¹zkach. Z jednej strony pozwoli to na wyeliminowanie zjawiska «fa³szywych rozwodów», a z drugiej zwiêkszy zakres œwiadczeñ dla gospodarstw domowych oczekuj¹cych wsparcia”.
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej pragnê wyraziæ swój stanowczy
sprzeciw wobec zamiarów i planów zrównania w prawach ma³¿eñstw
i zwi¹zków nieformalnych. Uznajê zapis o koniecznoœci zrównania praw
zwi¹zków nieformalnych z prawami ma³¿eñstw za przejaw œlepo i bezkrytycznie naœladowanej mody, nios¹cej spustoszenie w naszym spo³eczeñstwie.
Autorzy bezkrytycznie wprowadzaj¹c ten zapis, nie wykorzystali licznych
opracowañ wskazuj¹cych na negatywne skutki spo³eczne takich dzia³añ. Takie postêpowanie ju¿ na wstêpie obni¿a rangê i zaufanie do dokumentu jakim
jest „D³ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju”, a przede wszystkim narusza
polski porz¹dek konstytucyjny.
Myœlê, ¿e mogê, a w³aœciwie muszê Panu przypomnieæ, ¿e w dniu 18 listopada 2011 r. w swoim exposé powiedzia³ Pan, ¿e „pañstwo polskie nie jest od
tego, aby przeprowadzaæ obyczajow¹ rewolucjê”. Jak mam wierzyæ Pañskim
s³owom, jak odnosiæ siê do Pañskich deklaracji, kiedy widzê pe³n¹ niekonsekwencjê pomiêdzy deklaracjami a dzia³aniami? Mam nadziejê, ¿e to tylko
eksperckie dzie³o, które wymknê³o siê spod Pañskiej kontroli, przez co zmierza do przeprowadzenia obyczajowej rewolucji.
Bardzo proszê o przedstawienie twórców za³o¿eñ do tego dokumentu, bo
one zapewne leg³y u jego podstaw i da³y œmia³oœæ autorom do wpisania tak
wysoce negatywnych treœci do opracowanego dokumentu. Zwracam siê tak¿e o informacjê, czy te za³o¿enia, dotycz¹ce tak negatywnych zmian ideologicznych,
zosta³y
zaakceptowane
przez
Pana
Premiera.
Proszê
o przedstawienie dzia³añ, które zostan¹ podjête w celu zmiany powy¿szych
zapisów.
Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

Stanowisko
MINISTRA ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI
Warszawa, 28 marca 2012 r.
Pan
W³adys³aw Ortyl
Senator RP
Szanowny Panie Senatorze,
odpowiadaj¹c na pytania, zawarte w oœwiadczeniu z³o¿onym na 4. posiedzeniu Senatu, 19 stycznia 2012 r. oœwiadczam, co nastêpuje.
W 2009 r. Zespó³ Doradców Strategicznych Premiera przygotowa³ i przedstawi³ raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Raport mia³ charakter diagnostyczny, ale jego
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konsekwencj¹ by³a wielomiesiêczna dyskusja o wizji rozwoju Polski i priorytetach dzia³ania rz¹du. Efektem debaty by³o tak¿e wniesienie do dyskursu publicznego wielu nowych w¹tków dotycz¹cych np. problemów demograficznych, istotnoœci kapita³u
intelektualnego i spo³ecznego, czy znaczenia wielkoœci zatrudnienia dla wzrostu gospodarczego, a nawet zagro¿eñ zwi¹zanych z nierównomiernym rozwojem.
W okresie po publikacji raportu Polska 2030. Wyzwania rozwojowe w trakcie debaty pojawi³y siê tak¿e postulaty i koniecznoœæ prze³o¿enia diagnozy przedstawionej
w tym dokumencie i zdefiniowanych wyzwañ stoj¹cych przed Polsk¹ na decyzje i dzia³ania, które pozwoli³by unikn¹æ zagro¿eñ zdefiniowanych w raporcie oraz nowych, które pojawi³y siê po jego opublikowaniu, w tym tak istotnych jak ogólnoœwiatowy kryzys
finansowy, a w szczególnoœci os³abienie niektórych gospodarek europejskich. W efekcie tych dyskusji rz¹d podj¹³ w 2009 r. decyzjê o zmianach w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz stworzeniu nowego porz¹dku strategicznego. Ramê
nowego porz¹dku stanowi¹ D³ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju (w perspektywie
do 2030 r.) oraz Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, tak¿e w tej samej
perspektywie czasowej. Uzupe³nieniem jest Œrodniookresowa Strategia Rozwoju Kraju
oraz 9 strategii horyzontalnych (do 2020 r.).
W odpowiedzi na te wyzwania i koniecznoœæ umiejscowienia Polski w nowym porz¹dku Œwiatowym przygotowaliœmy D³ugookresow¹ Strategiê Rozwoju Kraju – Polska
2030. Trzecia fala nowoczesnoœci. Strategia ta stanowi z jednej strony kontynuacjê raportu Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, ale z drugiej jest jego rozwiniêciem. Koncepcja D³ugookresowej Strategii Rozwoju Kraju oparta jest bowiem o 25 najwa¿niejszych
decyzji, które nale¿y podj¹æ w jak najkrótszym czasie, aby zapewniæ rozwój gospodarczy i spo³eczny w perspektywie do 2030, którego celem bêdzie poprawa jakoœci ¿ycia
Polaków. Trzecia fala nowoczesnoœci oznacza umiejêtnoœæ ³¹czenia modernizacji, innowacji, impetu cyfrowego z popraw¹ w³aœnie jakoœci ¿ycia i skokiem cywilizacyjnym, jakiego Polaka w najbli¿szych 20 latach musi dokonaæ, aby unikn¹æ zagro¿enia
peryferyzacj¹. DSRK okreœla tak¿e najwa¿niejsze wyzwania zwi¹zane z polityk¹ makroekonomiczn¹, w tym koniecznoœæ dokonania realokacji wydatków publicznych na
rzecz wydatków rozwojowych.
Projekt D³ugookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesnoœci rekomendowany przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju nie zawiera zapisów, które mog¹ byæ odczytane jako zapisy o charakterze ideologicznym.
Intencj¹ D³ugookresowej Strategii Rozwoju Kraju jest pokazywanie kluczowych obszarów w perspektywie rozwoju Polski w perspektywie 20 lat. Zapisy, które pojawi³y siê
w roboczej wersji dokumentu nie by³y intencjonalne i nie maj¹ odzwierciedlenia w obecnej wersji tego dokumentu.
Z powa¿aniem
Micha³ Boni
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Premierze!
Firmy w myœl obowi¹zuj¹cych uregulowañ ustawowych, mówi o tym
ustawa o transporcie drogowym, uzyskuj¹ zaœwiadczenie na przewóz towarów na potrzeby w³asne. Jest to rzecz wa¿na i zasadna, ¿e ustawodawca
rozró¿nia przewóz komercyjny i przewóz towarów na potrzeby w³asne z punktu
widzenia uwarunkowañ uzyskiwania tych dwóch ró¿nych zaœwiadczeñ czy
pozwoleñ.
Jednak spraw¹ niezrozumia³¹ jest to, ¿e ten czêsto incydentalny, niemaj¹cy charakteru ci¹g³ego i cyklicznego przewóz uniemo¿liwia zatrudnienie
kierowcy na umowê zlecenia. Wszyscy wiemy, ¿e do tego typu dzia³alnoœci
u¿ywane s¹ czêsto samochody specjalistyczne, ch³odnie do przewozu miêsa,
wêdlin czy nabia³u, specjalne samochody do transportu pieczywa, ciasta itp.
Zaskakuj¹ce jest to, ¿e mo¿liwoœæ zatrudnienia na umowê zlecenia posiadaj¹
firmy œwiadcz¹ce komercyjnie us³ugi transportowe, w tym przewóz osób.
W mojej ocenie jest to ewidentny brak równego traktowania podmiotów gospodarczych przez ustawodawcê.
Bardzo proszê o informacjê, dlaczego s¹ takie uregulowania ustawowe,
jakie jest uzasadnienie ich istnienia.
Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 1 lutego 2012 r.
Pan
S³awomir Nowak
Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
Szanowny Panie Ministrze!
W za³¹czeniu przekazujê, zgodnie z w³aœciwoœci¹, oœwiadczenie z³o¿one przez senatora W³adys³awa Ortyla, podczas 4. posiedzenia Senatu RP, przekazane przy piœmie Marsza³ka Senatu z 24 stycznia br. (BPS/DSK-043-04-121/12), w sprawie
zaœwiadczeñ na przewóz towarów na potrzeby w³asne, zgodnie z ustaw¹ o transporcie drogowym.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 2 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/043-04/121/12, przekazuj¹ce oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla w sprawie wykonywania przewozów drogowych na potrzeby w³asne,
z³o¿one podczas 4. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 stycznia 2012 r., przedstawiam poni¿ej informacjê odnosz¹c¹ siê do zagadnieñ poruszonych w tym oœwiadczeniu.
Od dnia 4 grudnia 2011 r. stosowany jest pakiet rozporz¹dzeñ Parlamentu Europejskiego i Rady (WE): nr 1071/2009, nr 1072/2009 oraz nr 1073/2009, które
reguluj¹ zasady dostêpu do zawodu przewoŸnika drogowego oraz do rynku przewozów drogowych osób i rzeczy w Unii Europejskiej. Rozporz¹dzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. dotycz¹ce
wspólnych zasad dostêpu do rynku miêdzynarodowych przewozów drogowych
(Dz.Urz.UE.L.2009.300.72) okreœla m.in. zasady wykonywania niezarobkowych przewozów drogowych, niewymagaj¹cych licencji wspólnotowej.
Art. 1 pkt 5d) ww. rozporz¹dzenia stwierdza, ¿e nie wymaga posiadania licencji
wspólnotowej oraz zwolniony z wszelkich zezwoleñ przewozowych jest przewóz rzeczy
pojazdami silnikowymi, jeœli spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
– przewo¿one rzeczy s¹ w³asnoœci¹ przedsiêbiorcy lub zosta³y sprzedane, kupione,
oddane w najem lub wynajête, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione przez przedsiêbiorstwo,
– celem przejazdu jest przewiezienie rzeczy z lub do przedsiêbiorstwa, lub przemieszczenie ich do przedsiêbiorstwa lub poza przedsiêbiorstwo, na jego w³asne potrzeby,
– pojazdy silnikowe wykorzystywane do takiego przewozu s¹ prowadzone przez personel zatrudniony lub pozostaj¹cy do dyspozycji tego przedsiêbiorstwa na mocy
zobowi¹zania umownego,
– pojazdy przewo¿¹ce rzeczy s¹ w³asnoœci¹ przedsiêbiorstwa, zosta³y przez nie zakupione na warunkach odroczenia p³atnoœci lub s¹ przedmiotem najmu, pod warunkiem, ¿e w tym ostatnim przypadku spe³niaj¹ warunki dyrektywy 2006/1/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie u¿ytkowania pojazdów najmowanych przez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy,
– taki przewóz musi byæ jedynie dzia³alnoœci¹ pomocnicz¹ w stosunku do ca³oœci
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa.
Powy¿szy zapis ma charakter dyspozycji i stosowany jest bezpoœrednio przez pañstwa
cz³onkowskie Unii Europejskiej. W stosunku do wczeœniej obowi¹zuj¹cych regulacji w zakresie prowadzenia pojazdów, w ramach przewozów na potrzeby w³asne, rozszerzono zatem mo¿liwoœæ korzystania nie tylko z personelu zatrudnionego w przedsiêbiorstwie, lecz
tak¿e z pozostaj¹cego do dyspozycji przedsiêbiorstwa na mocy zobowi¹zania umownego.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Mariana Poœlednika
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach bardzo du¿o mówi siê o reorganizacji s¹downictwa
w ca³ej Polsce. Projekt rozporz¹dzenia przewiduje, ¿e w obszarze w³aœciwoœci S¹du Okrêgowego w Poznaniu zlikwidowane maj¹ byæ s¹dy rejonowe
w Chodzie¿y, Gostyniu, Nowym Tomyœlu, Obornikach, Rawiczu, Œremie,
Trzciance, Wolsztynie, Wrzeœni i Z³otowie.
Z niepokojem przyj¹³em fakt, i¿ ma zostaæ zlikwidowany S¹d Rejonowy
w Gostyniu. Jestem przekonany, ¿e jest to bardzo z³y sygna³ dla wszystkich
mieszkañców powiatu gostyñskiego. Jest to s¹d z wieloletnimi tradycjami.
Chcia³bym podkreœliæ, i¿ Ministerstwo Sprawiedliwoœci w przedstawionym
planie reorganizacji s¹downictwa nie uwzglêdni³o wa¿nego po³o¿enia s¹du
w Gostyniu, a przecie¿ ka¿dy obywatel ma prawo dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci.
S¹d Rejonowy w Gostyniu dzia³a na terenie obejmuj¹cym ca³y powiat gostyñski (miasto i gmina Gostyñ, Krobia, Borek Wlkp., Pogorzela, Piaski, Pêpowo, Poniec), a dodatkowo tak¿e gminê Krzemieniewo z powiatu
leszczyñskiego. Na tym terenie mieszka oko³o osiemdziesiêciu piêciu tysiêcy
mieszkañców. W bie¿¹cym roku zaledwie piêciu sêdziów (szósty na delegacji
w S¹dzie Okrêgowym w Poznaniu) rozpozna³o piêtnaœcie tysiêcy sto dziewiêædziesi¹t siedem spraw, a dodatkowo sporz¹dzono i wydano cztery tysi¹ce osiemdziesi¹t trzy odpisy ksi¹g wieczystych.
S¹d Rejonowy w Gostyniu w wyniku odzyskania czterech mieszkañ po
lokatorach i przeprowadzonej gruntowej modernizacji ma doskona³e mo¿liwoœci lokalowe do prowadzenia dzia³alnoœci s¹dowej. Dysponujemy piêcioma salami rozpraw, ca³kowicie zmodernizowanymi i odremontowanymi
sekretariatami i gabinetami, umo¿liwiaj¹cym nawet (w razie koniecznoœci)
zwiêkszenie kadry sêdziowskiej i urzêdniczej. Olbrzymiej modernizacji poddane zosta³y pomieszczenia wydzia³u ksi¹g wieczystych, w ekspresowym
tempie przeprowadzona zosta³a migracja ksi¹g wieczystych. Dysponujemy
nowoczesnym archiwum ze skomputeryzowan¹ ewidencj¹.
S¹d Rejonowy w Gostyniu od wielu lat osi¹ga³ najlepsze wyniki we
wszystkich kategoriach spraw rozpoznawanych w wydzia³ach: karnym, cywilnym, rodzinnym oraz ksi¹g wieczystych. Stan ten spotyka³ siê z uznaniem
panów prezesów s¹dów okrêgowych i by³ zauwa¿any.
W œwietle tego chcia³bym jeszcze raz podkreœliæ, i¿ jest to niew¹tpliwie
negatywna wiadomoœæ dla ca³ej ziemi gostyñskiej i nie tylko. Niezmiernie
wa¿ne jest to, aby Gostyñ jako stolica powiatu gwarantowa³ mieszkañcom
poczucie bezpieczeñstwa prawnego. Centralne po³o¿enie miasta u³atwia ka¿demu obywatelowi w okolicy dostêp do s¹du pierwszej instancji. Likwidacja
s¹du w Gostyniu bêdzie mia³a same negatywne konsekwencje dla mieszkañców, g³ównie finansowe.
Rekapituluj¹c, apelujê do Pana Ministra o ponowne rozpatrzenie projektu
reorganizacji s¹downictwa w Polsce oraz pozostawienie S¹du Rejonowego
w Gostyniu. Jest to niezmiernie wa¿ne, by w powiecie gostyñskim znajdowa³
siê s¹d, nie tylko ze wzglêdów presti¿owych, ale przede wszystkim dla dobra
mieszkañców powiatu.
Z wyrazami szacunku
Marian Poœlednik

4. posiedzenie Senatu w dniu 19 stycznia 2012 r.

301

OdpowiedŸ
Warszawa, 2.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Mariana Poœlednika z³o¿one podczas
4. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 stycznia 2012 r., przes³ane przy piœmie z dnia
24 stycznia 2012 r. Nr BPS/043-04-122/12, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Na wstêpie pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e projekt rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci uwzglêdniaj¹cego zniesienie niektórych s¹dów rejonowych przygotowany zosta³ w ramach prac dotycz¹cych reformy struktury organizacyjnej s¹dów,
których celem jest podniesienie skutecznoœci organów wymiaru sprawiedliwoœci
w p³aszczyŸnie orzeczniczej i funkcjonalnej. Drog¹ do zrealizowania wskazanego zamierzenia jest optymalne zorganizowanie sieci s¹dów oraz racjonalne wykorzystanie
kadry orzeczniczej.
W ramach projektowanych dzia³añ planuje siê zniesienie s¹dów rejonowych
o niewielkiej obsadzie orzeczniczej, która, co do zasady, jest pochodn¹ niskiego
wp³ywu spraw. W rezultacie stworzony zostanie model organizacyjny s¹downictwa,
w obrêbie którego funkcjonowa³yby jednostki s¹dowe szczebla rejonowego o optymalnej wielkoœci.
Zasadnicze znaczenie ma fakt, i¿ w celu zagwarantowania obywatelom dogodnego
dostêpu do s¹du, wszystkie wydzia³y jednostek przewidzianych do zniesienia (cywilny,
karny, rodzinny i nieletnich, pracy oraz ksi¹g wieczystych) przekszta³cone zostan¹
w wydzia³y zamiejscowe s¹siednich s¹dów. Obywatele bêd¹ mogli zatem dochodziæ
swoich roszczeñ na dotychczasowych zasadach. Tak¿e budynki wykorzystywane obecnie przez s¹dy przewidziane do zniesienia bêd¹ stanowi³y siedzibê wydzia³ów zamiejscowych. Bior¹c pod uwagê powy¿sze wyjaœnienia, wskazujê, i¿ przedmiotowa zmiana
organizacyjna nie spowoduje negatywnych skutków spo³ecznych i tym samym nie mo¿e byæ uto¿samiana z ograniczeniem prawa obywateli do s¹du.
W s¹dach rejonowych, w strukturze których funkcjonowaæ bêd¹ wydzia³y zamiejscowe, powstan¹ piony orzecznicze o odpowiedniej etatyzacji, co umo¿liwi lepsze i bardziej wydajne wykorzystanie kadry sêdziowskiej, referendarzy i asystentów sêdziów.
Tym samym sêdziowie bêd¹ mogli orzekaæ, w zale¿noœci od potrzeb, w wydziale zamiejscowym lub te¿ w wydziale jednostki macierzystej. Nast¹pi zatem wyrównanie obci¹¿enia prac¹ sêdziów, co prze³o¿y siê na realizacjê wymienionych na wstêpie celów
reformy. Na skutek lepszego wykorzystania kadry orzeczniczej w s¹dach objêtych reform¹ mo¿liwe bêdzie przenoszenie uwolnionych etatów sêdziowskich do innych
s¹dów, w których obci¹¿enie prac¹ jest znacznie wiêksze i wystêpuj¹ zaleg³oœci strukturalne w rozpoznawaniu spraw.
Po konsultacjach przeprowadzonych z prezesami s¹dów i w³adzami samorz¹dowymi przygotowany zosta³ w Ministerstwie Sprawiedliwoœci projekt rozporz¹dzenia
w sprawie zniesienia niektórych s¹dów rejonowych, utworzenia s¹dów apelacyjnych,
s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci. Przewiduje on zniesienie s¹dów rejonowych o limicie etatów do 12 sêdziów w³¹cznie. Jednoczeœnie, w wyniku po³¹czenia znoszonych jednostek powo³ywane s¹
jednostki o limicie wynosz¹cym co najmniej 15 sêdziów. Wymieniony projekt uwzglêdnia miêdzy innymi zniesienie S¹dów Rejonowych w Chodzie¿y, Gostyniu, Koœcianie,
Nowym Tomyœlu, Obornikach, Rawiczu, Œremie, Trzciance, Wolsztynie, Wrzeœni i Z³otowie. W miejsce znoszonych s¹dów powo³ane zostan¹, na podstawie przepisów zarz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci, zamiejscowe wydzia³y odpowiednio S¹dów
Rejonowych Poznañ-Grunwald i Je¿yce w Poznaniu, Poznañ-Nowe Miasto i Wilda
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w Poznaniu i Poznañ-Stare Miasto w Poznaniu oraz w GnieŸnie, Grodzisku Wielkopolskim, Lesznie, Pile, Szamotu³ach, Œrodzie Wielkopolskiej i W¹growcu.
Zmodyfikowany projekt rozporz¹dzenia zosta³ poddany wstêpnym konsultacjom
w zakresie kosztów oraz oszczêdnoœci wynikaj¹cych z planowanych zmian. Dane uzyskane w ich wyniku s¹ przedmiotem analiz i weryfikacji w³aœciwych merytorycznie komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Pragnê zdecydowanie podkreœliæ, ¿e jakkolwiek omawiane zmiany organizacyjne, zgodnie ze wstêpnymi wyliczeniami
zawartymi w uzasadnieniu projektu rozporz¹dzenia, skutkowaæ bêd¹ ograniczeniem
wydatków w zwi¹zku z likwidacj¹ stanowisk funkcyjnych w znoszonych s¹dach, to jednak poszukiwanie oszczêdnoœci w bud¿ecie resortu sprawiedliwoœci nie stanowi³o decyduj¹cej przes³anki dla podjêcia dzia³añ odnoœnie do zniesienia niewielkich s¹dów
rejonowych.
Na obecnym etapie prac legislacyjnych projekt rozporz¹dzenia zosta³ przedstawiony w ramach uzgodnieñ spo³ecznych m.in. Krajowej Radzie S¹downictwa i S¹dowi Najwy¿szemu – po których poddany zostanie uzgodnieniom miêdzyresortowym. Przewiduje siê, ¿e omawiane zmiany wejd¹ w ¿ycie z dniem 1 lipca 2012 r.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu swoim oraz w³adz samorz¹dowych powiatu ni¿añskiego oraz
mieszkañców ziemi ni¿añskiej stanowczo protestujê wobec planów likwidacji
S¹du Rejonowego w Nisku.
S¹d Rejonowy w Nisku ma bardzo du¿e znaczenie dla spo³ecznoœci powiatu ni¿añskiego i stanowi jedn¹ z najwa¿niejszych instytucji w powiecie.
S¹d w Nisku funkcjonuje od 1867 r. Poza okresem 1975–1989 dzia³a nieprzerwanie. Obecnie liczy cztery wydzia³y: cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksi¹g wieczystych. W³aœciwoœæ miejscowa s¹du obejmuje osiem
gmin – siedem tworz¹cych powiat ni¿añski i jedn¹ z terenu powiatu stalowowolskiego. S¹d swoj¹ w³aœciwoœci¹ obejmuje ³¹cznie oko³o siedemdziesiêciu
piêciu tysiêcy mieszkañców. Likwidacja s¹du bêdzie mia³a zatem niekorzystny wp³yw i zmniejszy dostêp mieszkañców do tej instytucji, spowoduje
rów- nie¿ podwy¿szenie kosztów dojazdów oraz wyd³u¿y czas tocz¹cych siê
przed s¹dem postêpowañ.
Zlikwidowanie S¹du Rejonowego w Nisku i utworzenie wydzia³ów zamiejscowych S¹du Rejonowego w Stalowej Woli w zdecydowanym stopniu
obni¿y rangê s¹du i samego powiatu ni¿añskiego. Przeciwko likwidacji s¹du
protestuj¹ w³adze samorz¹dowe, które s³usznie zauwa¿aj¹, ¿e planowane
wyprowadzenie S¹du Rejonowego z Niska, bêd¹cego siedzib¹ powiatu,
oznacza degradacjê powiatu ni¿añskiego i samego miasta Niska.
Na wprowadzanie zmian w strukturze s¹dów rejonowych w Polsce nie
mo¿e wp³ywaæ wy³¹cznie zmiana liczby etatów sêdziowskich. Pozorne
oszczêdnoœci w likwidacji s¹dów rejonowych spowoduj¹ przerzucenie kosztów
na mieszkañców. S¹downictwo w Polsce jako instytucja szczególnego zaufania publicznego musi byæ blisko obywateli i realizowaæ swoje zadania w sposób profesjonalny. Likwidacja s¹dów z powodu likwidacji liczby etatów
sêdziowskich budzi najg³êbszy sprzeciw oraz obawy o podwa¿enie standardów pañstwa demokratycznego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e efektem planowanej
likwidacji S¹du Rejonowego w Nisku bêdzie ograniczenie mo¿liwoœci realizacji przez mieszkañców konstytucyjnej zasady dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci i prawa do s¹du. Przywo³ywane uzasadnienia ekonomiczne w ¿aden
sposób nie usprawiedliwiaj¹ ogromnych kosztów spo³ecznych planowanych
zmian.
Jako senator ziemi ni¿añskiej apelujê o pozostawienie S¹du Rejonowego
w Nisku jako samodzielnej jednostki s¹downictwa powszechnego w Polsce.
Janina Sagatowska
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OdpowiedŸ
Warszawa, 27.02.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Senator Janiny Sagatowskiej w sprawie zniesienia S¹du Rejonowego w Nisku z³o¿one podczas 4. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 stycznia 2012 r., które przekazane zosta³o przy piœmie z dnia
24 stycznia 2012 r. Nr BPS/DSK-043-123/12 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Na wstêpie pragnê poinformowaæ Pani¹ Senator, ¿e projekt rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci uwzglêdniaj¹cego zniesienie niektórych s¹dów rejonowych przygotowany zosta³ w ramach prac dotycz¹cych reformy struktury organizacyjnej s¹dów,
których celem jest podniesienie skutecznoœci organów wymiaru sprawiedliwoœci
w p³aszczyŸnie orzeczniczej i funkcjonalnej. Drog¹ do zrealizowania wskazanego zamierzenia jest optymalne zorganizowanie sieci s¹dów oraz racjonalne wykorzystanie
kadry orzeczniczej.
W ramach projektowanych dzia³añ planuje siê zniesienie s¹dów rejonowych o niewielkiej obsadzie orzeczniczej, która – co do zasady – jest pochodn¹ niskiego wp³ywu
spraw. W rezultacie stworzony zostanie model organizacyjny s¹downictwa, w obrêbie
którego funkcjonowa³yby jednostki s¹dowe szczebla rejonowego o optymalnej wielkoœci.
Zasadnicze znaczenie ma fakt, i¿ w celu zagwarantowania obywatelom dogodnego
dostêpu do s¹du, wszystkie wydzia³y jednostek przewidzianych do zniesienia (cywilny,
karny, rodzinny i nieletnich, pracy oraz ksi¹g wieczystych) przekszta³cone zostan¹
w wydzia³y zamiejscowe s¹siednich s¹dów. Budynki wykorzystywane obecnie przez
s¹dy przewidziane do zniesienia bêd¹ stanowi³y siedzibê wydzia³ów zamiejscowych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze wyjaœnienia, wskazujê, i¿ przedmiotowa zmiana organizacyjna nie spowoduje negatywnych skutków spo³ecznych i tym samym nie mo¿e
byæ uto¿samiana z ograniczeniem prawa obywateli do s¹du.
W s¹dach rejonowych, w strukturze których funkcjonowaæ bêd¹ wydzia³y zamiejscowe, powstan¹ piony orzecznicze o odpowiedniej etatyzacji, co umo¿liwi lepsze i bardziej wydajne wykorzystanie kadry sêdziowskiej, referendarzy i asystentów sêdziów.
Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e w ma³ych jednostkach s¹dowych nieobecnoœæ jednego
lub dwóch sêdziów w wydziale powoduje powa¿ne problemy z opanowaniem wp³ywu
i bardzo czêsto skutkuje szybkim narastaniem zaleg³oœci. Jednoczeœnie z uwagi na
niewielk¹ obsadê orzecznicz¹ wydzia³ów ma³ych s¹dów rejonowych, mo¿liwoœæ przesuniêcia sêdziów miêdzy wydzia³ami jest niewielka.
Wskutek przygotowanej reorganizacji, sêdziowie bêd¹ mogli orzekaæ, w zale¿noœci
od potrzeb, w wydziale zamiejscowym lub te¿ w wydziale jednostki macierzystej. Nast¹pi zatem wyrównanie obci¹¿enia prac¹ sêdziów, co prze³o¿y siê na realizacjê wymienionych na wstêpie celów reformy.
Pracownicy administracyjni, zatrudnieni w wydzia³ach orzeczniczych s¹dów przewidzianych do zniesienia bêd¹ w dalszym ci¹gu wykonywali swe obowi¹zki w ramach
wydzia³ów zamiejscowych. Natomiast urzêdnicy agend administracyjnych bêd¹ mogli
znaleŸæ zatrudnienie w wydzia³ach orzeczniczych wymagaj¹cych wzmocnienia lub te¿
ewentualnie w agendach administracyjnych jednostek macierzystych.
W dalszej perspektywie czasowej na skutek lepszego wykorzystania kadry orzeczniczej w s¹dach objêtych reform¹, mo¿liwe bêdzie przenoszenie uwolnionych etatów
sêdziowskich do innych s¹dów, w których obci¹¿enie prac¹ jest znacznie wiêksze i wystêpuj¹ zaleg³oœci strukturalne w rozpoznawaniu spraw.
Pragnê zdecydowanie podkreœliæ, ¿e jakkolwiek omawiane zmiany organizacyjne
skutkowaæ bêd¹ ograniczeniem wydatków w zwi¹zku z likwidacj¹ stanowisk funkcyj-
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nych w znoszonych s¹dach, to jednak poszukiwanie oszczêdnoœci w bud¿ecie resortu
sprawiedliwoœci nie stanowi³o decyduj¹cej przes³anki dla podjêcia dzia³añ odnoœnie do
zniesienia niewielkich s¹dów rejonowych.
Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwoœci projekt rozporz¹dzenia w sprawie
zniesienia niektórych s¹dów rejonowych, utworzenia s¹dów apelacyjnych, s¹dów
okrêgowych i s¹dów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci
przewiduje zniesienie s¹dów rejonowych o limicie etatów do 12 sêdziów w³¹cznie. Jednoczeœnie, w wyniku po³¹czenia znoszonych jednostek powo³ywane bêd¹ s¹dy o limicie
wynosz¹cym co najmniej 15 sêdziów.
Wymieniony powy¿ej projekt uwzglêdnia miêdzy innymi zniesienie S¹du Rejonowego w Nisku, którego limit etatów orzeczniczych to 8 sêdziów. W miejsce znoszonej jednostki powo³ane zostan¹, na podstawie przepisów zarz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci, zamiejscowe wydzia³y (cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksi¹g wieczystych) S¹du Rejonowego w Stalowej Woli.
Przewiduje siê, ¿e omawiana reforma struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego wejdzie w ¿ycie z dniem 1 lipca 2012 r.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Witolda Sitarza
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Og³oszone przez ministra TBiGM w grudniu ubieg³ego roku przerwanie
prac nad projektem kolei du¿ej prêdkoœci (KDP) wstrz¹snê³o samorz¹dowcami i parlamentarzystami we Wroc³awiu, £odzi, Kaliszu i Poznaniu.
Poniewa¿ projekt KDP zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów (uchwa³a
nr 276/2008 z 19 grudnia 2008 r.), w realizacji jest studium wykonalnoœci za
prawie 50 milionów z³, a projekt ujmowano w ka¿dym wariancie Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, budowa KDP wydawa³a siê
przes¹dzona. Linia KDP mia³a przecie¿ po³¹czyæ oœrodki miejskie zamieszka³e ³¹cznie przez kilka milionów osób. Jako potrzeba cywilizacyjna i europejskie wyzwanie, które podj¹³ nasz rz¹d, projekt u¿ywany by³ wielokrotnie
przez parlamentarzystów jako argument w wielu debatach i prezentacjach
w czasie kampanii wyborczej w 2011 r. Komunikat o zawieszeniu prac do roku 2030 sprawia teraz wielkie k³opoty z t³umaczeniem wyborcom, ¿e istnieje
ci¹g³oœæ i spójnoœæ dzia³añ planistycznych rz¹du.
Rozumiem obecn¹ sytuacjê ekonomiczn¹ Polski i Europy oraz wiêkszoœæ
zagro¿eñ wynikaj¹cych z kryzysu. Znam te¿ rozliczne inne potrzeby inwestycyjne naszego kraju w dziedzinie infrastruktury, komunikacji i w wielu innych dziedzinach, dlatego mogê zrozumieæ potrzebê przesuniêcia terminu
uruchomienia KDP. Termin 2020 r. jest rzeczywiœcie bliski, a perspektywy finansowania niepewne.
Jednak¿e ca³kowite zawieszenie prac na prawie dwadzieœcia lat uwa¿am za decyzjê b³êdn¹.
Po pierwsze – KDP jest potrzeb¹ cywilizacyjn¹. Wiêksze kraje europejskie, a tak¿e Turcja, Maroko, Argentyna, nie mówi¹c o Chinach i Japonii, posiadaj¹ ju¿ takie linie o znacznej d³ugoœci lub je buduj¹. KDP odnotowa³y
w ostatnich latach dynamikê rozwoju przekraczaj¹c¹ znacznie dynamikê
rozwoju lotnictwa i innych rodzajów transportu.
Po drugie – zdaniem osób doœwiadczonych – studium wykonalnoœci,
w zwi¹zku z którym poniesiono znaczne koszty, bêdzie za dwadzieœcia lat do
wyrzucenia, gdy¿ trasa w nim wytyczona zostanie w znacznym stopniu zabudowana.
Po trzecie – koszt 20–30 miliardów z³ jest ogromny, ale przecie¿ podobne
sumy Polska w ostatnich latach wydaje corocznie na budowê autostrad
i mo¿na powiedzieæ, ¿e te¿ jest to pewien luksus. Projekt KDP równie¿ mo¿na
realizowaæ etapowo.
Po czwarte – modernizacja istniej¹cych g³ównych linii PKP nie bêdzie
trwaæ dwadzieœcia lat z jednakowym natê¿eniem prac. Ponadto istniej¹ pogl¹dy, ¿e modernizacja istniej¹cych torów i przystosowanie ich do wzglêdnie
du¿ych prêdkoœci rzêdu 200 km/godz. wraz z koniecznymi inwestycjami drogowymi (wiadukty) i automatyk¹ ruchu kosztuje niewiele mniej.
Po pi¹te – projekt zosta³ ujêty w europejskich planach komunikacyjnych
(TEN-T), wiêc nasi europos³owie staraj¹cy siê o wpis protestuj¹ przeciw praktycznej likwidacji projektu. Sygnalizuj¹ oni mo¿liwoœci pozyskania œrodków
unijnych z przysz³ego programu Connecting Europe Facility (CEF).
Dlatego postulujê, by zrewidowaæ podejœcie do tej niezwykle wa¿nej
sprawy, utrzymaæ skromny zespó³ wykonawczy i po uzyskaniu studium wykonalnoœci dalej prowadziæ prace projektowe, a przede wszystkim podzia³y
geodezyjne i wykupy gruntów. Dzia³ania te wymagaj¹ znacznie mniejszych
œrodków i zajm¹ z ca³¹ pewnoœci¹ kilka lat. Co wiêcej, uwa¿am, ¿e nale¿y
prowadziæ prace studyjne nad dalszym przebiegiem linii KDP na trasie do
Berlina, Pragi, Drezna oraz podj¹æ starania maj¹ce na celu zabezpieczenie
korytarzy terenowych, nawet jeœli w³aœciwa budowa mia³aby nast¹piæ w po³owie stulecia. Zapewnienie korytarzy terenowych bêdzie tu mia³o kluczowe
znaczenie.
Czy mo¿liwe by³oby – jeœli Pan Premier uzna podan¹ argumentacjê za
s³uszn¹ i Rada Ministrów zdecyduje jednak o stopniowej realizacji projektu –
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podanie do publicznej wiadomoœci jasnego komunikatu o ci¹g³oœci planów
rz¹du i kontynuacji prac przygotowawczych, choæ z przesuniêciami wynikaj¹cymi z realiów ekonomicznych?
Komunikat taki usun¹³by doœæ powszechne przekonanie o obietnicach
przedwyborczych i marnowaniu œrodków na nikomu niepotrzebne studium
wykonalnoœci, zlecone za bardzo du¿e – przynajmniej w wymiarze lokalnym
– pieni¹dze.
Jest to niezmiernie wa¿ne dla wielkich regionów Polski: Dolnego Œl¹ska,
Ziemi £ódzkiej, Wielkopolski, Mazowsza i Warszawy. Szczególne znaczenie
projekt KDP mia³ dla du¿ej aglomeracji kalisko-ostrowskiej, gdzie planowano
rozwidlenie linii Y. W projekcie KDP upatrywano szansy rozwoju ca³ej aglomeracji zamieszkanej przez oko³o 400 tysiêcy mieszkañców i po³o¿onej
w znacznym oddaleniu od wielkich oœrodków ³¹czonych przez KDP.
Zmiany zamierzeñ dotknê³y szczególnie mieszkañców tej aglomeracji,
a poniewa¿ jest to mój okrêg i miejsce zamieszkania, to i mnie osobiœcie jako
parlamentarzystê dumnego z zamierzeñ mojego rz¹du.
Mam nadziejê na pozytywny rozwój wydarzeñ.
Z powa¿aniem
Witold Sitarz

OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 24 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Witolda Sitarza przes³ane przy piœmie nr BPS/043-04-125/12 z dnia 24 stycznia br., w sprawie budowy kolei du¿ych
prêdkoœci, przedstawiam poni¿sze stanowisko.
Decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przesuniêcia budowy linii KDP – „Y”, nie oznacza rezygnacji z projektu, a jedynie zmienia
termin finalizacji przedsiêwziêcia na rok 2030. Rozpoczête prace studialne zwi¹zane
z tym projektem bêd¹ kontynuowane. Pozwol¹ one na wskazanie najs³uszniejszej koncepcji przebiegu linii oraz mo¿liwie najrealniejszego terminu rozpoczêcia budowy. Nie
wyklucza siê, ¿e pierwsze prace w tym zakresie rozpoczn¹ siê ju¿ w przysz³ej perspektywie.
Ministerstwo zdaje sobie sprawê z ogromnych potrzeb rynku kolejowego. Sukcesywnie i z determinacj¹ realizuje wyznaczone cele, tak aby stan infrastruktury kolejowej
nie pogarsza³ siê, a wrêcz ulega³ stopniowej poprawie. Podejmowane wysi³ki czêsto jednak hamowane s¹ przez czynniki, na które resort nie ma wp³ywu. Jednym z nich jest
obecny kryzys, a co za tym idzie pojawiaj¹ce siê ograniczenia w pozyskiwaniu œrodków
pieniê¿nych na inwestycje.
Ogromny zakres potrzeb modernizacyjnych w obrêbie istniej¹cej infrastruktury
kolejowej, jak i obecna niepewna sytuacja na rynkach finansowych, narzuca koniecznoœæ zweryfikowania dotychczas przyjmowanej koncepcji rozwojowej. Zdecydowano,
¿e w pierwszej kolejnoœci podjête zostan¹ dzia³ania na rzecz poprawy stanu istniej¹cej
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infrastruktury kolejowej oraz dostosowania jej do wymagañ unijnych. Resort w tym zakresie podj¹³ prace nad aktualizacj¹ dokumentu strategicznego pn. „Master Plan dla
transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku”, który m.in. okreœla niezbêdne priorytety dla sektora kolejowego oraz kierunkuje d³ugofalowe dzia³ania w zakresie przewozów
pasa¿erskich i towarowych oraz infrastruktury.
Wcielany w ¿ycie jest równie¿, przyjêty uchwa³¹ Rady Ministrów w dniu 7 listopada
2011 r. „Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektyw¹ do roku 2015”, bêd¹cy dokumentem o charakterze operacyjnym. Obejmuje on 118 priorytetowych projektów. Dokument zawiera w szczególnoœci harmonogram przygotowania
i realizacji poszczególnych zadañ inwestycyjnych podejmowanych na sieci infrastrukturalnej zarz¹dzanej przez PKP PLK SA i obejmuj¹cych budowê, modernizacjê i rewitalizacjê linii kolejowych oraz odrêbnie prace przygotowawcze.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stara siê, aby zadania inwestycyjne by³y realizowane zgodnie z przyjêtym planem dzia³añ oraz aby wdra¿ane procedury by³y realizowane na wysokim poziomie.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Witolda Sitarza
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Wszystkie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie œcieków komunalnych
maj¹ znany od lat problem z zagospodarowaniem osadów poœciekowych. Jedn¹ z najczêœciej stosowanych metod, dopuszczonych i, jak mog³oby siê wydawaæ, doœæ szczegó³owo uregulowanych ustawowo, jest rolnicze wykorzystanie osadów poœciekowych, oczywiœcie po ich badaniu i z zachowaniem
w³aœciwych procedur i dawek.
Jednak¿e niedawno zg³oszono mi problem zastrze¿eñ podnoszonych
przez niektóre urzêdy marsza³kowskie przy staraniach oczyszczalni œcieków
komunalnych o stosowne pozwolenia na wytwarzanie odpadów (tzn. osadów poœciekowych) i zezwoleñ na odzysk poprzez przekazywanie osadów
rolnikom indywidualnym (oczywiœcie z zachowaniem wszystkich wymogów
ustawowych).
Zastrze¿enia dotycz¹ formalnego braku osadów poœciekowych, a wiêc
odpadu o kodzie 19 08 05 w wykazie odpadów, które posiadacz odpadów
mo¿e przekazaæ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebêd¹cym przedsiêbiorcami (rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 21
kwietnia 2006 r., DzU z 2006 r. nr 75, poz. 527 ze zm.).
Co gorsza, równie¿ Delegatura NIK w Poznaniu w „Informacji o wynikach
kontroli zagospodarowania osadów powstaj¹cych w oczyszczalniach œcieków komunalnych w województwie wielkopolskim w latach 2007–2009
(I pó³rocze)”, oznaczenie LPO-410-32-00/2009, sporz¹dzonej w kwietniu
2010 r., wskaza³a na stronie 11, ¿e minister œrodowiska winien zainicjowaæ
zmianê przepisów tak, aby „dopuszczona by³a mo¿liwoœæ przekazywania
osadów przez ich wytwórców rolnikom indywidualnym na cele rolne i dla
uprawy roœlin nieprzeznaczonych do spo¿ycia i pasz, co obecnie formalnie nie
jest dozwolone”.
Wiadomo mi, ¿e wiele oczyszczalni przekazuje osady przedsiêbiorstwom,
które zawieraj¹ fikcyjne umowy dzier¿awy gruntów w celu wykazania, ¿e
rozprowadzaj¹ osady na gruncie, którym w³adaj¹. Osady, jak s³yszê, czêsto
s¹ przez takie firmy „upychane” w w¹tpliwych rekultywacjach itp. Wtedy
mo¿liwe jest omijanie przepisów o odpowiedzialnoœci wytwórcy i ominiêcie
braku osadów we wspomnianym wy¿ej wykazie. Rodzi to zjawiska patologiczne i podwy¿sza koszty oczyszczania œcieków, gdy¿ oczyszczalnie s³ono
p³ac¹ za odebranie osadów poœciekowych.
Czy sytuacja ta znana jest Ministerstwu Œrodowiska? Czy przewiduje siê
jakieœ dzia³ania w tej materii?
Proszê Pana Ministra o w³aœciw¹ i urzêdow¹ interpretacjê tej kwestii
i skierowanie jej do urzêdów marsza³kowskich, NIK, w³aœciwych innych organów samorz¹dowych lub dokonanie stosownych zmian w wymienionym
rozporz¹dzeniu.
Z powa¿aniem
Witold Sitarz
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OdpowiedŸ
Warszawa, 17 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 24 stycznia 2012 r., znak BPS/043-04-126/12, przekazuj¹cego oœwiadczenie senatora Witolda Sitarza, z³o¿one podczas 4. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 stycznia 2012 r., w sprawie zagospodarowania osadów œciekowych,
uprzejmie informujê.
Na mocy art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z póŸn. zm.), dopuszcza siê stosowanie komunalnych osadów œciekowych:
1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich p³odów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, w³¹czaj¹c w to uprawy przeznaczane do produkcji
pasz,
2) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
3) do dostosowania gruntów do okreœlonych potrzeb wynikaj¹cych z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
4) do uprawy roœlin przeznaczonych do produkcji kompostu,
5) do uprawy roœlin nieprzeznaczonych do spo¿ycia i do produkcji pasz.
Odnosz¹c siê do kwestii przekazywania komunalnych osadów œciekowych, osobom
fizycznym, uprzejmie informujê, i¿ na podstawie art. 43 ust. 1a ustawy o odpadach,
komunalne osady œciekowe mog¹ byæ przekazywane w³aœcicielowi, dzier¿awcy lub innej osobie w³adaj¹cej nieruchomoœci¹.
Wykorzystanie komunalnych osadów œciekowych do celów okreœlonych w art. 43
ust. 1 ustawy o odpadach, wymaga spe³nienia wielu szczegó³owych warunków, okreœlonych przepisami powo³anej ustawy oraz przepisami rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów œciekowych (Dz. U.
Nr 137, poz. 924).
Odpady, które mog¹ byæ przekazywane osobom fizycznym do wykorzystania na ich
w³asne potrzeby wymienione zosta³y w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo¿e
przekazywaæ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebêd¹cym przedsiêbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z póŸn. zm.),
wydanym na podstawie upowa¿nienia zawartego w art. 33 ust. 3 ustawy o odpadach.
Brak w rym rozporz¹dzeniu komunalnych osadów œciekowych nie oznacza jednak, ¿e
odpady te nie mog¹ byæ wykorzystywane przez osoby fizyczne.
W przypadku komunalnych osadów œciekowych jest wymagane spe³nienie wielu
szczegó³owych warunków, dotycz¹cych miêdzy innymi badañ odpadów i gruntów, na
których maj¹ one byæ zastosowane oraz sposobu okreœlania dawek, które mo¿na zastosowaæ na gruntach co wynika bezpoœrednio z dyrektywy Rady 86/278/EWG z dnia
12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony œrodowiska, w szczelnoœci gleby, w przypadku
wykorzystywania osadów œciekowych w rolnictwie (Dz. U. L 181 z 04.07.1986,
str. 6–12). W zwi¹zku z powy¿szym komunalne osady œciekowe mo¿na przekazywaæ
osobom fizycznym wy³¹cznie w trybie okreœlonym w art. 43 ustawy o odpadach. Osoby
fizyczne nie przejmuj¹ jednak odpowiedzialnoœci za gospodarowanie tymi odpadami.
Zatem nale¿y podkreœliæ, i¿ dopuszcza siê mo¿liwoœæ przekazywania osobom fizycznym odpadów wymienionych w powy¿ej powo³anym rozporz¹dzeniu, jak i komunalnych osadów œciekowych, lecz w obu tych przypadkach, ró¿ne s¹ podstawy prawne do
ich przekazania jak równie¿ ró¿ne s¹ warunki pod jakimi mog¹ one byæ stosowane.
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Odnosz¹c siê do powo³anej w oœwiadczeniu Pana senatora „Informacji o wynikach
kontroli zagospodarowania osadów powstaj¹cych w oczyszczalniach œcieków komunalnych w województwie wielkopolskim w latach 2007–2009 (I pó³rocze)” sporz¹dzonej
przez NIK i zawieraj¹cej wskazania, ¿e minister œrodowiska winien zainicjowaæ zmianê
przepisów tak, aby „dopuszczona by³a mo¿liwoœæ przekazywania osadów przez ich wytwórców rolnikom indywidualnym na cele rolne i dla uprawy roœlin nieprzeznaczonych
do spo¿ycia i do produkcji pasz, co obecnie formalnie nie jest dozwolone”, nale¿y
stwierdziæ, ¿e wskazania te nie znajduj¹ uzasadnienia.
Natomiast poruszaj¹c kwestie przekazywania komunalnych osadów œciekowych
przedsiêbiorcom uprzejmie informujê, ¿e przedmiotowe odpady mog¹ byæ przekazywane wy³¹cznie podmiotom posiadaj¹cym stosowne decyzje z zakresu gospodarowania
odpadami. Przedsiêbiorcy przyjmuj¹cy komunalne osady œciekowe do wykorzystania
przejmuj¹ jednoczeœnie odpowiedzialnoœæ za w³aœciwe ich zagospodarowanie.
Zgodnie z proœb¹ Pana Senatora niniejsze wyjaœnienia zostan¹ przekazane do wiadomoœci NIK. Je¿eli zaœ chodzi o urzêdy marsza³kowskie to zgodnie z informacjami pochodz¹cymi z centralnego systemu odpadowego w latach 2007–2009, komunalne
osady œciekowe by³y przekazywane osobom fizycznym do stosowania na powierzchni
ziemi na terenie 13 województw. W zwi¹zku z powy¿szym, niniejsze wyjaœnienia zostan¹ jednoczeœnie przekazane urzêdom marsza³kowskim pozosta³ych trzech województw: lubuskiego, ma³opolskiego i œwiêtokrzyskiego.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz WoŸniak
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê wyraziæ swoje poparcie i zadowolenie dotycz¹ce pozytywnej oceny potrzeby remontu odcinka trasy kolejowej nr 61 z Czêstochowy do ¯elis³awic dokonanej przez Pana Ministra. Ta inwestycja kolejowa od wielu lat by³a
oczekiwana przez mieszkañców pó³nocnego subregionu województwa œl¹skiego. Zapewni³aby ona najlepsze i najszybsze po³¹czenie z Warszaw¹ oraz
Wroc³awiem; remont skróci³by znacznie czas podró¿y z Warszawy do stolicy
Dolnego Œl¹ska, co nie jest bez znaczenia, jeœli chodzi o strategiczne po³¹czenia kolejowe w naszym kraju.
W ci¹gu ostatnich lat miasto systematycznie traci³o wiele poci¹gów ekspresowych, g³ównie ze wzglêdu na fatalny stan torowiska. Brak bie¿¹cych
remontów sprawi³, ¿e œrednia prêdkoœæ poci¹gu nie przekracza 40 km/h. Profil linii (³uki, wzniesienia) umo¿liwia osi¹ganie prêdkoœci 100–120 km/h, zatem problemem jest wy³¹cznie stan torowiska. W poprzedniej kadencji
sk³ada³em w tej sprawie oœwiadczenie senatorskie monituj¹ce potrzebê realizacji zadania, a obecnie zosta³em cz³onkiem zespo³u parlamentarnego, który
bêdzie zajmowa³ siê tematem remontu linii nr 61 z Czêstochowy do ¯elis³awic. Powstanie specjalnego zespo³u podkreœla wagê tej inwestycji dla kilku
regionów w po³udniowej czêœci naszego kraju.
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ do Pana Ministra o podtrzymanie pozytywnej opinii w powy¿szej kwestii i doprowadzenie do realizacji inwestycji, która
umo¿liwi przywrócenie normalnego funkcjonowania poci¹gów kursuj¹cych
pomiêdzy wieloma miastami.
Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski

OdpowiedŸ
Warszawa, 22 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Pos³a Andrzeja Szewiñskiego przes³an¹ przy
piœmie nr BPS/043-04-127/12 z dnia 24 stycznia br., w sprawie modernizacji linii
nr 61 odc. Czêstochowa – ¯elis³awice, przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.
Poprawa po³¹czenia kolejowego w relacji Warszawa – Wroc³aw traktowana jest
przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej priorytetowo.
Wybrany wariant modernizacji optymalnie wykorzystuje istniej¹c¹ infrastrukturê kolejow¹ i efekty prowadzonych obecnie (CMK) lub ju¿ zrealizowanych inwestycji (linia
E30 Opole – Wroc³aw).
Realizacja prac pozwoli tak¿e uzyskaæ maksymalny efekt w postaci osi¹gniêcia czasu przejazdu 3 godziny 30 minut dla najszybszego poci¹gu pasa¿erskiego, przy zak³adanej prêdkoœci 200 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej i 160 km/h na
odcinkach Warszawa – Grodzisk Mazowiecki i Opole – Wroc³aw.

4. posiedzenie Senatu w dniu 19 stycznia 2012 r.

313

W celu stworzenia takiego po³¹czenia i uzyskania za³o¿onego czasu przejazdu, przy
jednoczesnym mo¿liwie ograniczonym koszcie, niezbêdne jest:
• dokoñczenie modernizacji CMK na odcinku Grodzisk Mazowiecki – W³oszczowa
Pó³nocna;
• przeprowadzenie remontów, obejmuj¹cych w szczególnoœci wymiany ci¹g³e nawierzchni na linii nr 61 na odcinku ¯elis³awice – Czêstochowa Stradom;
• wykonanie prac przygotowawczych dla projektu rewitalizacyjnego linii nr 61 na odcinku Czêstochowa Stradom – Fosowskie, obejmuj¹cych kartê informacyjn¹
przedsiêwziêcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska, wniosek o dofinansowanie ze œrodków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko oraz
zorganizowanie postêpowania przetargowego na wybór wykonawcy projektów
oraz robót budowlanych;
• zrealizowanie prac budowlanych na linii nr 61 odcinek Lubliniec – Fosowskie
w ramach projektu rewitalizacyjnego, przy ca³kowitym zamkniêciu odcinka jednotorowego;
• wykonanie remontów na odcinku jednotorowej linii nr 144 Fosowskie – Opole
G³ówne;
• dokoñczenie remontów na odcinku linii nr 61 oraz przebudowa stacji ¯elis³awice
w celu umo¿liwienia przejazdu z ³¹cznicy W³oszczowa Pó³nocna – ¯elis³awice na liniê nr 61 z prêdkoœci¹ 100 km/h.
Przewiduje siê, ¿e ww. prace zostan¹ rozpoczête ju¿ w 2012 roku i potrwaj¹ do 2014
roku. Dok³adny harmonogram inwestycji bêdzie znany po opracowaniu niezbêdnej dokumentacji.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Gra¿yny Sztark
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z dramatycznym listem, jaki otrzyma³am z Aresztu Œledczego
przy ulicy Montelupich w Krakowie od pana Marka Kolasiñskiego, zwracam
siê z uprzejm¹ proœb¹ o zainteresowanie siê jego spraw¹.
Pan Marek Kolasiñski jest by³ym pos³em na Sejm III kadencji i, jak twierdzi, od siedmiu lat jest wiêziony – cytujê – „bez ¿adnego prawdziwego dowodu winy”. Ponadto jest przekonany, ¿e ca³y proces mia³ pod³o¿e polityczne,
a on i jego rodzina s¹ ofiarami „uk³adu”.
Panie Ministrze, sprawa pana Marka Kolasiñskiego by³a nag³oœniona
i wszyscy pamiêtamy jego spektakularne zatrzymanie. Zarzuty, które zosta³y
wówczas postawione panu Markowi Kolasiñskiemu, by³y bardzo powa¿ne.
Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, ¿e w paŸdzierniku 2005 roku S¹d Rejonowy w Olkuszu uzna³ Marka Kolasiñskiego za winnego wy³udzenia blisko 40 milionów z³ kredytów i podatku VAT, i skaza³ go za to na
dziewiêæ lat pozbawienia wolnoœci i milion z³otych grzywny, a nastêpnie
w wyniku odwo³ania uchylono areszt œledczy, w którym skazany przebywa³
piêæ i pó³ roku, i zamieniono na zakaz opuszczenia kraju z zatrzymaniem paszportu i dozór policyjny.
Zwa¿ywszy na opisane fakty, proszê Pana Ministra o wyjaœnienie powodów d³ugotrwa³ego aresztu œledczego, wynikaj¹cego z przewlek³oœci postêpowañ wyjaœniaj¹cych, oraz d³ugoletniego pobytu pana Marka Kolasiñskiego w wiêzieniu, bez ostatecznego rozstrzygniêcia.
Z wyrazami szacunku
Gra¿yna Sztark

OdpowiedŸ
Warszawa, 5 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie pani senator Gra¿yny Sztark z³o¿one w dniu 19 stycznia 2012 r. podczas 4. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dotycz¹ce postêpowania karnego, tocz¹cego siê przed S¹dem Okrêgowym w Krakowie, sygn. akt III
K 355/07, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.
Akt oskar¿enia w sprawie o sygnaturze akt III K 374/03, w którym zarzucono
oskar¿onemu pope³nienie czynów zabronionych z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k.
w zw. z art. 12 k.k. oraz 3 innych przestêpstw wp³yn¹³ do S¹du Rejonowego w Olkuszu
w dniu 18 lipca 2003 r. Sprawa zosta³a zarejestrowana pod sygnatur¹ II K 374/03.
Tymczasowe aresztowanie zosta³o wobec oskar¿onego zastosowane na mocy postanowienia S¹du Rejonowego w Katowicach z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt IV Ko
618/02, na wniosek prokuratora Prokuratury Okrêgowej w Katowicach. Œrodek ten
by³ stosowany od dnia 14 maja 2002 r. Wyrokiem z dnia 27 paŸdziernika 2005 r. S¹d
Rejonowy w Olkuszu uzna³ go winnym pope³nienia zarzuconych czynów i wymierzy³
karê ³¹czn¹ dziewiêciu lat pozbawienia wolnoœci oraz grzywny w wysokoœci 500 stawek
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dziennych po 2000 z³ jedna stawka. Apelacjê od tego wyroku wniós³ oskar¿ony. S¹d
Okrêgowy w Krakowie, wyrokiem z dnia 25 wrzeœnia 2007 r. uchyli³ zaskar¿one orzeczenie i przekaza³ sprawê do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu w Krakowie, jako s¹dowi pierwszej instancji. Jednoczeœnie s¹d zmieni³ stosowany wobec
oskar¿onego œrodek zapobiegawczy poprzez zastosowanie dozoru Policji oraz zakazu
opuszczania kraju po³¹czonego z zatrzymaniem paszportu.
Od dnia wp³ywu aktu oskar¿enia do S¹du Rejonowego w Olkuszu do dnia wydania
wyroku przez ten s¹d up³ynê³o 2 lata i 3 miesi¹ce, zatem sprawnoœæ postêpowania
przed s¹dem I instancji nie budzi wiêkszych zastrze¿eñ, zwa¿ywszy zw³aszcza na wysoki stopieñ skomplikowania sprawy (sprawa wieloosobowa, oskar¿onym przedstawiono
³¹cznie 22 zarzuty, a materia³ dowodowy zgromadzono w wielu tomach). Na negatywn¹
ocenê zas³uguje natomiast sprawnoœæ postêpowania miêdzyinstancyjnego oraz przed
s¹dem odwo³awczym. Jednak¿e z uwagi na znaczny up³yw czasu od tych czynnoœci
i dalszy bieg sprawy bezprzedmiotowe jest podejmowanie dzia³añ w kierunku wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego, albowiem, stosownie do treœci art. 108 §1 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
ze zm.) by³o to dopuszczalne jedynie przed up³ywem trzech lat od chwili tych czynnoœci.
Po uchyleniu w dniu 25 wrzeœnia 2007 r. wyroku S¹du Rejonowego w Olkuszu,
sygn. akt II K 374/03, sprawa zosta³a przekazana do ponownego rozpoznania S¹dowi
Okrêgowemu w Krakowie, gdzie zosta³a zarejestrowana pod sygnatur¹ III K 355/07.
Postêpowanie to nie zosta³o dotychczas merytorycznie zakoñczone, chocia¿ od
wp³ywu sprawy do III Wydzia³u Karnego up³ynê³o ponad cztery lata. Akta licz¹ obecnie
172 tomy. Postêpowanie dowodowe jest czasoch³onne i pracoch³onne (œrednio na przes³uchanie jednego œwiadka przewidziane s¹ dwa terminy rozpraw, a czynnoœci dowodowe z jego udzia³em prowadzone s¹ w godzinach od 9–14).
Do dzisiaj wyznaczono 75 terminów. Nastêpne zaplanowano na 14, 21 i 28.03.2012 r.,
4, 11, 18 i 25.04.2012 r. Zakoñczenie przes³uchiwania œwiadków planowane jest pod
koniec kwietnia 2012 r.
Na d³ugoœæ tego postêpowania znacz¹cy wp³yw mia³y tak¿e dzia³ania podejmowane
przez oskar¿onego utrudniaj¹ce w okresie od koñca 2009 r. sprawny jego bieg. Oskar¿ony wielokrotnie nie stawia³ siê na wyznaczone terminy rozprawy oraz terminy badañ
lekarskich i nie usprawiedliwia³ niestawiennictwa. W lutym i marcu 2011 r. nie stawia³
siê na terminy rozprawy z uwagi na stan zdrowia, przedstawiaj¹c zaœwiadczenie od lekarza s¹dowego, które zosta³o nastêpnie negatywnie zweryfikowane przez bieg³ego lekarza powo³anego przez s¹d. Ponadto w kwietniu 2011 r. s¹d uzyska³ od Policji
informacjê, ¿e oskar¿ony nie przebywa w miejscu zamieszkania oraz nie zg³asza siê we
w³aœciwej jednostce Policji w zwi¹zku z orzeczonym dozorem.
Z uwagi na utrudnianie postêpowania przez oskar¿onego, celem zabezpieczenia
prawid³owego jego toku, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2011 r. s¹d zastosowa³
œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Oskar¿ony zosta³ zatrzymany 21 czerwca 2011 r. Tego dnia wprowadzono mu tak¿e do wykonania orzeczon¹
prawomocnie przez S¹d Okrêgowy w Lublinie w sprawie o sygn. akt IV K 329/03, karê
3 lat pozbawienia wolnoœci. Tymczasowe aresztowanie by³o ju¿ trzykrotnie przed³u¿ane. Ostatnio postanowieniem z dnia 18 stycznia 2012 r., do dnia 21 lipca 2012 r.
Zasadnoœæ stosowania tymczasowego aresztowania, na skutek za¿aleñ obroñcy
oskar¿onego by³a przedmiotem kontroli instancyjnej. Zaskar¿ane postanowienia s¹du
I instancji by³y przez S¹d Apelacyjny w Krakowie utrzymane w mocy. Ocena prawid³owoœci tych rozstrzygniêæ wykracza poza kompetencje nadzorcze Ministra Sprawiedliwoœci, stanowi³aby bowiem nieuprawnion¹ ingerencjê w sferê niezawis³oœci
sêdziowskiej.
Maj¹c na uwadze, ¿e poczynione ustalenia nie pozwalaj¹ aktualnie na stwierdzenie
bezczynnoœci ze strony s¹du oraz, ¿e postêpowanie jest na koñcowym etapie, brak jest
podstaw do podejmowania dalszych dzia³añ nadzorczych przez Ministra Sprawiedliwoœci.
Przedstawiaj¹c powy¿sze pragnê zaznaczyæ, ¿e Minister Sprawiedliwoœci od wielu
lat podejmuje dzia³ania legislacyjne, nadzorcze, szkoleniowe i organizacyjne ukierunkowane na ograniczenie stosowania tymczasowego aresztowania oraz skrócenie okre-
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su jego stosowania. W szczególnoœci nale¿y wskazaæ na zmiany Kodeksu postêpowania
karnego dokonane w latach 2008–2011, które ograniczy³y w sposób istotny mo¿liwoœæ
stosowania tego œrodka w postêpowaniu przygotowawczym oraz s¹dowym. Podejmowane dzia³ania przynosz¹ wymierne efekty. Na przestrzeni ostatnich kilku lat systematycznie zmniejsza³a siê liczba oskar¿onych wobec których w trakcie postêpowania
s¹dowego stosowany jest ten œrodek oraz skróceniu uleg³y okresy w jakich jest stosowany. Zadowalaj¹ce s¹ te¿ wyniki pracy s¹dów odnoœnie do utrzymywania standardów
dotycz¹cych stosowania tymczasowego aresztowania, wynikaj¹cych z Konwencji
o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci oraz orzecznictwa Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawach polskich.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Gra¿yny Sztark
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z apelem skierowanym przez burmistrzów powiatu wa³eckiego w sprawie zarz¹dzenia nr 81/2011/DSOZ prezesa NFZ z dnia 4 listopada
2011 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zwracam siê z proœb¹ o ponowne przeanalizowanie zaostrzenia w 2012 roku dotychczasowych zasad
wprowadzania harmonogramu pracy poradni specjalistycznych znajduj¹cych siê w ma³ych miejscowoœciach.
Zgodnie z tym zarz¹dzeniem od stycznia 2012 r. poradnie specjalistyczne powinny byæ czynne nie krócej ni¿ trzy dni w tygodniu po cztery godziny
dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpo³udniowych
i popo³udniowych. Zdaniem lekarza ginekologa, który do grudnia 2011 r.
sprawowa³ opiekê medyczn¹ w poradni dla kobiet z terenu miast i gmin: Miros³awiec, Tuczno, Cz³opa i Wa³cz, wprowadzenie wspomnianych zmian burzy dotychczasow¹, sprawdzon¹ formê sprawowania opieki medycznej. Do
tej pory lekarz przyjmowa³ jeden dzieñ w tygodniu, od godz. 8.30 do 15.00,
i jak stwierdzi³, by³o to wystarczaj¹ce. Dowodem na to by³ brak kolejek oczekuj¹cych na wizytê w poradni. Wszystkie pacjentki by³y przyjmowane, równie¿ bez wczeœniejszej rejestracji.
Mo¿liwoœæ ustalania indywidualnego czasu pracy poradni specjalistycznej dla kobiet mieszkaj¹cych w Tucznie, Cz³opie, Miros³awcu i Wa³czu pozwala³a na bezpieczn¹ i bezkolizyjn¹ pracê poradni przy niewielkiej liczbie
lekarzy ginekologów-po³o¿ników pracuj¹cych na tym terenie.
Niestety, na skutek wprowadzenia zarz¹dzenia nr 81/2011/DSOZ prezesa NFZ z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
lekarz ginekolog-po³o¿nik, który dotychczas zapewnia³ opiekê medyczn¹
w wymienionych miejscowoœciach, rozwi¹za³ umowê najmu z dniem 31 grudnia 2011 r. T³umaczy³, ¿e jest do tego zmuszony po bezskutecznych próbach
negocjacji z NFZ O/Szczecin.
Uprzejmie proszê Pana Ministra o przeanalizowanie powy¿szych informacji i podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu zapewnienie pacjentkom w³aœciwej
opieki medycznej (ginekologicznej) w miejscu sta³ego zamieszkania.
Z wyrazami szacunku
Gra¿yna Sztark

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.02.14
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pani Gra¿yny Sztark – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, przes³anym przy piœmie z dnia 24 stycznia 2012 r. (znak: BPS/043-04-129/12)
w sprawie przepisów Zarz¹dzenia Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
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Zdrowia, uprzejmie wyjaœniam, i¿ podstaw¹ prawn¹ przeprowadzenia postêpowañ
o zawarcie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna
opieka specjalistyczna na 2012 rok jest zarz¹dzenie Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r., w sprawie okreœlenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Z przepisu §11 ust. 5 ww. zarz¹dzenia wynika, i¿ harmonogram poradni specjalistycznych
powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki: poradnia specjalistyczna powinna byæ czynna nie krócej ni¿ trzy dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpo³udniowych w przedziale czasowym miêdzy godz. 7.30
a 14.00, oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popo³udniowych w przedziale
czasowym miêdzy godz. 14.00 a 20.00.
Powy¿szy przepis nie zawiera zastrze¿enia o mo¿liwoœci przyjêcia przez strony,
w postêpowaniu w sprawie zawarcia umowy, odmiennego harmonogramu, odpowiadaj¹cego ustalonej liczbie œwiadczeñ. Tak¹ mo¿liwoœæ przewidywa³ przepis §11 ust. 5 zarz¹dzenia Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
14 czerwca 2011 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, w ramach
procedury badania decyzji podejmowanych przez Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia (zarz¹dzeñ), o której mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.), Minister Zdrowia wyst¹pi³ do Prezesa Funduszu o przedstawienie stosownych wyjaœnieñ w sprawie. Zgodnie z brzmieniem §11
ust. 5 zarz¹dzenia Nr 81/2011/DSOZ, warunek czasu pracy poradni (minimalny warunek) bêdzie obowi¹zywa³ wszystkich œwiadczeniodawców w 2012 roku. Umowy
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna zawieraj¹ liczbê i cenê jednostek rozliczeniowych (punktu) oraz kwotê zobowi¹zania, a nie liczbê œwiadczeñ, w zwi¹zku z czym liczba œwiadczeñ nie mog³aby stanowiæ
kryterium dla zmniejszenia wymiaru czasu pracy poradni. W nastêpstwie nowego
brzmienia przepisu §11 ust. 5, organizacja pracy poradni powinna spe³niaæ wymagany, wskazany w ww. zarz¹dzeniu warunek. Jako uzasadnienie eliminacji dotychczasowej mo¿liwoœci okreœlania odmiennego harmonogramu pracy poradni specjalistycznych wskazano koniecznoœæ zagwarantowania œwiadczeniobiorcom minimalnego
(12-godzinnego) dostêpu do poradni specjalistycznych, niezale¿nie od regionu kraju
przez nich zamieszkanego, czy rodzaju wykonywanej pracy (praca zmianowa). Jednoczeœnie, analogicznie jak w poprzednich latach, w prowadzonych postêpowaniach konkursowych, premiowane s¹ poradnie oferuj¹ce d³u¿szy ni¿ minimalny czas pracy
poradni.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ instrumenty ingerencji Ministra Zdrowia w treœæ zarz¹dzeñ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, realizowane w ramach sprawowanego nadzoru, okreœlone s¹ w art. 163 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze œrodków publicznych. Zgodnie z tym przepisem, Minister Zdrowia bada decyzje podejmowane przez Prezesa Funduszu i stwierdza niewa¿noœæ decyzji w ca³oœci lub
w czêœci, w przypadku gdy:
1) narusza ona prawo lub
2) prowadzi do niew³aœciwego zabezpieczenia œwiadczeñ opieki zdrowotnej lub
3) prowadzi do niezrównowa¿enia przychodów i kosztów Funduszu.
Zgodnie natomiast z art. 165 ust. 3 ww. ustawy, przes³ank¹ wydania zaleceñ Prezesowi Funduszu jest ustalenie, i¿ jego dzia³alnoœæ narusza prawo lub interes œwiadczeniobiorców. Naruszenie interesu œwiadczeniobiorców oraz niew³aœciwe zabezpieczenie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej mog¹ byæ zatem podstaw¹ do zastosowania przez Ministra Zdrowia instrumentów nadzoru. Przes³anki te jednak¿e powinny mieæ wymierny
i rzeczywisty charakter, a przede wszystkim rozstrzygniêcia nadzorcze powinny byæ
wydawane w jednoznacznym stanie faktycznym. Do postêpowania przed Ministrem
Zdrowia w zakresie nadzoru stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego (art. 181 ust. 1 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych).
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Maj¹c na wzglêdzie liczn¹ korespondencjê w sprawie zmiany przepisów obowi¹zuj¹cego Zarz¹dzenia nr 81/2011/DSOZ, Minister Zdrowia wyst¹pi³ do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z proœb¹ o analizê poziomu zabezpieczenia œwiadczeñ opieki
zdrowotnej na terenie ca³ego kraju, oraz o rozwa¿enie zasadnoœci zmiany ww. zarz¹dzenia, poprzez stworzenie mo¿liwoœci dostosowania wymogów w zakresie czasu
pracy poradni specjalistycznej do wielkoœci kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej
Szanowna Pani Minister!
Polityka spójnoœci ma na celu wspieranie dzia³añ prowadz¹cych do wyrównania warunków ekonomicznych i spo³ecznych we wszystkich regionach
Unii Europejskiej. Z punktu widzenia Polski cel ten jest bardzo wa¿ny, bowiem od momentu przyst¹pienia do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska otrzyma³a najwiêcej œrodków z Funduszu Spójnoœci spoœród wszystkich cz³onków
Unii.
G³ównymi odbiorcami pomocy w ramach Funduszu Spójnoœci s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego, tworzone przez nie zwi¹zki gmin lub inne podmioty publiczne, na przyk³ad przedsiêbiorstwa komunalne bêd¹ce
w³asnoœci¹ gmin.
Zwracam siê wiêc do Pani Minister z zapytaniem, maj¹c na uwadze znaczenie œrodków z Funduszu Spójnoœci dla samorz¹dów terytorialnych, o informacje odnoœnie do wysokoœci dotychczas przyznanych œrodków
z Funduszu Spójnoœci i ich wykorzystania przez poszczególne gminy w Polsce. A mówi¹c dok³adnie, proszê o informacje, ile œrodków i na jakie projekty
otrzyma³y z Funduszu Spójnoœci poszczególne gminy.
Ponadto, maj¹c na uwadze tak istotn¹ rolê Funduszu Spójnoœci, proszê
Pani¹ Minister o informacje odnoœnie do przysz³oœci polityki spójnoœci w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 ze szczególnym uwzglêdnieniem œrodków przyznanych Polsce i z wyszczególnieniem
celów, na jakie otrzymamy te œrodki.
Z góry dziêkujê za szczegó³owe informacje.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ
Warszawa, 28 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego przekazane
w dniu 24 stycznia 2012 r., pismem o sygnaturze: BPS-043-04-130/12, w sprawie wysokoœci œrodków przyznanych Polsce z Funduszu Spójnoœci, wykorzystania tych œrodków przez gminy, a tak¿e przysz³oœci polityki spójnoœci w nowej perspektywie
finansowej UE na lata 2014–2020, poni¿ej przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia
w tej kwestii.
I. Fundusz Spójnoœci 2000–2006
Alokacja œrodków Funduszu Spójnoœci (wraz z ISPA) dla Polski na lata 2000–2006
wynios³a 5,6 mld EUR, z czego na sektor œrodowiska przypad³o 2,8 mld EUR. Beneficjentami Funduszu Spójnoœci w sektorze œrodowiska s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego, zwi¹zki jednostek samorz¹du terytorialnego oraz komunalne spó³ki prawa
handlowego. Beneficjenci Funduszu Spójnoœci z sektora samorz¹dowego realizuj¹
³¹cznie 88 projektów.
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W odniesieniu do pytania Pana Senatora o informacjê ile œrodków i na jakie projekty otrzyma³y z Funduszu Spójnoœci polskie gminy przekazujê w za³¹czeniu szczegó³owe
zestawienie wszystkich inwestycji wspieranych œrodkami Funduszu Spójnoœci przyznanymi Polsce w perspektywie finansowej 2000–2006 realizowanych przez Beneficjentów z sektora samorz¹dowego (Za³. 1).
II. Fundusz Spójnoœci 2014–2020
W odniesieniu do pytania Pana Senatora odnoœnie do roli Funduszu Spójnoœci
w przysz³ej perspektywie finansowej przekazujê poni¿ej najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce stanowiska MRR w powy¿szym zakresie.
W dniu 6 paŸdziernika 2011 r. KE przedstawi³a propozycjê pakietu legislacyjnego
dla polityki spójnoœci na lata 2014–2020. Pakiet obejmuje wszystkie fundusze polityki
spójnoœci, w tym m.in. projekt rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Funduszu Spójnoœci i uchylaj¹cego rozporz¹dzenie Rady (WE)
nr 1084/2006. W myœl propozycji Komisji Europejskiej, Fundusz Spójnoœci ma wspieraæ 5 celów tematycznych, najpe³niej oddaj¹cych misjê funduszu zapisan¹ w prawie
traktatowym (spoœród dostêpnych 11 celów), tj.:
1
1. wspieranie przejœcia do gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach,
2. promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarz¹dzania nim w zakresie zmian klimatu,
3. ochrona œrodowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami,
4. promowanie zrównowa¿onego transportu i usuwanie „w¹skich garde³”
w kluczowej infrastrukturze sieciowej,
5. zwiêkszanie zdolnoœci instytucjonalnej i efektywnej administracji publicznej.
Zgodnie z opublikowanym komunikatem, proponowany, ³¹czny bud¿et dla Funduszu Spójnoœci na lata 2014–2020 dla wszystkich pañstw bêd¹cych beneficjentami tego
funduszu zosta³ okreœlony na poziomie prawie 69 mld euro (w cenach sta³ych
z 2011 r.), co jest wysokoœci¹ porównywaln¹ z obecn¹ perspektyw¹, przy czym KE proponuje, aby 10 mld euro z tej kwoty zosta³o przeznaczone na finansowanie komponentu transportowego w ramach instrumentu „£¹cz¹c Europê”.
Powy¿ej opisane dzia³ania nie wyczerpuj¹ listy priorytetów MRR oraz Rz¹du RP
w obszarze po¿¹danych kierunków polityki spójnoœci, a tak¿e jej szczegó³owych uregulowañ. W tym miejscu serdecznie zapraszam do korzystania ze strony internetowej
www.mrr.gov.pl, gdzie w zak³adce poœwiêconej przysz³ej polityce spójnoœci zawarte s¹
wyczerpuj¹ce informacje o przebiegu prac nad reform¹ polityki spójnoœci w kolejnym
okresie programowania, w tym dostêpna jest obszerna baza Ÿróde³ informacji (opinii,
stanowisk, ekspertyz) poœwiêconych powy¿szym zagadnieniom.
Z powa¿aniem
El¿bieta Bieñkowska

1

W angielskim tekœcie projektu rozporz¹dzenia wystêpuje zwrot „Low-carbon economy”, co nale¿y t³umaczyæ jako „gospodarka niskowêglowa”. Budzi to w¹tpliwoœci strony polskiej, która podkreœla koniecznoœæ
szerszego spojrzenia na problem szkodliwych oddzia³ywañ na œrodowisko, ni¿ maj¹cych Ÿród³o tylko
w emisji CO2 i popiera zwrot „gospodarka niskoemisyjna”.
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Bogdana Pêka
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura poselskiego zwrócili siê pañstwo Miros³aw i Beata A. zamieszkali w £. z nastêpuj¹c¹ spraw¹.
Sprawa pañstwa A. dotyczy umowy o poœrednictwo ubezpieczeniowe zawartej miêdzy Towarzystwem Ubezpieczeniowym WARTA Oddzia³ w £odzi
a pani¹ Ma³gorzat¹ K. Pani Beata A. by³a porêczycielem wykonania niniejszej
umowy miêdzy stronami. W wyniku nienale¿ytego wykonania wskazanej
umowy przez pani¹ K. obci¹¿ono finansowo porêczyciela – pani¹ A.
Sprawa wydaje siê typowa, jednak¿e istnieje wiele okolicznoœci i dowodów które wskazuj¹, ¿e niewykonanie umowy przez pani¹ K. oraz brak podjêcia odpowiednich dzia³añ przez towarzystwo ubezpieczeñ w celu ograniczenia
szkody wyrz¹dzonej przez wskazan¹ wynika co najmniej z nieprawid³owoœci
w postêpowaniu ubezpieczyciela. Istniej¹ równie¿ dalej id¹ce domniemania co
do tego, ¿e biernoœæ towarzystwa w tym zakresie by³a celowa i zamierzona.
Z posiadanych przez zainteresowan¹ informacji wynika, ¿e towarzystwo celowo pozostawa³o bierne mimo œwiadomoœci wyrz¹dzanej szkody w postaci
nieodprowadzania do towarzystwa przez kilka miesiêcy nale¿nych œrodków
z tytu³u umów, w zawieraniu których poœredniczy³a pani K.
Potwierdza to obecnie postêpowanie windykacyjne prowadzone wzglêdem porêczycieli, z ca³kowitym pominiêciem egzekucji nale¿noœci od d³u¿nika
g³ównego, to jest pani K., posiadaj¹cego przy tym zabezpieczenia takie jak
weksle i zabezpieczenie hipoteczne.
W wyniku wewnêtrznego postêpowania przeprowadzonego przez TU
WARTA zadecydowano o zwolnieniu dyrektora, pana Piotra Bezeta, bezpoœrednio odpowiedzialnego za nadzorowanie wykonania powy¿szej umowy.
Pomimo tego faktu ubezpieczyciel w ¿adnej mierze nie przyznaje siê do zaistnia³ych nieprawid³owoœci w swoim postêpowaniu. Obecnie toczy siê równie¿
postêpowanie karne z zawiadomienia zainteresowanej w zakresie podejrzenia pope³nienia przestêpstwa miêdzy innymi przez pana Piotra Bezata.
W zwi¹zku z tym prosimy Pana Ministra o zainteresowanie siê t¹ spraw¹, a w szczególnoœci o wyjaœnienie, czy nie dosz³o do naruszenia przepisów
wewnêtrznych towarzystwa w zakresie wspó³pracy miêdzy towarzystwem
a pani¹ K. Ponadto niezbêdne jest zbadanie przebiegu postêpowania windykacyjnego w aspekcie rzetelnoœci jego prowadzenia w stosunku do d³u¿nika
g³ównego a tak¿e potwierdzenie faktu zabezpieczenia roszczeñ TU wskazanej umowy w postaci hipoteki umownej na mieszkaniu pani K. oraz wyjaœnienie, dlaczego egzekucja nale¿noœci nie zosta³a poprowadzona w tym
kierunku.
Zainteresowani zwracali siê ju¿ do Komisji Nadzoru Finansowego i nie
uzyskali satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi.
Bêdziemy zobowi¹zani za szczegó³owe wyjaœnienia w przedmiotowej
sprawie.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk
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OdpowiedŸ
Warszawa, 27 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. BPS/043-04-131/12, przy
którym przekazano tekst wspólnego oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Grzegorza
Wojciechowskiego oraz senatora Bogdana Pêka podczas 4. posiedzenia Senatu RP
w dniu 19 stycznia 2012 r., w sprawie Pañstwa Miros³awa i Beaty A. dotycz¹cej umowy
o poœrednictwo ubezpieczeniowe zawartej miêdzy Towarzystwem Ubezpieczeñ i Reasekuracji WARTA SA Oddzia³ w £odzi a Pani¹ Ma³gorzat¹ K., uprzejmie proszê o przyjêcie
poni¿szych wyjaœnieñ.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o poœrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z póŸn. zm.), agentem ubezpieczeniowym jest przedsiêbiorca wykonuj¹cy dzia³alnoœæ agencyjn¹ na podstawie umowy agencyjnej zawartej
z zak³adem ubezpieczeñ i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.
Jednoczeœnie pragnê zauwa¿yæ, ¿e na podstawie art. 18 ww. ustawy, nadzór nad
dzia³alnoœci¹ agenta ubezpieczeniowego sprawuje zak³ad ubezpieczeñ, na rzecz którego dzia³a agent ubezpieczeniowy. W zwi¹zku z powy¿szym, na zak³ad ubezpieczeñ zosta³ na³o¿ony obowi¹zek sprawowania nadzoru nad agentem ubezpieczeniowym, który
jest zwi¹zany z danym zak³adem umow¹ agencyjn¹ i jest przez dany zak³ad ubezpieczeniowy wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.
Z kolei nadzór nad zak³adami ubezpieczeñ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
(Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z póŸn. zm.), Komisja Nadzoru Finansowego jest organem
w³aœciwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym. Natomiast nadzór nad
dzia³alnoœci¹ KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.
Ministerstwo Finansów zwróci³o siê do Pana Andrzeja Jakubiaka Przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru Finansowego z proœb¹ o opiniê w przedmiotowej sprawie. Pismem
z dnia 23 lutego 2012 r. Przewodnicz¹cy KNF wskaza³, ¿e „po dokonaniu analizy przedmiotowej sprawy, organ nadzoru dostrzeg³, i¿ zastrze¿enia podnoszone przez pañstwa
A. wobec zak³adu ubezpieczeñ maj¹ charakter cywilnoprawny. Zastrze¿enia te dotycz¹
bowiem stosunków cywilnoprawnych ³¹cz¹cych pañstwa A. z wymienionym zak³adem
ubezpieczeñ. Rozstrzyganie tego rodzaju sporów nale¿y do w³aœciwoœci s¹dów powszechnych. Jest to bowiem przejaw sprawowania wymiaru sprawiedliwoœci, który z istoty
nale¿y do s¹dów powszechnych, nie do w³aœciwoœci organów administracji publicznej.
W konsekwencji, pañstwo A. zostali poinformowani, i¿ wydanie wi¹¿¹cego rozstrzygniêcia w przedmiotowej sprawie pozostaje zastrze¿one dla w³aœciwego rzeczowo i miejscowo s¹du powszechnego” (w za³¹czeniu przekazujê kopiê pisma z dnia 23 lutego
2012 r. Pana Andrzeja Jakubiaka Przewodnicz¹cego KNF).
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, uprzejmie informujê, i¿ Minister Finansów nie sprawuje
nadzoru nad zak³adami ubezpieczeñ oraz nie posiada instrumentów prawnych do postulowanego w Pañstwa oœwiadczeniu sposobu wyjaœnienia przedstawionej sprawy.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
Maria E. Or³owska
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Bogdana Pêka
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 4 wrzeœnia 2011 r. podczas uroczystych Do¿ynek Jasnogórskich
w Czêstochowie zapowiedzia³ Pan w³asne dzia³ania na rzecz Europy wolnej
od GMO. Pan Minister powiedzia³ miêdzy innymi tak: „Skoro dzisiaj nie mo¿emy dostosowaæ prawa krajowego do prawa europejskiego i skutecznie chroniæ siê przed tym, co nieznane, to trzeba podj¹æ trud zmiany prawa
europejskiego”. Pan Minister zapowiedzia³ równie¿, ¿e zaproponuje na forum
Rady Europejskiej debatê na temat Europy wolnej od GMO, Europy wolnej
nie tylko od takich upraw, ale tak¿e od pasz i importowanej ¿ywnoœci produkowanej w oparciu o pasze genetycznie modyfikowane.
Pragniemy w zwi¹zku z tym zapytaæ Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, czy na forum europejskim podj¹³ jakieœ dzia³ania stanowi¹ce wype³nienie tej obietnicy i zmierzaj¹ce do ustanowienia Europy wolnej od GMO. Jeœli
tak, to jakie to by³y dzia³ania, kiedy i na jakim forum podjête? W szczególnoœci chodzi o to, czy Pan Minister wykorzysta³ w podjêciu tej kwestii swoje
kompetencje zwi¹zane z polsk¹ prezydencj¹ w UE, kiedy to Pan Minister kierowa³ pracami Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa.
Pragniemy równie¿ zapytaæ, czy prawdziwa jest informacja przekazana
20 grudnia 2011 r. na posiedzeniu senackiej Komisji do spraw Unii Europejskiej, ¿e w odniesieniu do wniosku dotycz¹cego decyzji Rady zezwalaj¹cej
na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowan¹ bawe³nê (COM(2011)620) oraz wniosku dotycz¹cego decyzji Rady
zezwalaj¹cej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz¹dzenia (WE)
nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawieraj¹cych
genetycznie zmodyfikowan¹ kukurydzê (COM(2011)621) Pan Minister popiera³ te rozporz¹dzenia wbrew stanowisku ministra zdrowia? Jeœli to prawda,
to czy takie stanowisko Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest sprzeczne z deklarowan¹ podczas Do¿ynek Jasnogórskich wol¹ walki o Europê
woln¹ od GMO?
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk

OdpowiedŸ
Warszawa, 20 lutego 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie panów senatorów Grzegorza Wojciechowskiego oraz
Bogdana Pêka z³o¿one podczas 4. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 stycznia 2012 r.,
otrzymane przy piœmie znak: BPS/DSK-043-04-132/12 z dnia 24 stycznia br. uprzejmie informujê, ¿e udziela³em wyjaœnieñ w sprawie dzia³añ na rzecz Europy wolnej od
GMO na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 12 stycznia
br., podczas dyskusji na temat informacji o realizacji programu polskiej prezydencji
w Radzie UE w obszarze rolnictwo i rybo³ówstwo.
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Odpowiadaj¹c na pytanie Pani Pose³ Mas³owskiej poinformowa³em, ¿e rozmawiam
w sprawie rozpoczêcia europejskiej debaty w sprawie Europy wolnej od GMO z Austri¹,
Niemcami i z Francj¹. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e chodzi tu o Europê woln¹ od GMO,
a wiêc woln¹ nie tylko od upraw GMO, ale równie¿ od importu paszy GMO i od ¿ywnoœci GMO. Niestety w tym punkcie w wielu pañstwach pojawia siê problem. Niemcy,
Francja i Austria zakaza³y uprawy kukurydzy MON 810, ale ani w prawie niemieckim,
ani we francuskim nie ma zapisu dotycz¹cego stosowania ¿ywnoœci czy pasz.
Europa nie jest w pe³ni jednolita, jeœli chodzi o podejœcie do GMO. Chcia³bym rozpocz¹æ debatê na ten temat wspólnie z kilkoma pañstwami, ¿ebyœmy znów nie byli
postrzegani jako ci, którzy dopominaj¹ siê o rzeczy nierealne. Dla nas jest to sprawa
wa¿na i dlatego powinniœmy poszukaæ sojuszników. Opinia publiczna w wymienionych pañstwach jest przeciwko GMO, natomiast œrodowiska gospodarcze, œrodowiska polityczne – ze wzglêdu na importowan¹, genetycznie modyfikowan¹ paszê –
niekoniecznie.
Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e pod wp³ywem wyroku ETS wydanego we wrzeœniu
2011 r. w po³¹czonych sprawach C-58/10 do C-68/10, dotycz¹cych postêpowania
przeciwko Francji w zwi¹zku z wprowadzeniem przez ni¹ zakazu upraw kukurydzy
MON 810, Francuska Rada Stanu (najwy¿sza s¹dowa instancja administracyjna) anulowa³a funkcjonuj¹ce od 2008 r. na terenie Francji moratorium na uprawê genetycznie
modyfikowanej kukurydzy MON 810 (czyli uchyli³a 2 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa RF w tej kwestii z 7 grudnia 2007 i z 13 lutego 2008 r. „zabraniaj¹ce uprawy genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy). Rada Stanu podkreœli³a, ¿e rz¹d
francuski nie dostarczy³ wiarygodnego dowodu na szkodliwoœæ uprawy kukurydzy
MON 810 dla zdrowia cz³owieka i dla œrodowiska. W uzasadnieniu wskazano równie¿,
¿e zarówno EFSA (Europejska Agencja ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci), jak i francuska
Agencja Bezpieczeñstwa Sanitarnego odrzuci³y przedstawion¹ przez Rz¹d Republiki
Francji opiniê dotycz¹c¹ ryzyka sanitarnego i œrodowiskowego spowodowanego przez
uprawê kukurydzy MON 810.
Jeœli chodzi o projekty decyzji Rady zezwalaj¹cych na wprowadzenie do obrotu na
podstawie rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
22 wrzeœnia 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej ¿ywnoœci i paszy (Dz. Urz.
L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32,
str. 432) trzech odmian kukurydzy i jednej odmiany bawe³ny genetycznie zmodyfikowanej, zosta³y one przygotowane przez Komisjê Europejsk¹ zgodnie z etapami procedury komitologicznej. Dokumenty te w dniu 9 lutego 2011 r. by³y przedmiotem
konsultacji i g³osowania na Sta³ym Komitecie ds. £añcucha ¯ywnoœciowego i Zdrowia
Zwierz¹t sekcja ds. ¯ywnoœci GM, Pasz GM i Ryzyka Œrodowiskowego, na którym
przedstawiciel Polski bior¹cy udzia³ w tym posiedzeniu zag³osowa³ przeciwko wszystkim decyzjom w sprawie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu GM bawe³ny
281-24-236x3006-210-23 oraz kukurydz: Bt11xMIR604xGA21, Bt11xMIR604i
MIR604xGA21 jako ¿ywnoœæ, pasze lub inne produkty. Poniewa¿ podczas g³osowania
na forum Komitetu nie osi¹gniêto kwalifikowanej wiêkszoœci g³osów za przyjêciem lub
odrzuceniem ww. decyzji, wobec czego Komisja zobowi¹zana by³a przed³o¿yæ Radzie
wniosek dotycz¹cy œrodków, które nale¿y przedsiêwzi¹æ i poinformowaæ o tym Parlament Europejski. W zaistnia³ej sytuacji Rada mia³a trzy miesi¹ce na podjêcie decyzji
wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹. Przed g³osowaniem na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej
konieczne by³o przygotowanie Stanowiska Rz¹du w sprawie omawianych decyzji, a nastêpnie przedstawienie go do akceptacji przez Komitet do Spraw Europejskich oraz
przez Sejm i Senat RP.
Wspomniane w oœwiadczeniu informacje dotycz¹ce rzekomej rozbie¿noœci stanowisk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia w sprawie decyzji Rady
zezwalaj¹cej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003
produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowan¹ bawe³nê 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21023-5), sk³adaj¹cych siê z niej lub z niej wyprodukowanych – (COM(2011) 620) oraz produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowan¹
kukurydzê Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BT011-1xSYN-IR604 5xMON00021-9) –
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(COM(2011) 621) nie znajduj¹ potwierdzenia. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przekaza³o G³ównemu Inspektorowi Sanitarnemu wk³ady do projektów stanowisk
Rz¹du w odniesieniu do ww. decyzji dotycz¹ce pasz. W obu przypadkach by³y to stanowiska negatywne. Równie¿ w przyjêtym stanowisku Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej
opowiedzia³ siê za odrzuceniem projektów decyzji.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Bogdana Pêka
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
„Gazeta Wyborcza” z dnia 31 paŸdziernika 2011 r. opisa³a sprawê obywatela Ukrainy Anatolija Ch., który zosta³ tymczasowo aresztowany w sprawie o wypadek drogowy, mimo ¿e w chwili aresztowania prokuratura
dysponowa³a dowodami – zeznaniami polskich œwiadków – wskazuj¹cymi
na niewinnoœæ oskar¿onego. Anatolij Ch. zosta³ tymczasowo aresztowany
w jedenaœcie lat po wypadku, spêdzi³ w areszcie kilka miesiêcy, po czym zosta³ uniewinniony. Obecnie wyst¹pi³ do Skarbu Pañstwa o odszkodowanie
za nies³uszne tymczasowe aresztowanie i zosta³o mu ono przyznane.
Aresztowanie i oskar¿enie niewinnego cz³owieka jest najwiêkszym mo¿liwym b³êdem organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci, stanowi¹cym
krzywdê pojedynczego cz³owieka. Jest te¿ b³êdem bardzo groŸnym dla praworz¹dnoœci i sprawiedliwoœci w Polsce. Je¿eli za bezzasadnym tymczasowym aresztowaniem Anatolija Ch. kryj¹ siê b³êdy systemowe, to nale¿y je
niezw³ocznie usun¹æ, aby nikogo wiêcej nie spotka³ podobny los.
Sk³adamy w zwi¹zku z tym wniosek do Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta o to, aby zleci³ wnikliwe zbadanie tej sprawy i wyjaœni³ nastêpuj¹ce kwestie.
Jak to siê sta³o, ¿e w jedenaœcie lat po zdarzeniu dosz³o do aresztowania
i oskar¿enia niewinnego cz³owieka i czy nie dosz³o w zwi¹zku z tym do nadu¿ycia w³adzy b¹dŸ niedope³nienia obowi¹zków przez odpowiedzialnych za to
funkcjonariuszy prokuratury?
Dlaczego dopuszczono do poni¿aj¹cego i okrutnego traktowania w areszcie tymczasowo aresztowanego Anatolija Ch.?
Prosimy tak¿e, by sprawa zosta³a zbadana przez w³aœciw¹ jednostkê
Prokuratury Generalnej i nie by³a przekazywana do zbadania przez prokuraturê w Che³mie.
Bêdziemy zobowi¹zani za szczegó³owe wyjaœnienia w przedmiotowej
sprawie.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk

OdpowiedŸ
Warszawa, 24.02.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 24 stycznia 2012 roku nr BPS/043-04-133/12
w sprawie wspólnego oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz Senatora Bogdana Pêka podczas 4. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 19 stycznia 2012 roku zawieraj¹cego zarzut niezasadnego aresztowania i oskar¿enia Anatolija K. oraz poni¿aj¹cego traktowania go w areszcie tymczasowym prezentujê nastêpuj¹ce stanowisko.
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W Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie w ramach zwierzchniego nadzoru s³u¿bowego dokonano badania akt prawomocnie zakoñczonego postêpowania karnego Prokuratury Rejonowej w Che³mie przeciwko Anatolijowi K. oskar¿onemu o czyn z art. 177
§1 i 2 k.k.
Przedmiotem postêpowania by³ zaistnia³y w dniu 14 grudnia 1996 roku w Ludwinowie, powiatu che³mskiego na trasie Che³m – Dorohusk wypadek drogowy polegaj¹cy
na zderzeniu samochodu osobowego marki Audi, kierowanego przez Adama F. z samochodem ciê¿arowym marki Kamaz z przyczep¹, kierowanego przez obywatela Ukrainy
Anatolija K. w wyniku czego œmieræ na miejscu poniós³ Adam F., a Anatolij K. dozna³
obra¿eñ cia³a.
W toku wszczêtego w dniu 14 grudnia 1996 roku dochodzenia dokonano oglêdzin
miejsca zdarzenia, wykonano szkic miejsca wypadku i dokumentacjê fotograficzn¹,
oglêdziny samochodów uczestnicz¹cych w zdarzeniu. Przes³uchano równie¿ œwiadków, w tym pasa¿erkê samochodu marki Audi Ewê F. (siostrê Adama F.), która poda³a,
¿e kierowca Kamaza zjecha³ na ich pas ruchu, doprowadzaj¹c do zderzenia lewymi
przednimi stronami pojazdów.
Odmienn¹ wersjê przebiegu wypadku przedstawili koledzy Anatolija K. – kierowcy
samochodów ciê¿arowych, którzy jechali za jego samochodem (kolumna sk³ada³a siê
z trzech samochodów ciê¿arowych, pojazd prowadzony przez Anatolija K. jecha³ jako
pierwszy). Wed³ug œwiadka Myhaiylo S. to pojazd marki Audi zjecha³ na pas jad¹cego
w przeciwnym kierunku samochodu marki Kamaz, doprowadzaj¹c do zderzenia. Natomiast œwiadek Walerij N. nie widzia³ momentu wypadku, potwierdzi³ jednak wersjê podawan¹ przez Myhaiylo S. Zeznania pozosta³ych œwiadków nie wnios³y wiele do
sprawy.
Kierowcy samochodów uczestnicz¹cych w wypadku byli trzeŸwi, a ich pojazdy
sprawne technicznie. W toku dalszych czynnoœci procesowych uzyskano protokó³
z sekcji zw³ok Adama F., opiniê lekarsk¹ odnoœnie do obra¿eñ cia³a doznanych przez
Anatolija K. oraz opiniê Rzeczoznawców PZU SA Oddzia³ w Lublinie, z której wynika³o,
i¿ do zderzenia pojazdów dosz³o na pasie ruchu samochodu marki Audi, w nastêpstwie
niezachowania zasady prawostronnoœci ruchu drogowego przez kierowcê samochodu
ciê¿arowego.
W dniu 8 kwietnia 1997 roku wydano postanowienie o przedstawieniu Anatolijowi K. zarzutu pope³nienia wystêpku z art. 145 §1 i 2 d.k.k.. po czym w dniu 14 kwietnia
1997 roku postêpowanie zawieszono z uwagi na to, ¿e podejrzany wyjecha³ z Polski.
Postanowieniem z dnia 23 maja 1997 roku prokurator nadrzêdny, uwzglêdniaj¹c
za¿alenie pokrzywdzonej, uchyli³ powy¿sz¹ decyzjê i zleci³ podjêcie zawieszonego dochodzenia, sugeruj¹c jego przekazanie do organów œcigania Ukrainy.
Na wniosek Prokuratora Okrêgowego w Lublinie z dnia 13 lutego 1998 roku Prokurator Generalny w dniu 12 marca 1998 roku przekaza³ œciganie w tej sprawie Prokuraturze Generalnej Ukrainy. Równoczeœnie, na podstawie art. 50 umowy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrain¹ z dnia 24 maja 1993 roku o pomocy prawnej i stosunkach
prawnych w sprawach cywilnych i karnych, strona polska zastrzeg³a mo¿liwoœæ podjêcia postêpowania w razie odmowy jego wszczêcia lub umorzenia przez organy œcigania
Ukrainy.
Postanowieniem Naczelnika Swiatoszyñskiego Rejonowego Zarz¹du G³ównego
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych Ukrainy w Kijowie z dnia 11 czerwca 2003 roku
œledztwo przeciwko Anatolijowi K. zosta³o umorzone wobec braku cech przestêpstwa.
Decyzja strony ukraiñskiej oceniona zosta³a krytycznie przez Prokuratora Rejonowego w Che³mie, konsekwencj¹ czego by³o ponowne wdro¿enie w dniu 12 paŸdziernika
2006 roku postêpowania w przedmiotowej sprawie.
Z powodu nieobecnoœci podejrzanego Anatolija K. w Polsce i niemo¿noœci wykonania z jego udzia³em czynnoœci procesowych, postanowieniem z dnia 10 listopada 2006
roku postêpowanie zosta³o ponownie zawieszone.
W dniu 23 stycznia 2007 roku wobec ustania wymienionej przeszkody procesowej,
zawieszone postêpowanie podjêto. Zastêpca Prokuratora Okrêgowego w Lublinie Kierow-
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nik Oœrodka Zamiejscowego w Che³mie w dniu 29 stycznia 2007 roku obj¹³ przedmiotowe postêpowanie zwierzchnim nadzorem s³u¿bowym.
Anatolij K. w dniu 23 stycznia 2007 roku zg³osi³ siê do Prokuratury Rejonowej
w Che³mie, gdzie og³oszono mu postanowienie o przedstawieniu zarzutu pope³nienia
wystêpku z art. 177 §1 i 2 k.k. i odebrano wyjaœnienia. Podejrzany nie przyzna³ siê do
dokonania zarzucanego mu czynu.
Nastêpnie Prokurator Rejonowy w Che³mie skierowa³ do miejscowego s¹du rejonowego wniosek o zastosowanie wobec Anatolija K. tymczasowego aresztowania, powo³uj¹c siê na podstawy okreœlone w art. 258 §1 pkt 1 k.p.k. i art. 258 §2 k.p.k. (obawa
ukrywania siê lub ucieczki podejrzanego, który nie posiada³ w Polsce sta³ego miejsca
pobytu oraz gro¿¹ca mu surowa kara) oraz przes³ankê wyra¿on¹ w art. 249 §1 k.p.k.
S¹d Rejonowy w Che³mie podzielaj¹c przedstawione argumenty, uznaj¹c przy tym,
i¿ zebrane dowody w du¿ym stopniu uprawdopodobni³y fakt pope³nienia przez podejrzanego zarzucanego mu wystêpku, w dniu 24 stycznia 2007 roku uwzglêdni³ z³o¿ony
wniosek.
Materia³ dowodowy zosta³ uzupe³niony o kategoryczn¹ i jednoznaczn¹ opiniê bieg³ych z PZM Oddzia³ w Lublinie z dnia 12 lutego 2007 roku, wed³ug których do wypadku
dosz³o na skutek zjechania przez Anatolija K. na przeciwleg³y pas ruchu, którym porusza³ siê samochód prowadzony przez Adama F.
W dniu 2 kwietnia 2007 roku postêpowanie przygotowawcze zosta³o merytorycznie
zakoñczone skierowaniem aktu oskar¿enia przeciwko Anatolijowi K. o czyn z art. 177
§1 i 2 k.k.
W toku prowadzonego przed S¹dem Rejonowym w Che³mie postêpowania dowodowego dopuszczono dowód z opinii bieg³ego s¹dowego prof. dr. hab. in¿. Marka Opielaka, który przeprowadzi³ komputerow¹ rekonstrukcjê wypadku drogowego bêd¹cego
przedmiotem postêpowania. Bieg³y przyj¹³ dwie wersje wypadku: pierwsza zak³adaj¹ca, ¿e oskar¿ony zjecha³ na lewy pas doprowadzaj¹c do uderzenia samochodu marki
Audi oraz drug¹, i¿ to prowadzony przez Adama F. pojazd zjecha³ na przeciwleg³y pas
jezdni uderzaj¹c w przednie lewe ko³o samochodu marki Kamaz.
W ocenie bieg³ego Marka Opielaka w przypadku poruszania siê obu pojazdów równolegle lub prawie równolegle z przeciwnych kierunków, przy braku mo¿liwoœci okreœlenia miejsca wypadku, nie jest mo¿liwe kategoryczne stwierdzenie, który z uczestników wypadku przyczyni³ siê do jego powstania oraz czy mieli oni mo¿liwoœæ jego
unikniêcia. Jednoczeœnie bieg³y uzna³, i¿ wersja przebiegu wypadku, w której pojazd
marki Kamaz wjecha³ gwa³townie na tor ruchu pojazdu marki Audi jest ma³o realna
i mo¿liwa do wykluczenia.
Postanowieniem z dnia 10 paŸdziernika 2007 roku S¹d Rejonowy w Che³mie uchyli³ zastosowany wobec oskar¿onego œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania.
Wobec ewidentnych sprzecznoœci pomiêdzy uzyskanymi opiniami bieg³ych z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego, w dniu 27 czerwca 2008 roku s¹d dopuœci³ dowód z opinii bieg³ego mgr in¿. Miros³awa Kêdzierskiego. W wydanej w dniu
2 wrzeœnia 2008 roku opinii bieg³y równie¿ uzna³, i¿ materia³ dowodowy nie daje podstaw do jednoznacznego odtworzenia przebiegu wypadku. Istniej¹ dwie sprzeczne wersje, przy czym ograniczony zasób dowodów materialnych nie pozwala wykluczyæ
¿adnej z nich. Przes³uchanie na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2008 roku wszystkich
bieg³ych opiniuj¹cych nie doprowadzi³o do uzyskania kategorycznych ustaleñ.
S¹d Rejonowy w Che³mie wyrokiem z dnia 20 maja 2009 roku uniewinni³ Anatolija
K. od dokonania zarzucanego mu czynu. Powy¿szy wyrok zosta³ utrzymany w mocy
przez S¹d Okrêgowy w Lublinie w dniu 24 listopada 2009 roku.
W ocenie Prokuratora Apelacyjnego w Lublinie w wyniku badania akt nie stwierdzono podstaw do kwestionowania sposobu procedowania w sprawie Prokuratury
Rejonowej w Che³mie. Powody, które zadecydowa³y o d³ugotrwa³oœci postêpowania,
a przede wszystkim przekazanie œcigania stronie ukraiñskiej, umorzenie postêpowania, a nastêpnie ponowne jego wdro¿enie przez Prokuraturê Rejonow¹ w Che³mie zosta³y przedstawione powy¿ej.
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Materia³ dowodowy by³ wystarczaj¹cy do wniesienia aktu oskar¿enia przeciwko
Anatolijowi K. Tym samym nie sposób przyj¹æ, i¿ zosta³ on postawiony w stan oskar¿enia bezpodstawnie, wbrew oczywistym dowodom jego niewinnoœci.
Istnia³y równie¿ podstawy faktyczne i prawne do zastosowania wobec wy¿ej wymienionego œrodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zwróciæ przy
tym nale¿y uwagê na to, ¿e po skierowaniu aktu oskar¿enia S¹d Rejonowy w Che³mie
trzykrotnie orzeka³ w przedmiocie dalszego utrzymywania tego najsurowszego œrodka
zapobiegawczego, odmawia³ uwzglêdnienia wniosków obroñcy o jego uchylenie, a niektóre z tych decyzji aprobowa³ s¹d wy¿szej instancji w trybie odwo³awczym.
Dopiero na etapie postêpowania s¹dowego nast¹pi³a istotna zmiana materia³u dowodowego poprzez uzyskanie dodatkowych opinii bieg³ych z zakresu ruchu drogowego
i techniki samochodowej. Biegli w sposób niejednoznaczny, w przeciwieñstwie do poprzednich uzyskanych w toku postêpowania opinii, ocenili zachowanie uczestników
wypadku, w tym równie¿ oskar¿onego. Przedstawili dwie opinie równorzêdne, niedaj¹ce
siê – ich zdaniem – rozstrzygn¹æ wersje przebiegu wypadku. W jednej z nich sprawc¹ wypadku by³ zmar³y kierowca samochodu osobowego, w drugiej zaœ oskar¿ony.
W zaistnia³ej sytuacji procesowej s¹d doszed³ do wniosku, i¿ mamy do czynienia
z niedaj¹cymi siê usun¹æ w¹tpliwoœciami w rozumieniu art. 5 §2 k.p.k. i dlatego te¿
rozstrzygn¹³ sprawê na korzyœæ oskar¿onego, uniewinniaj¹c go od dokonania zarzuconego mu czynu.
Podnieœæ te¿ nale¿y, i¿ bezpoœrednio przed zakoñczeniem œledztwa obroñca z wyboru pismem z dnia 19 marca 2007 roku zwróci³ siê o zamieszczenie w akcie oskar¿enia
wniosku o wydanie w trybie art. 335 §1 k.p.k. wyroku skazuj¹cego bez przeprowadzania rozprawy, uzasadniaj¹c go tym, i¿ „okolicznoœci pope³nienia zarzucanego czynu nie
budz¹ w¹tpliwoœci”. Na pierwszej rozprawie przed s¹dem orzekaj¹cym Anatolij K. przyzna³ siê do dokonania zarzuconego mu czynu (przyznanie mia³o jednak formalny charakter). Z³o¿y³ równie¿ wniosek o wymierzenie mu kary dwóch lat pozbawienia
wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na lat 5, na³o¿enie obowi¹zku
naprawienia szkody, bez przeprowadzania postêpowania dowodowego. Wnioski oskar¿onego nie zyska³y aprobaty prokuratora.
Przeprowadzone badanie akt sprawy Prokuratury Rejonowej w Che³mie wykaza³o,
i¿ niezasadnie na etapie postêpowania przygotowawczego odst¹piono od przes³uchania dwóch œwiadków jad¹cych w pojeŸdzie bezpoœrednio za samochodem Adama F.
Œwiadkowie ci przes³uchani zostali w trakcie postêpowania s¹dowego. Bardziej istotnym zaniedbaniem by³o niestaranne sporz¹dzenie w dniu 14 grudnia 1996 roku protoko³u oglêdzin oraz szkicu miejsca wypadku drogowego (brak precyzyjnego opisania
i odzwierciedlenia usytuowania oderwanych czêœci samochodów, niezabezpieczenie
œladów pozostawionych przez samochód marki Audi).
Nie mo¿na wykluczyæ, i¿ to w³aœnie ten b³¹d zadecydowa³ o braku mo¿liwoœci bezspornego ustalenia winy oskar¿onego Anatolija K. i skutkowa³ wydaniem wyroku uniewinniaj¹cego. Z akt sprawy nie wynika przy tym, aby prokurator dy¿urny by³ obecny
na miejscu wypadku.
Zasygnalizowane uchybienia nie wp³ywaj¹ jednak na przedstawion¹ wy¿ej ocenê
zasadnoœci wniesienia aktu oskar¿enia oraz zastosowanego œrodka zapobiegawczego
wobec Anatolija K.
Odnosz¹c siê do podniesionego w oœwiadczeniu Panów Senatorów zarzutu poni¿aj¹cego i okrutnego traktowania Anatolija K. podczas pobytu w Zak³adzie Karnym
w Che³mie ustalono co nastêpuje.
W aktach sprawy Prokuratury Okrêgowej w Lublinie Oœrodek Zamiejscowy
w Che³mie znajduje siê informacja Prokuratora Rejonowego w Che³mie z dnia 28 listopada 2011 roku, z treœci której wynika, i¿ tamtejsza jednostka nie prowadzi³a postêpowania w sprawie znêcania siê nad Anatolijem K. przez wspó³osadzonych w Zak³adzie
Karnym w Che³mie.
Dokonano równie¿ sprawdzeñ w administracji wy¿ej wymienionego zak³adu karnego. Na podstawie otrzymanych kopii dokumentów ustalono, i¿ Anatolij K. w trakcje pobytu w tej jednostce penitencjarnej nie stwarza³ problemów natury wychowawczej. By³
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zadowolony ze sk³adu osobowego celi mieszkalnej, nie zg³asza³ uwag dotycz¹cych jego
bezpieczeñstwa osobistego, w tym rzekomego poni¿ania i bicia go. Nie by³ uczestnikiem zdarzeñ nadzwyczajnych, ani nie sk³ada³ ¿adnych skarg. Trzykrotne wizyty u lekarza w ambulatorium mia³y charakter profilaktyczny. Anatolij K. nie zg³asza³
badaj¹cym go lekarzom faktów pobicia, ani problemów natury psychicznej.
Ponadto analiza akt sprawy wykaza³a, i¿ zarówno na etapie postêpowania przygotowawczego, jak równie¿ s¹dowego oskar¿ony oraz jego obroñca nie sygnalizowali
jakichkolwiek okolicznoœci wskazuj¹cych na niew³aœciwe traktowanie Anatolija K.
przez inne osoby podczas jego pobytu w placówce penitencjarnej.
Prokurator niezw³ocznie informowa³ Konsulat Generalny Ukrainy w Polsce zarówno o zatrzymaniu obywatela tego kraju, o jego tymczasowym aresztowaniu, a nastêpnie o skierowaniu przeciwko niemu aktu oskar¿enia. Przestrzegane by³y równie¿ wszystkie uprawnienia procesowe osoby tymczasowo aresztowanej, w tym mo¿liwoœæ
bezpoœredniego kontaktu z obroñc¹.
Przedstawiaj¹c Panu Marsza³kowi szczegó³ow¹ informacjê dotycz¹c¹ przedmiotowej sprawy jednoczeœnie prezentujê pogl¹d, i¿ zarzuty o aresztowaniu i oskar¿eniu niewinnego cz³owieka nie znalaz³y potwierdzenia, brak jest te¿ dowodów, i¿ Anatolij K. by³
poni¿any i okrutnie traktowany w czasie tymczasowego aresztowania.
Z powa¿aniem
Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Bogdana Pêka
skierowane do prezydent miasta £odzi Hanny Zdanowskiej
Szanowna Pani Prezydent!
W listopadzie 2011 r. NIK opublikowa³a wyniki kontroli kszta³towania
i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie miasta £odzi. Wyniki tej kontroli s¹ bulwersuj¹ce. W szczególnoœci Izba ustali³a przewlek³oœæ i naruszenia
prawa w toku postêpowañ o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W ocenie NIK stwierdzone przypadki nieprzejrzystoœci i dowolnoœci w podejmowaniu w tym zakresie decyzji mog³y sprzyjaæ powstawaniu
mechanizmów korupcjogennych. Szczegó³owa informacja NIK wskazuje
przyk³ady konkretnych postêpowañ prowadzonych z naruszeniem prawa,
niekiedy wbrew orzeczeniom s¹dów administracyjnych, przyk³ady przewlekania spraw, bezzasadnego odmawiania wydania decyzji itp.
Pragniemy zapytaæ: czy Prezydent Miasta £odzi wyci¹gn¹³ lub wyci¹gnie
konsekwencje s³u¿bowe wobec osób winnych stwierdzonych przez NIK karygodnych nieprawid³owoœci, czy zapewni poprawê funkcjonowania swojego
urzêdu w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej, a przede wszystkim
czy usunie b³êdy i naprawi krzywdy wyrz¹dzone osobom, wobec których postêpowanie prowadzone by³o z naruszeniem prawa?
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pêk

Stanowisko
£ódŸ, 22 lutego 2012 r.
Pan Jan Wyrowiñski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2012 r. znak: BPS/043-04-134/12 przekazuj¹ce wspólne oœwiadczenie z³o¿one podczas 4. posiedzenia Senatu RP w dniu
19.01.2012 r. przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Bogdana Pêka, a zwi¹zane z wynikami przeprowadzonej w roku 2011 kontroli Najwy¿szej Izby Kontroli w zakresie kszta³towania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Miasta £odzi,
przekazujê w za³¹czeniu stanowisko wobec oœwiadczenia.
Z wyrazami szacunku
Hanna Zdanowska
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OdpowiedŸ
£ódŸ, 22 lutego 2012 r.
Pan Grzegorz Wojciechowski
i Pan Bogdan Pêk
Senatorzy Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowni Panowie Senatorowie,
zgodnie z ustaw¹ z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okreœlenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nastêpuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wejœcie w ¿ycie
przywo³anej ustawy spowodowa³o, ¿e z dniem 01.01.2004 r., tak Miasto £ódŸ, jak i wiele innych Gmin w Polsce posiadaj¹cych do tej pory plany przestrzennego zagospodarowania, obejmuj¹ce czêsto teren ca³ej gminy, zosta³o z mocy tej ustawy pozbawione
podstawowego narzêdzia realizacji polityki przestrzennej. Z t¹ dat¹ przesta³y bowiem
obowi¹zywaæ uchwalone przed 1995 rokiem plany zagospodarowania przestrzennego.
Jednoczeœnie ustawodawca, chc¹c zapewniæ mo¿liwoœæ realizacji zamierzeñ budowlanych zwi¹zanych ze zmian¹ zagospodarowania terenu do czasu uchwalenia nowych planów miejscowych, dopuœci³ okreœlanie sposobów zagospodarowania
i warunków zabudowy w drodze decyzji administracyjnej (decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
Najwy¿sza Izba Kontroli kontroluj¹c prawid³owoœæ prowadzenia procedury administracyjnej w zakresie ustalania warunków zabudowy wysunê³a zarzuty o nieprzejrzystoœæ i dowolnoœæ podejmowanych decyzji, mog¹ce prowadziæ do powstawania tzw.
„mechanizmów korupcjogennych" Dowolnoœæ ta jest jednak czêœciowo dopuszczona
przez ustawodawcê, a ograniczona jedynie przez wiedzê fachow¹ uprawnionych architektów i urbanistów, bior¹cych udzia³ w procedurze wydawania decyzji administracyjnych w zakresie ustalania warunków zabudowy.
Przy konkretyzowaniu zasad ustalania wymagañ dotycz¹cych nowej zabudowy
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, organ
ustawodawczy nada³ okreœlonej grupie zawodowej uprawnienia do sporz¹dzania projektów decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie bowiem z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoba, której powierza siê sporz¹dzanie
ww. projektów, musi byæ wpisana na listê izby samorz¹du zawodowego urbanistów albo architektów.
Wymóg ten przek³ada siê w sposób bezpoœredni na zapisy rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ustalania wymagañ dotycz¹cych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które dopuszczaj¹ wyznaczanie parametrów innych ni¿
przeciêtnie wystêpuj¹ce w danym terenie „je¿eli wynika to z analizy” urbanistycznej.
Tak sformu³owany wyj¹tek od regu³y dopuszczony zosta³ przy wyznaczaniu czterech
z piêciu podstawowych parametrów badanych w toku analizy urbanistycznej. Mo¿na
zatem s¹dziæ, i¿ w zamyœle ustawodawcy wiedza fachowa urbanistów i architektów,
posiadaj¹cych uprawnienia do wykonywania zawodu, jest w pe³ni wystarczaj¹ca, by
kszta³towaæ przestrzeñ poprzez okreœlanie dopuszczalnych parametrów dla nowej zabudowy na podstawie wyci¹gniêtych z analizy urbanistycznej wniosków.
Liczne rozstrzygniêcia s¹dów administracyjnych prowadz¹ jednak do twierdzenia,
¿e ilekroæ badaniu prawid³owoœci podlega decyzja o warunkach zabudowy wraz z wynikami analizy urbanistycznej, która dopuœci³a wyznaczenie parametrów innych ni¿
przeciêtne, przyjête rozwi¹zanie uznane zostaje za niewyjaœnione w sposób nale¿yty.
Doprowadza to do sytuacji, w której ocena podmiotu uprawnionego, na który ustawodawca scedowa³ prawo i odpowiedzialnoœæ o stanowieniu o kszta³cie przestrzeni, jest
wielokrotnie podwa¿ana.
W zwi¹zku z powy¿szym uznajê za stosowne zwrócenie uwagi na nieostroœæ przepisów przywo³anej ustawy i rozporz¹dzenia, normuj¹cych sposób ustalania warunków

4. posiedzenie Senatu w dniu 19 stycznia 2012 r.

335

zabudowy w drodze decyzji. Nieprecyzyjne zapisy wymienionych aktów prawnych, doprowadzaj¹ do skrajnie ró¿nych rozstrzygniêæ organów odwo³awczych w stosunku do
podobnych zagadnieñ, a brak jednolitej linii orzeczniczej nie pozwala na wypracowanie
spójnych zasad postêpowania.
Odnosz¹c siê do kwestii koniecznoœci poprawy sposobu kszta³towania i prowadzenia polityki przestrzennej Miasta £odzi w zwi¹zku z wynikami przeprowadzonej kontroli Najwy¿szej Izby Kontroli uprzejmie informujê, ¿e w celu wykonania wniosków
pokontrolnych podjêto m.in. nastêpuj¹ce dzia³ania:
– zarz¹dzeniem Prezydenta Miasta £odzi z dnia 17 listopada 2011 r. ustalono harmonogram sporz¹dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
na lata 2011–2014.
– w trakcie przygotowania i realizacji jest reorganizacja Urzêdu, której celem jest ujednolicenie dzia³añ samorz¹du zwi¹zanych z prowadzeniem polityki przestrzennej,
– przeprowadzono szkolenia dla pracowników bior¹cych udzia³ w procesie ustalania
warunków zabudowy. Zostali oni równie¿ zobligowani do wdro¿enia w swojej pracy
zaleceñ zawartych w wyst¹pieniu pokontrolnym NIK, zarówno pod k¹tem proceduralnym, jak i merytorycznym,
– zwiêkszono nadzór nad prowadzonymi postêpowaniami zmierzaj¹cymi do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu poprzez wprowadzenie dodatkowego poziomu kontroli wewnêtrznej.
Jestem przekonana, ¿e podjête, oraz przewidziane do podjêcia w najbli¿szym czasie
dzia³ania powinny przyczyniæ siê do efektywniejszego funkcjonowania Urzêdu Miasta
£odzi w zakresie kszta³towania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieœcie.
Pragnê ponadto podkreœliæ, i¿ celem przeprowadzonej przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli oceny nie by³o orzekanie o winie czy rozstrzyganie o „wyrz¹dzeniu krzywdy”, a jedynie
ocena dzia³alnoœci organów miasta £odzi w zakresie planowania i zagospodarowania
przestrzennego w latach 2008–2010.
Jednoczeœnie polskie prawo dopuszcza, by w przypadku, gdy ktokolwiek czuje siê
poszkodowany niew³aœciwym dzia³aniem organów administracji publicznej, to ma on
prawo dochodziæ naprawienia wyrz¹dzonej szkody na drodze cywilnej, po wczeœniejszym ustaleniu wysokoœci szkody oraz wykazaniu winy organu administracji.
Z wyrazami szacunku
PREZYDENT MIASTA £ODZI
Hanna Zdanowska

