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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Biereckiego
oraz senatora Henryka Ciocha
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Komisja Nadzoru Finansowego w piœmie z dnia 19 grudnia 2011 r. (sygnatura DBS/W03/7111/248/MW/11) poinformowa³a o koniecznoœci podjêcia dzia³añ dostosowawczych do propozycji dyrektywy CRD IV i wyrazi³a
pogl¹d, i¿ „z punktu widzenia stabilnoœci banków spó³dzielczych wa¿nym
wydaje siê tak¿e odpowiednie przygotowanie udzia³owców banków do zmiany przepisów reguluj¹cych charakter oraz ewentualne warunki zwrotu wniesionych przez nich udzia³ów”.
Ten pogl¹d wywo³a³ w œrodowisku banków spó³dzielczych powa¿ny niepokój, zosta³ bowiem odczytany jako zamierzenie istotnej zmiany charakteru
funduszu udzia³owego banków spó³dzielczych. W œrodowisku tym, zgodnie
z treœci¹ ustawy – Prawo bankowe, fundusz udzia³owy tworzony z wp³at
(udzia³ów) cz³onków banków spó³dzielczych traktowany jest jako prywatny
maj¹tek udzia³owców bêd¹cy podstaw¹ tworzenia i funkcjonowania banków.
Fundusz ten przez sto piêædziesi¹t lat istnienia bankowoœci spó³dzielczej stanowi³ – jako kapita³ w³asny – pe³ne zabezpieczenie funkcjonowania banków.
Udzia³y wnoszone przez cz³onków spó³dzielczych banków nie uczestnicz¹
w obrocie kapita³owym, nie s¹ zbywalne, stanowi¹ sta³y element cz³onkostwa
w spó³dzielni, istnieje bowiem nierozerwalna wiêŸ miêdzy cz³onkostwem
a wniesionym (lub zadeklarowanym) udzia³em. W przypadku banku spó³dzielczego istnieje odpowiedzialnoœæ cz³onka za d³ugi banku, do wysokoœci zadeklarowanych udzia³ów. Tym samym nie jest mo¿liwa wyp³ata równowartoœci
udzia³u w sytuacji, gdy zachodzi koniecznoœæ pokrycia strat banku.
Ze wzglêdu na œcis³e powi¹zanie stosunku cz³onkostwa z tworzonym
przez cz³onków funduszem udzia³owym w bankach spó³dzielczych istnieje
osobiste zaanga¿owanie cz³onków w bezpieczne dzia³anie banku. Dowodem
tego by³o podnoszenie w latach 2001–2010 poziomu funduszy w³asnych
w bankach spó³dzielczych zgodnie z art. 172 ustawy – Prawo bankowe do wysokoœci 1 miliona euro (docelowo), które w znacznej mierze dokonane zosta³o
poprzez zwiêkszenie funduszy udzia³owych pokrytych wp³atami cz³onków.
Równie¿ aktualnie obowi¹zuj¹ce miêdzynarodowe standardy rachunkowoœci (MSR 32), na podstawie których wydano KIMSF-2 „Udzia³y cz³onkowskie w spó³dzielniach oraz zbli¿one instrumenty”, naszym zdaniem
pozwalaj¹ w dalszym ci¹gu na traktowanie funduszu udzia³owego w bankach spó³dzielczych jako czêœci sk³adowej funduszy w³asnych banku.
Projektowana zmiana dotycz¹ca minimalnego poziomu funduszy w³asnych w bankach (CRD IV) przygotowywana jest docelowo na rok 2019, a wiêc
obecne podejmowanie czynnoœci dostosowawczych do jeszcze nieuchwalonej dyrektywy jest co najmniej przedwczesne.
Wydaje siê celowe, by zamiast proponowanych niedookreœlonych czynnoœci dostosowawczych podj¹æ raczej dzia³ania dostosowania wymogów dyrektywy do specyfiki dzia³ania spó³dzielczoœci bankowej w Polsce. Ta czêœæ
bankowoœci w Polsce obecnie stanowi 6–8% dzia³alnoœci rynku bankowego
i dot¹d jej funkcjonowanie nie stanowi³o ¿adnego zagro¿enia dla tego rynku.
W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na
nastêpuj¹ce pytania.
1. Jakie s¹ zamierzenia Komisji Nadzoru Finansowego co do tworzenia
funduszy w³asnych w bankach spó³dzielczych?
2. Jakich czynnoœci legislacyjnych banki spó³dzielcze maj¹ w tym zakresie oczekiwaæ?
W obecnie istniej¹cym stanie prawnym za³o¿enie zmiany lub likwidacji
funduszu udzia³owego w spó³dzielniach, w tym w bankach spó³dzielczych,
jest niemo¿liwe.
£¹czymy wyrazy szacunku
Grzegorz Bierecki
Henryk Cioch
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OdpowiedŸ
PRZEWODNICZ¥CEGO
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
Warszawa, 6.03.2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
KNF z zadowoleniem odnotowuje troskê i zainteresowanie Panów Senatorów sytuacj¹ sektora banków spó³dzielczych. Pozwala to mieæ nadziejê, ¿e parlamentarzyœci stan¹ siê orêdownikami zmian regulacji dostosowawczych w zakresie projektowanej
Dyrektywy CRD IV z korzyœci¹ dla stabilnoœci i konkurencyjnoœci banków spó³dzielczych w Polsce.
Odwo³uj¹c siê do treœci oœwiadczenia Panów Senatorów pozwalam sobie wyjaœniæ,
i¿ projekt Dyrektywy CRD IV z 20 lipca 2011 roku nie przewiduje, aby zakoñczenie harmonogramu wdro¿enia przepisów krajowych dotycz¹cych minimum poziomu funduszy (w tym wypadku kapita³u za³o¿ycielskiego) nast¹pi³o w 2019 roku. Nowe regulacje
bêd¹ obowi¹zywaæ bezpoœrednio po uchwaleniu Rozporz¹dzenia CRR, w przypadku
zaœ Dyrektywy CRD IV dat¹ koñcz¹c¹ bêdzie moment wprowadzenia wynikaj¹cych
z niej zasad do polskich przepisów. Podjêcie zatem czynnoœci dostosowawczych jeszcze
na etapie prac przygotowawczych dotycz¹cych nieuchwalonej dyrektywy, bior¹c pod
uwagê ich zakres merytoryczny i koniecznoœæ przeprowadzenia procesu legislacyjnego
poprzedzonego rozwa¿n¹ dyskusj¹, jest ze wszech miar zasadne. W zwi¹zku z tym z uznaniem nale¿y przyj¹æ stwierdzenie o koniecznoœci podjêcia próby dostosowywania
Dyrektywy CRD IV oraz treœci Rozporz¹dzenia CRR do polskich realiów tam gdzie jest
to mo¿liwe i potrzebne. Jednak zastrzec trzeba, ¿e polska bankowoœæ spó³dzielcza nie
jest jedynym systemem zbudowanym na bazie spó³dzielczych instytucji kredytowych
dzia³aj¹cym w Europie, a zawarte w projektach rozwi¹zania s¹ efektem dyskusji m.in.
z EACB (Europejskim Zwi¹zkiem Banków Spó³dzielczych do którego nale¿y równie¿
Krajowy Zwi¹zek Banków Spó³dzielczych). Przeprowadzane uzgodnienia, w ramach
prac nad projektem regulacji, przecz¹ tezie, ¿e przyjête w nich rozwi¹zania nie uwzglêdniaj¹
specyfiki dzia³ania spó³dzielni. Trudnoœci zwi¹zane z uwzglêdnieniem – zw³aszcza polskich odmiennoœci – mog¹ wynikaæ st¹d, ¿e skala ró¿nic w sposobie dzia³ania – w stosunku do innych spó³dzielczych organizacji bankowych – jest istotna.
Zmiana charakteru udzia³ów w kontekœcie Dyrektywy CRD IV nic bêdzie mia³a, wg
szacunków KNF, daleko id¹cych skutków finansowych i spo³ecznych. Zasada uzale¿niaj¹ca wyp³atê udzia³ów od wyst¹pienia straty jest dzia³aniem typu ex post i jako taka
nie powinna byæ kwestionowana w œwietle ostatnich zdarzeñ na rynku finansowym.
Wprawdzie, co warto podkreœliæ, banki spó³dzielcze w czasie kryzysu utrzyma³y swoj¹
dobr¹ pozycjê kapita³ow¹, a w poszczególnych obszarach zwiêkszy³y swój udzia³ w rynku, niemniej zasada pe³nej harmonizacji rynku finansowego obliguje do opracowania
regulacji dotycz¹cych m.in. funduszy w oparciu o jednakowe wytyczne.
W zwi¹zku z powy¿szym zasada wyp³aty funduszu udzia³owego w bankach
spó³dzielczych bêdzie musia³a ulec zmianie. W sytuacji normalnej, o ile spó³dzielnia
jest w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej, z punktu widzenia udzia³owców zasady wyp³aty udzia³ów niczym nie bêd¹ siê ró¿niæ od dotychczasowego trybu. Natomiast
w przypadku gdy taka wyp³ata mia³aby wp³yn¹æ na pogorszenie adekwatnoœci kapita³owej spó³dzielni zarówno sami w³aœciciele banku, jak i nadzór bêdzie móg³ dokonaæ
zatrzymania lub ograniczenia wyp³aty. KNF nie dostrzega równie¿ zagro¿enia dla posiadaczy obecnych udzia³ów w zwi¹zku z propozycj¹ art. 463 i 464 Rozporz¹dzenia
CRR, która mówi o prawach nabytych w³aœcicieli udzia³ów. KNF jest zdania, ¿e decyzja
dotycz¹ca nowych regulacji powinna byæ konsultowana z samymi bankami spó³dzielczymi (tj. ich w³aœcicielami) i od nich bêdzie zale¿eæ, czy nowy rodzaj udzia³ów bêdzie

5. posiedzenie Senatu w dniu 2 lutego 2012 r.

9

zastêpowa³ obecny, czy zdecyduj¹ siê na stopniowe wygaszanie starych udzia³ów i obejmowanie, nieobligatoryjnie, udzia³ów o nowej charakterystyce. Dlatego w ocenie KNF
wczesne informowanie spó³dzielców bankowych jest zasadne. Bior¹c pod uwagê, i¿
problem dotyczy du¿ej grupy osób o ró¿nym poziomie wiedzy na temat rynku finansowego, KNF zwróci³ siê do Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych o przedstawienie
bankom spó³dzielczym informacji na temat projektowanych zmian.
Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e równie¿ z analiz Krajowego Zwi¹zku Banków
Spó³dzielczych, wynika, i¿ ewentualny problem minimum kapita³owego nie bêdzie istotny dla ca³ego sektora. Iloœæ banków spó³dzielczych niespe³niaj¹cych minimum
kapita³owego bêdzie zale¿eæ g³ównie od terminu wejœcia w ¿ycie nowych regulacji.
Zmiana proponowana w projektach regulacji CRD IV/CRR sprowadza siê do sposobu
traktowania funduszu udzia³owego jako kapita³ów spó³dzielczych najwy¿szej jakoœci.
Trudnoœci w zakwalifikowaniu funduszu udzia³owego do tej kategorii funduszy
zwi¹zane s¹ z charakterystyczn¹ cech¹ tego funduszu jak¹ jest zmiennoœæ. Dostrzegaj¹c tê specyfikê, projektodawcy przewidzieli mo¿liwoœæ uznania funduszu udzia³owego za kapita³ najbardziej trwa³y – je¿eli spó³dzielnia ma mo¿liwoœæ zatrzymania
wyp³aty wypowiedzianych udzia³ów, w przypadku gdyby taka wyp³ata stanowi³a
zagro¿enie dla bytu spó³dzielni. Rozwi¹zanie takie w istocie chroni spó³dzielczoœæ
i trudno by³oby kwestionowaæ celowoœæ wprowadzenia takiej zasady do polskiego porz¹dku prawnego.
Przychylne, pozytywne nastawienie dla przysz³ych zmian s³u¿¹cych wzmocnieniu
sektora spó³dzielczoœci bankowej, ze strony parlamentarzystów jest ze wszech miar potrzebne. Dotyczy to tak¿e innych niezbêdnych – w œwietle rozwi¹zañ CRD IV/CRR –
zmian, zw³aszcza dotycz¹cych zarz¹dzania p³ynnoœci¹.
W zwi¹zku z powy¿szym KNF zwróci³a siê do Ministra Finansów RP, o uwzglêdnienie w dzia³aniach zwi¹zanych z kszta³towaniem ostatecznego brzmienia Dyrektywy
CRD IV i Rozporz¹dzenia CRR postulatów dotycz¹cych zapewnienia odpowiednio d³ugich okresów przejœciowych, a tak¿e o rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia rozwi¹zañ
wspieraj¹cych banki zarówno w okresie tworzenia przez nie systemów IPS, jak równie¿
w ca³ym okresie funkcjonowania tych systemów.
Istotnym wsparciem dla sektora banków spó³dzielczych przy tworzeniu systemów
IPS, zak³adaj¹cym obowi¹zkowy udzia³ (tak¿e w wymiarze finansowym) w systemie
ochrony opartym na wzajemnym gwarantowaniu bezpieczeñstwa p³ynnoœci i wyp³acalnoœci ka¿dego z uczestników, by³aby równie¿ mo¿liwoœæ zaliczenia œrodków wydatkowanych na ich tworzenie do kosztów uzyskania przychodów, a w przysz³oœci
zastosowanie odpowiednich zasad podatkowych uwzglêdniaj¹cych charakter przep³ywów pomiêdzy uczestnikami zintegrowanych systemów IPS.
Komisja Nadzoru Finansowego ma niezmienny pogl¹d co do zasad tworzenia funduszy w³asnych w bankach spó³dzielczych. Po¿¹dane jest utrzymanie pozytywnej tendencji w zakresie poziomu przekazywanych zysków na fundusze niepodzielne oraz
pozostawienie mo¿liwoœci zasilenia funduszy w³asnych poprzez op³acenie zadeklarowanych udzia³ów spó³dzielni bankowej. Obecny system sprawia, i¿ sektor bankowoœci
spó³dzielczej jawi siê jako jeden z najbezpieczniejszych segmentów na rynku finansowym w Polsce. Nie oznacza to jednak, ¿e nie jest mo¿liwe jego wzmocnienie i poprawa
efektywnoœci dzia³ania, czemu sprzyjaæ bêd¹ przedstawione w regulacjach UE zmiany
w zakresie p³ynnoœci.
KNF nie posiada inicjatywy ustawodawczej, dlatego te¿ przebieg procesu dokonywania zmian zale¿y g³ównie od Ministerstwa Finansów, a nastêpnie parlamentarzystów. KNF ma nadziejê, ¿e uczestnicy procesu uchwalania prawa opowiedz¹ siê za
takimi zmianami regulacji, aby w przysz³oœci banki spó³dzielcze mia³y mo¿liwoœæ zatrzymania lub ograniczenia wyp³aty udzia³ów, chroni¹c siê w ten sposób przed ewentualnym pogorszeniem sytuacji np. w przypadku niekorzystnego wp³ywu takiej
wyp³aty na adekwatnoœæ kapita³ow¹, czyli równie¿ pozycjê konkurencyjn¹ banków.
KNF bêdzie równie¿ d¹¿y³ do implementacji takich rozwi¹zañ regulacyjnych, które bêd¹ pozwala³y bankom spó³dzielczym zwiêkszaæ fundusz udzia³owy. KNF s³u¿y³ bêdzie
w procesie legislacyjnym swoj¹ wiedz¹ merytoryczn¹ w zakresie nowych regulacji.
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Przedstawiaj¹c to, pozwalam sobie wyraziæ nadziejê, i¿ przekazane informacje stanowi¹ wystarczaj¹ce wyjaœnienie sytuacji, która wywo³a³a powa¿ny niepokój w œrodowisku banków spó³dzielczych. W opinii KNF, wdro¿enie zaplanowanych w pakiecie
Dyrektywy CRD IV zmian sprawi, i¿ sektor banków spó³dzielczych bêdzie grup¹ banków jeszcze bardziej bezpiecznych oraz konkurencyjnych, co jest równie¿ celem samych w³aœcicieli banków.
Z powa¿aniem
PRZEWODNICZ¥CY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
Andrzej Jakubiak
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Z opublikowanego przez Komisjê Europejsk¹ „Przewodnika w sprawie
europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy” wynika, i¿ do listopada 2015 r. powinny powstaæ w Polsce dwa
specjalne miêdzynarodowe korytarze kolejowe transportu towarów. Korytarze te zdecydowanie zwiêksz¹ efektywnoœæ kolejowego transportu towarowego wzglêdem innych ga³êzi transportu (w przypadku Polski rozporz¹dzenie dotyczy w szczególnoœci odcinków dwóch korytarzy przechodz¹cych
przez nasze terytorium, to jest korytarza nr 5 oraz korytarza nr 8).
Z uwagi na potrzebê w³¹czenia polskiej infrastruktury kolejowej do sieci
miêdzynarodowej logiczne i konieczne wydaje siê budowanie bezpoœrednich
korytarzy kolejowych wewn¹trz naszego kraju. Ponadto bezpoœrednie korytarze kolejowe ³¹cz¹ce znacz¹ce regiony Polski s¹ niezbêdne dla rozwoju ca³ego kraju i jego konkurencyjnoœci w europejskiej sieci transportowej.
W zwi¹zku z tym nie dziwi mnie zaniepokojenie, na przyk³ad Sejmiku
Województwa Dolnoœl¹skiego, wywo³ane decyzj¹ o od³o¿eniu do 2030 r.
realizacji projektu budowy linii kolei du¿ych prêdkoœci Wroc³aw – £ódŸ –
Warszawa.
Uprzejmie proszê Pana Ministra o odniesienie siê do zaistnia³ej sytuacji,
a tak¿e o przedstawienie programu rozbudowy infrastruktury kolejowej dotycz¹cej transportu towarowego.
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 9 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 8 lutego 2012 r., sygn. akt BPS/04-05-137/12, skierowane do pana S³awomira Nowaka – Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, przekazuj¹ce oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego, z³o¿one podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lutego 2012 r., w sprawie kolejowych, miêdzynarodowych korytarzy transportu towarów uprzejmie przekazujê informacje
w przedmiotowej sprawie.
Dnia 20 paŸdziernika 2010 r. w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej zosta³o
opublikowane Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 913/2010 z dnia
22 wrzeœnia 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy1.
1

Dz.Urz. UE L276 z dn. 20.10.2010, str. 22.
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Na mocy Rozporz¹dzenia utworzone zostan¹ tzw. „pierwsze korytarze towarowe”,
wœród nich dwa przechodz¹ce przez terytorium Polski:
1. Korytarz nr 5: – Gdynia – Katowice – Ostrawa/¯ylina – Bratys³awa/Wiedeñ /Klagenfurt – Udine – (Wenecja – Bolonia/Rawenna) / Triest / –/ Graz – Maribor – Lublana – Koper/Triest (do 10 listopada 2015 r.);
2. Korytarz nr 8: – Bremenhaven/Rotterdam/Antwerpia – Akwizgran/Berlin – Warszawa – Terespol (granica polsko-bia³oruska) /Kowno (do 10 listopada 2015 r.).
Wdro¿enie Rozporz¹dzenia spoczywa g³ównie na spó³ce PKP PLK SA, która
wspó³pracuje zarówno z Ministerstwem, jak i z zarz¹dcami infrastruktury korytarzy
(m.in. DB Netz, ProRail, Keyrail, lnfrabel, SDC, S, ¯SR, RFI, ÓBB Infrastruktur i LG)
oraz organami alokuj¹cymi (VGI oraz AP).
W PKP PLK SA dzia³a zespó³ ds. wdra¿ania Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 913/2010 w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na
konkurencyjny transport towarowy, z³o¿ony z przedstawicieli jednostek organizacyjnych PKP PLK SA. Spó³ka prowadzi równie¿ dzia³ania na forum miêdzynarodowym,
maj¹ce na celu doprowadzenie do za³o¿enia Rad Zarz¹dzaj¹cych korytarzy towarowych
nr 5 i 8, a tak¿e bilateraln¹ wspó³pracê z S¯DC w celu utworzenia dodatkowego korytarza, ³¹cz¹cego porty w Szczecinie i Œwinoujœciu z Czechami.
Rozporz¹dzenie to akt prawny, który obowi¹zuje bezpoœrednio Pañstwo Cz³onkowskie i podmioty rynkowe. Dlatego konieczne jest systemowe podejœcie do wdra¿ania
korytarzy towarowych na terytorium Polski – integruj¹ce interesy wszystkich zainteresowanych podmiotów: zarz¹dców infrastruktury, przewoŸników, upowa¿nionych
wnioskodawców, w³aœcicieli i zarz¹dców terminali. W zwi¹zku z tym w pracach zarówno na korytarzu nr 5, jak i nr 8 PKP PLK SA d¹¿y – przy wsparciu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – do uzyskania statusu lidera, tak aby
wszystkie struktury korytarzowe by³y zak³adane w Polsce. By³oby to korzystne, nie tylko z powodów organizacyjnych i biznesowych, ale tak¿e presti¿owych oraz zwi¹zanych
z wizerunkiem polskiego sektora kolejowego. Obecnie zosta³y pomyœlnie zakoñczone
dzia³ania dla ustanowienia PKP PLK SA jako lidera dla korytarza nr 8. W przypadku
korytarza nr 5 z inicjatywy strony polskiej trwaj¹ aktualnie prace nad powo³aniem Rady Wykonawczej, co pozwoli tak¿e potwierdziæ pozycjê PKP PLK SA.
PKP PLK SA podejmuje tak¿e aktywne dzia³ania w celu zbadania mo¿liwoœci utworzenia na terytorium Polski dodatkowego korytarza ³¹cz¹cego terytorium Czech z portami Szczecin/Œwinoujœcie przy wykorzystaniu linii C-E59.
Rozporz¹dzenie 913/2010 zak³ada wiele nowatorskich rozwi¹zañ odnoœnie do funkcjonowania europejskiego rynku kolejowego, a tak¿e dla rynku kolejowego w Polsce. Rozporz¹dzenie zak³ada m.in. sk³adanie wniosków o przydzia³ trasy w korytarzu przez
wnioskodawców niebêd¹cych licencjonowanymi przewoŸnikami (polskie prawo aktualnie tego nie przewiduje); przydzielanie przepustowoœci przez wspóln¹ komórkê korytarzow¹ – tzw. OSS (polskie prawo przewiduje, i¿ przepustowoœæ jest przydzielana przez
zarz¹dcê infrastruktury); nadanie priorytetów poci¹gom towarowym zarówno przy przydzielaniu przepustowoœci w korytarzu oraz przy prowadzeniu ruchu w korytarzu (nadanie priorytetu przy przydzielaniu przepustowoœci transportowi towarowemu jest
sprzeczne z zapisami polskiego prawa); wspó³pracê i nowe uprawnienia dla regulatorów
rynku, w odniesieniu do korytarzy towarowych (które nie s¹ przewidziane w prawie).
Prace nad uruchomieniem korytarzy oraz ich póŸniejsze funkcjonowanie bêdzie
wymaga³o od zarz¹dców infrastruktury zaanga¿owania znacznych nak³adów finansowych. Finansowanie struktur korytarzowych (zgodnie z Rozporz¹dzeniem rekomendowane jest, by Rady Zarz¹dzaj¹ce za³o¿yæ w formie europejskich ugrupowañ interesów
gospodarczych) bêdzie dodatkowym obci¹¿eniem dla bud¿etu zarz¹dcy. Dodatkowe
obci¹¿enia mog¹ powstaæ tak¿e po przeprowadzeniu analizy potrzeb inwestycyjnych,
które zostan¹ okreœlone dla ka¿dego korytarza towarowego. Przy wspó³tworzeniu takich planów, PKP PLK SA bêdzie wspó³pracowaæ z Ministerstwem.
Obecnie jest przygotowywane powo³anie zespo³u, który bêdzie pe³ni³ rolê Komitetu
Steruj¹cego dla wdra¿ania Rozporz¹dzenia 913/2010 w Polsce. Przewiduje siê, ¿e
w sk³ad takiego Zespo³u wejd¹ przedstawiciele MTBiGM, innych w³aœciwych merytorycz-
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nie ministerstw, PKP PLK SA, przewoŸnicy (ewentualnie ich zrzeszenia ZNPK, RBF),
w³aœciciele i zarz¹dcy terminali oraz przedstawiciele bran¿y logistycznej.
Przewiduje siê, ¿e zadania dla zespo³u obejm¹ miêdzy innymi:
¨ okreœlenie oczekiwañ wobec szczegó³owego przebiegu (sieci) korytarzy towarowych na terytorium Polski, bior¹c pod uwagê stanowisko PKP PLK SA oraz stanowiska bran¿owe;
¨ stworzenie platformy do wspó³pracy z w³aœcicielami i zarz¹dcami terminali;
¨ stworzenie platformy do wspó³pracy z przedsiêbiorstwami kolejowymi;
¨ nawi¹zanie/kontynuacja wspó³pracy z partnerami z DE, BE, NL, LT, CZ, SK, AT,
SI, IT (ew. HU wspólne odcinki).
Planowane jest tak¿e zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji, skierowanej do
sektora kolejowego i bran¿y logistycznej, do udzia³u w której zaproszeni zostaliby przewoŸnicy, w³aœciciele i zarz¹dcy terminali, przedstawiciele bran¿y logistyki, którzy w przysz³oœci mog¹ siê staæ wnioskodawcami upowa¿nionymi do sk³adania wniosków
o przydzia³ trasy poci¹gu w korytarzu. Konferencja mia³aby na celu zapoznanie bran¿y
z tematyk¹ korytarzy towarowych oraz przygotowanie jej do wdro¿enia Rozporz¹dzenia.
Przedstawiaj¹c powy¿sze wyra¿am przekonanie, ¿e na obecnym etapie przygotowania do rozpoczêcia funkcjonowania korytarzy towarowych wed³ug Rozporz¹dzenia
913/2010 wypracowana pozycja polskiego zarz¹dcy infrastruktury pozwali na zapewnienie interesów polskiego rynku kolejowego i jego konkurencyjnoœci w tworz¹cym siê
europejskim obszarze kolejowym. W zwi¹zku z tym nast¹pi poprawa obs³ugi transportowej wielu znacz¹cych regionów Polski wp³ywaj¹c na podniesienie ich atrakcyjnoœci
inwestycyjnej i mo¿liwoœci rozwojowych.
Proszê o przyjêcie przedstawionej informacji, jako potwierdzenia dzia³ania resortu
transportu zbie¿nie z kierunkami i priorytetami wymienionymi przez senatora Piotra
Gruszczyñskiego.
Z powa¿aniem
Andrzej Massel
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie obowi¹zuj¹cy stan prawny pozwala spadkobiercy w przeci¹gu
szeœciu miesiêcy od momentu tak zwanego otwarcia spadku z³o¿yæ oœwiadczenie o odrzuceniu spadku, przyjêciu go wprost lub przyjêciu z dobrodziejstwem inwentarza. Ta ostatnia mo¿liwoœæ ogranicza spadek do jego wartoœci
dodatniej, wobec czego spadkobierca nie ponosi odpowiedzialnoœci za d³ugi
spadkowe.
Ustawodawca przewidzia³ przyjêcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza z mocy ustawy wobec osób poni¿ej osiemnastego roku ¿ycia, co chroniæ
ma niepe³noletnich spadkobierców.
Ustawowe dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza powinno zostaæ
rozszerzone na wszystkich spadkobierców. Œwiadomoœæ prawna spo³eczeñstwa oraz krótki okres na z³o¿enie oœwiadczenia – tylko pó³ roku – czêsto bowiem powoduj¹, ¿e dziedziczy siê, bez wiedzy o ich istnieniu, d³ugi po
spadkodawcy, co wychodzi na jaw dopiero podczas egzekucji komorniczej.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ
Warszawa, 13 marca 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Andrzeja Grzyba, przekazane przy
piœmie z dnia 8 lutego 2012 r., nr BPS/DSK-043-05-138/12 w sprawie rozwa¿enia
mo¿liwoœci zmiany przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie skutków niez³o¿enia
przez spadkobiercê w ustawowym terminie oœwiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu
spadku, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.
Zgodnie z art. 1012 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93, z póŸn. zm.), zwanej dalej: „k.c.”, spadkobierca mo¿e b¹dŸ przyj¹æ spadek bez ograniczenia odpowiedzialnoœci za d³ugi (przyjêcie proste), b¹dŸ przyj¹æ spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialnoœci (przyjêcie z dobrodziejstwem inwentarza),
b¹dŸ te¿ spadek odrzuciæ. Z³o¿enie oœwiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku
mo¿e byæ z³o¿one w ci¹gu szeœciu miesiêcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedzia³
siê o tytule swego powo³ania (art. 1015 §1 k.c.).
W myœl art. 1015 §2 k.c. brak oœwiadczenia spadkobiercy w powy¿szym terminie
jest jednoznaczny z prostym przyjêciem spadku. Jednak¿e gdy spadkobierc¹ jest osoba niemaj¹ca pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych albo osoba, co do której istnieje
podstawa do jej ca³kowitego ubezw³asnowolnienia, albo osoba prawna, brak oœwiadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjêciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e od chwili przyjêcia spadku spadkobierca odpowiada za d³ugi
spadkowe ca³ym swoim maj¹tkiem (art. 1030 k.c.). W razie przyjêcia spadku z dobro-
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dziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialnoœæ za d³ugi spadkowe tylko do wartoœci ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (art. 1031 §2
zd. 1 k.c.). Natomiast z³o¿enie oœwiadczenia o odrzuceniu spadku wy³¹cza spadkobiercê od dziedziczenia, tak jakby nie do¿y³ chwili jego otwarcia (art. 1020 k.c.).
W Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego dzia³aj¹cej przy Ministrze Sprawiedliwoœci trwaj¹ prace nad projektem nowego Kodeksu cywilnego. W nowym Kodeksie
przewiduje siê odst¹pienie od obecnie obowi¹zuj¹cego rozwi¹zania, które z milczeniem
spadkobiercy wi¹¿e skutek w postaci prostego przyjêcia spadku. W pracach nad nowym Kodeksem cywilnym przewiduje siê rozszerzenie rozwi¹zania dotycz¹cego podmiotów wymienionych w art. 1015 §2 k.c. na wszystkich spadkobierców. Niez³o¿enie
oœwiadczenia w przedmiocie przyjêcia lub odrzucenia spadku bêdzie równoznaczne
z przyjêciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, z czym jednak bêdzie siê wi¹za³
obowi¹zek poniesienia kosztów sporz¹dzenia inwentarza maj¹tku spadkowego.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba
oraz senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Podczas 80. posiedzenia Senatu RP siódmej kadencji z³o¿yliœmy oœwiadczenie w sprawie Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego „Lasy Pañstwowe”.
Dziêkuj¹c za odpowiedŸ, stwierdzamy, ¿e wiêkszoœæ podniesionych w oœwiadczeniu problemów nadal jest niestety aktualna.
Lasy Pañstwowe to najwiêksza w Unii Europejskiej organizacja zarz¹dzaj¹ca lasami nale¿¹cymi do Skarbu Pañstwa. Aktualna pozostaje propozycja wspó³pracy przedstawicieli przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na rynku
drzewnym, Lasów Pañstwowych oraz parlamentarzystów w celu opracowania projektu zmian przepisów reguluj¹cych tê materiê ustawow¹. Takie gremium mia³oby umocowanie i mandat spo³eczny do prac nad przygotowaniem
najlepszych rozwi¹zañ dotycz¹cych zarówno dystrybucji drewna, jak
i kszta³towania jego cen, co wydaje siê niezwykle istotne dla gospodarki. Problemy przetargów oraz wykupywania surowca tartacznego i papierówki
przez firmy powi¹zane z rynkiem energetycznym s¹ nadal aktualne i pozostaj¹ nierozwi¹zane, wobec czego zasadne jest d¹¿enie do ich rozwi¹zania.
Nasze regulacje prawne powinny wspieraæ ma³ych i œrednich rodzimych
przedsiêbiorców, którzy dzia³aj¹ na rynkach lokalnych. Ich ochrona i ochrona
miejsc pracy w tych firmach powinna byæ jednym z priorytetów. Czy nie nale¿a³oby rozwa¿yæ zwiêkszenia o kilka procent iloœci drewna pozyskiwanego
w lasach i przeznaczanego do sprzeda¿y?
Lasy Pañstwowe jako wspólne dobro wszystkich obywateli powinny posiadaæ jasn¹ i przejrzyst¹ strukturê dzia³ania i organizacji. Nale¿y te¿ rozwa¿yæ dopuszczenie wyzbycia siê przez Lasy Pañstwowe zbêdnych do
prowadzenia gospodarki leœnej sk³adników maj¹tku poprzez ich przekazanie
gminom lub sprzeda¿, co odci¹¿y Lasy Pañstwowe i pozwoli na zagospodarowanie tych sk³adników.
Andrzej Grzyb
Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ
Warszawa, 29.02.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatorów Andrzeja Grzyba i Kazimierza Kleiny
w sprawie prowadzenia gospodarki surowcem drzewnym przez Pañstwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Pañstwowe oraz wyzbycia siê zbêdnych sk³adników maj¹tku, nades³ane przy piœmie z 8.02.2012 r. znak: BPS/043-05-139/12, uprzejmie informujê.
Sprawa sprzeda¿y drewna przez Pañstwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Pañstwowe
jest w ostatnim czasie przedmiotem zainteresowania wielu gremiów, w tym równie¿
parlamentarzystów.
Utrzymuj¹ca siê nierównowaga popytu i poda¿y na rynku surowca drzewnego powoduje, ¿e nie s¹ zaspokojone potrzeby wszystkich potencjalnych odbiorców drewna,
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a system sprzeda¿y prowadzony przez Lasy Pañstwowe jest krytykowany. System ten
oparty jest na zasadach przetargowych i nadzorowany przez Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszelkie zachowania niekonkurencyjnego przy sprzeda¿y drewna gro¿¹ na³o¿eniem na Lasy Pañstwowe kar finansowych. Mia³o to ju¿ miejsce w 2008 r.
Minister Œrodowiska by³ inicjatorem spotkañ maj¹cych na celu rozwa¿enie zarówno ustawowego uregulowania kwestii sprzeda¿y drewna, jak i innych propozycji, w tym
dotycz¹cych ochrony krajowych przedsiêbiorców przemys³u drzewnego.
Jednak¿e regulacje wspólnego rynku europejskiego oraz zakaz stosowania praktyk
ograniczaj¹cych konkurencjê uniemo¿liwiaj¹ zastosowanie protekcjonizmu dla polskich przedsiêbiorców drzewnych.
Na spotkaniu Ministra Œrodowiska z przedsiêbiorcami reprezentuj¹cymi przemys³
drzewny, przy udziale nowego Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych, które odby³o siê w dniu 23 lutego br., w sprawie bie¿¹cych i d³ugofalowych dzia³añ mo¿liwych
do zastosowania w celu poprawy sytuacji odbiorców drewna, zaproponowano wprowadzenie od 2013 r. rocznej procedury sprzeda¿y drewna, umo¿liwiaj¹cej zwiêkszenie pewnoœci w zaopatrzeniu w surowiec drzewny oraz systemu umów wieloletnich.
Ponadto Lasy Pañstwowe zaproponowa³y doraŸne zmiany pocz¹wszy od II pó³rocza
2012 r. tj. m.in. uproszczenie procedury nabywania drewna poprzez konsolidacjê
umów, wprowadzenie ceny œredniowa¿onej uzyskanej w dwóch etapach przetargowych traktowanych jako jedna procedura oraz jednolitego wzoru umów dla wszystkich
odbiorców, mo¿liwoœæ uiszczania wadium w formie gwarancji bankowych, opracowania warunków technicznych na drewno œredniowymiarowe oraz k³odowane, zamro¿enie cen minimalnych na drewno sprzedawane w II pó³roczu br.
Ustalono tak¿e pilne powo³anie zespo³u negocjacyjnego leœno-drzewnego w celu
uzgodnienia powy¿szych propozycji oraz opracowania docelowych zmian w zasadach
sprzeda¿y drewna, które mog³yby wejœæ w ¿ycie od 2013 r.
Równoczeœnie przeprowadzone zostan¹ analizy potencja³u bazy surowcowej drewna w perspektywie rosn¹cego popytu oraz ograniczeñ wynikaj¹cych z objêcia 30% lasów obszarami Natura 2000.
Natomiast nie jest aktualnie przewidywane przeniesienie kompetencji Dyrektora
Generalnego Lasów Pañstwowych w zakresie ustalania zasad sprzeda¿y drewna na
szczebel Ministra Œrodowiska.
W zakresie wykupywania drewna przez firmy powi¹zane z rynkiem energetycznym
uprzejmie informujê, ¿e w projekcie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki w sprawie
szczegó³owego zakresu obowi¹zków uzyskania i przedstawienia do umorzenia œwiadectw pochodzenia, uiszczenia op³aty zastêpczej, zakupu energii elektrycznej i ciep³a
wytworzonych w odnawialnych Ÿród³ach energii…, wy³¹czono mo¿liwoœæ przeznaczania na ten cel drewna pe³nowartoœciowego.
W odniesieniu do wyzbywania siê przez Lasy Pañstwowe zbêdnego do prowadzenia
gospodarki leœnej mienia pragnê poinformowaæ, ¿e Lasy Pañstwowe sukcesywnie, zgodnie z uregulowaniami ustawy o lasach, prowadz¹ ten proces. Poinformowa³ o tym Senack¹ Komisjê Œrodowiska na posiedzeniu w dniu 14 lutego br. Dyrektor Generalny
Lasów Pañstwowych. Powy¿sza tematyka by³a tak¿e przedmiotem posiedzenia Sejmowej Komisji Skarbu Pañstwa w dniu 28 lutego 2012 r.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do pism, które otrzyma³em od starosty œwiebodziñskiego
i wójtów gminy £agów i gminy Szczaniec dotycz¹cych budowy dwóch wêz³ów na autostradzie A2 zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie
dzia³añ maj¹cych na celu przyœpieszenie budowy tych¿e wêz³ów.
Zgodnie z umow¹ koncesyjn¹ zawart¹ miêdzy Autostrad¹ SA a ministrem infrastruktury na odcinku miêdzy Nowym Tomyœlem i Œwieckiem zosta³o zaplanowanych szeœæ wêz³ów, w tym po jednym w £agowie
i Myszêcinie. Na dzieñ dzisiejszy oba wêz³y nadal s¹ zaplanowane do wybudowania, ale w perspektywie czasowej do 2030 r. Tak d³uga perspektywa
odnoœnie do budowy obu wymienionych wêz³ów spowoduje degradacjê gospodarcz¹ powiatu, wzrost bezrobocia i upadek lokalnej przedsiêbiorczoœci.
Dodaæ nale¿y, ¿e wêz³y te maj¹ le¿eæ na przeciêciu autostrady A2 z dawn¹
drog¹ krajow¹ nr 2, obecnie nr 92.
W przypadku obu wêz³ów lokalne w³adze i mieszkañcy ju¿ od dawna
przygotowywali siê na ich otwarcie. W gminie £agów w okolicy miejscowoœci
£agów, PoŸrzad³o, Gronów, Stok, Mostki, Wilkowo jest przygotowywane ca³e
zaplecze techniczne: oko³o czterech tysiêcy miejsc parkingowych, ca³a baza
hotelowa, myjnie, warsztaty samochodowe itd. £¹cznie to ponad tysi¹c
miejsc pracy. W przypadku braku takiego wêz³a wiêkszoœæ tych miejsc pracy
zostanie zlikwidowana ze wzglêdu na brak popytu na oferowane us³ugi. Ju¿
dziœ da siê zaobserwowaæ znaczny spadek w porównaniu z rokiem ubieg³ym.
Warto wspomnieæ te¿ o stratach zwi¹zanych z miejscami pracy w turystyce, jakich wiele w tym regionie, bior¹c pod uwagê, ¿e to rejon Pojezierza
Lubuskiego.
Podobnie sytuacja przedstawia siê w gminie Szczaniec, na terenie której
zosta³a zaplanowana budowa wêz³a Myszêcin. W zwi¹zku z planowan¹ budow¹ wêz³a gmina Szczaniec uzbroi³a teren, a lokalni przedsiêbiorcy przygotowali siê do budowy infrastruktury obs³ugi podró¿nych. Opracowany zosta³
plan zagospodarowania przestrzennego terenów przylegaj¹cych do planowanego wêz³a Myszêcin. W ostatnich dziesiêciu latach w bezpoœrednim
s¹siedztwie powsta³y cztery hotele z restauracjami, dwie stacje paliw, stacja
LPG, ca³odobowy market, trzy kantory wymiany walut, ma³a gastronomia
oraz warsztaty mechaniki pojazdowej i wiele innych. Analogicznie do gminy
£agów, tam te¿ ju¿ widaæ, ¿e ruch zamar³, a kwestia autostrady, która mia³a
byæ szans¹, staje siê dla regionu przez brak wspomnianych wêz³ów przyczyn¹ strat.
Niestety nie ma tu poœrednich rozwi¹zañ i wspomniane problemy mo¿e
rozwi¹zaæ jedynie budowa obu wêz³ów zapisanych w decyzji ministerialnej
z kwietnia 2008 r. – i to budowa przewidziana w najbli¿szym czasie. Zreszt¹
ich brak powoduje problemy komunikacyjne nie tylko dla obu wspomnianych
gmin, ale tak¿e dla mieszkañców ca³ego regionu, w tym szczególnie dla mieszkañców po³udniowej czêœci województwa lubuskiego.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie
i pomoc w doprowadzeniu do jak najszybszego rozwi¹zania wspomnianych
przeze mnie problemów poprzez budowê wêz³a Myszêcin i wêz³a £agów.
Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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OdpowiedŸ
Warszawa, 24 lutego 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek!
W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lutego 2012 r., znak BPS-043-05-140/12, przy
którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Stanis³awa Iwana na 5. posiedzeniu Senatu RP w dniu 2 lutego 2012 r., dotycz¹ce przyspieszenia budowy wêz³ów
„£agów” i „Myszêcin” na odcinku autostrady p³atnej A2 Œwiecko – Nowy Tomyœl,
uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.
Umowa zawarta w dniu 30 sierpnia 2008 r. ze spó³k¹ Autostrada Wielkopolska SA
na budowê i eksploatacjê Odcinka II autostrady p³atnej A2 Œwiecko – Nowy Tomyœl,
okreœla fazy w jakich realizowany bêdzie okreœlony zakres robót.
Zgodnie z jej zapisami, przyst¹pienie do realizacji wêz³a „£agów” (zlokalizowanego w km 51+510) nast¹pi w Fazie VII, natomiast przyst¹pienie do realizacji wêz³a
„Myszêcin” (zlokalizowanego w km 76+195) nast¹pi w Fazie VIII. Umowa okreœla
tak¿e, i¿ realizacja omawianej Fazy VII i Fazy VIII w odniesieniu do danego odcinka
autostrady bêdzie mia³a miejsce po przekroczeniu okreœlonego poziomu swobody
ruchu (PSR).
Strony Umowy Koncesyjnej przewidzia³y wiêc mo¿liwoœæ realizacji wêz³ów
„£agów” i „Myszêcin”, a termin ich realizacji uzale¿ni³y od przes³anki ekonomicznej (osi¹gniêcie okreœlonego poziomu ruchu).
Wczeœniejsza realizacja elementów Fazy VII i Fazy VIII, w tym tak¿e realizacja wêz³ów „£agów” i „Myszêcin” mo¿e byæ uzasadniona z uwagi na rozwój terenów lokalnie
przylegaj¹cych do autostrady. W przypadku wyst¹pienia takiego uzasadnienia, nale¿y
jednak rozwa¿yæ sposób finansowania wczeœniejszej budowy wêz³a oraz uregulowania
innych konsekwencji w postaci mo¿liwych do wyst¹pienia roszczeñ ze strony Autostrady Wielkopolskiej II SA.
Na dzieñ dzisiejszy Skarb Pañstwa nie dysponuje œrodkami wystarczaj¹cymi na sfinansowanie przyspieszonej realizacji wêz³ów „£agów” i „Myszêcin”, a tak¿e nie widzi
niezbêdnego uzasadnienia do natychmiastowej realizacji powy¿szych wêz³ów.
Pragnê zaznaczyæ, i¿ odleg³oœæ planowanych wêz³ów „£agów” i „Myszêcin” od najbli¿szych istniej¹cych wêz³ów wynosi odpowiednio 16,1 km (od wêz³a „Torzym”) oraz
15,6 km (od wêz³a „Trzciel”).
Jednoczeœnie przypominam, i¿ obecny poziom ruchu zarówno na autostradzie
A2, jak i na drodze krajowej nr 92 stanowi sytuacjê przejœciow¹, wynikaj¹c¹ z faktu,
¿e na odcinku Œwiecko – Nowy Tomyœl nie s¹ pobierane op³aty. 20 maja 2012 roku
rozpocznie siê pobór op³at na tym odcinku autostrady, a w 2013 r. rozwa¿ane jest równie¿ objêcie elektronicznym poborem op³at drogi krajowej nr 92 na odcinku Œwiecko –
Nowy Tomyœl. Oba te czynniki w znacz¹cy sposób wp³yn¹ na rozk³ad ruchu pomiêdzy
autostrad¹ a równoleg³¹ drog¹ krajow¹, a tym samym na obs³ugê regionu przez autostradê A2.
Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, i¿ Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawar³ Umowê na budowê i eksploatacjê Odcinka II autostrady p³atnej A2 Œwiecko – Nowy Tomyœl i jako strona tej umowy jest zobowi¹zany do przestrzegania jej
postanowieñ. Harmonogram realizacji wêz³ów na tej autostradzie by³ szczegó³owo analizowany na etapie zawierania umowy. Ponownie nale¿y zatem wskazaæ, i¿ Skarb Pañstwa nie widzi uzasadnienia do natychmiastowej realizacji wiêkszej iloœci wêz³ów,
a tak¿e nie dysponuje œrodkami na przyspieszon¹ ich budowê.
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Jednak¿e chcia³bym podkreœliæ, i¿ resort transportu, budownictwa i gospodarki
morskiej gotowy jest podj¹æ wspó³pracê z w³adzami samorz¹du województwa lubuskiego, w celu zdiagnozowania potrzeby budowy wiêkszej liczby wêz³ów drogowych, s³u¿¹cych spo³eczno-gospodarczemu rozwojowi województwa.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W zwi¹zku ze wzbudzaj¹cym kontrowersjê podpisaniem przez Polskê porozumienia ACTA zwracam siê do prezesa Rady Ministrów z uprzejm¹ proœb¹
o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy przed zgod¹ na podpisanie porozumienia, któr¹ rz¹d wyrazi³
uchwa³¹ Rady Ministrów z 25 listopada 2011 r., zosta³y poczynione konsultacje spo³eczne? Jeœli tak, to jakie?
2. Jaka wersja wydarzeñ jest prawdziwa? Minister Bogdan Zdrojewski
utrzymuje, ¿e konsultacje spo³eczne odby³y siê prawid³owo, zaœ minister Micha³ Boni mówi, ¿e brak konsultacji jest rz¹dow¹ wpadk¹, i przeprasza. Organizacje pozarz¹dowe tak¿e zapewniaj¹, ¿e konsultacji nie by³o. Jak by³o
w rzeczywistoœci?
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 16 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przes³ane przez Pana Wojciecha Nowickiego, Podsekretarza Stanu
Zastêpcê Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy piœmie z dnia 14 lutego br.
(znak: DSPA-4813-111-(1)/12) oœwiadczenie pana senatora Jana Marii Jackowskiego
podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lutego br. (znak: BPS-043-05-141/12)
w sprawie porozumienia ACTA, na podstawie wyjaœnieñ uzyskanych z MKiDN, informujê co nastêpuje.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowa³o, i¿ przeprowadza
konsultacje spo³eczne przy ka¿dej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz przy nowelizacji lub przygotowywaniu nowych aktów wykonawczych
do tej ustawy, stosownie do przepisu §12 ust. 5 uchwa³y nr 49 Rady Ministrów z dnia
19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z póŸn.
zm.). W efekcie wieloletniej praktyki w tym zakresie ustali³ siê kr¹g podmiotów zainteresowanych nowelizacjami prawa autorskiego. Konsultacje w sprawie ACTA zosta³y
przeprowadzone w tym samym krêgu podmiotów. Ich wykaz znajduje siê w za³¹czniku
do pisma MKiDN z dnia 11 maja 2010 r. (sygn. DP/941/10), dostêpnego na stronie
http:/www.mkidn.gov.pl/media/docs/acta/acta_konsultacje.pdf, w którym resort
zwraca siê do tych pomiotów o uwagi i komentarze do ACTA.
Jednoczeœnie zaznaczyæ nale¿y, ¿e obecnie wykaz organizacji spo³ecznych uczestnicz¹cych w konsultacjach projektów nowelizacji prawa autorskiego jest poszerzany
i aktualizowany, wobec czego dotychczasowa praktyka w zakresie tych konsultacji bêdzie zmieniona tak, aby unikn¹æ podobnych sytuacji w przysz³oœci.
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Jak zatem wynika z powy¿szego konsultacje spo³eczne projektu umowy ACTA zosta³y przeprowadzone w maju 2010 r. Nie zosta³y one natomiast przeprowadzone ponownie w trakcie procedury legislacyjnej wniosku o podpisanie przedmiotowej umowy.
Dodatkowo nadmieniam, i¿ procedura legislacyjna w zakresie podpisywania umów
miêdzynarodowych jest uregulowana w ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach miêdzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach miêdzynarodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 891). Przedmiotowa
procedura, w przeciwieñstwie do procedury legislacyjnej w zakresie ustaw i rozporz¹dzeñ uregulowanej w Regulaminie pracy Rady Ministrów, nie przewiduje etapu
konsultacji spo³ecznych.
Z powa¿aniem
Igor Ostrowski
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Proces cyfryzacji telewizyjnego nadawania naziemnego jest kluczowy
dla rozwoju telewizji w Polsce. Jednak zamiast s³u¿yæ promowaniu konkurencji, zwiêkszeniu pluralizmu opinii i umo¿liwieniu korzystania z koncesji
naziemnych ró¿nym podmiotom, unaoczni³ on zjawisko wykluczenia cyfrowego i przyczyni³ siê do zamkniêcia rynku, gdy¿ jego beneficjentem s¹ wy³¹cznie lub niemal wy³¹cznie podmioty, które dotychczas mia³y status
nadawców naziemnych b¹dŸ s¹ powi¹zane z nimi kapita³owo.
Trwa fala spo³ecznych protestów spowodowana nieprzyznaniem Telewizji Trwam koncesji na naziemne rozpowszechnianie w technologii cyfrowej.
Oburzenie ró¿nych œrodowisk jest jak najbardziej s³uszne, bo instytucja pañstwowa naruszy³a fundamenty demokracji przez reglamentowanie prawa
dostêpu do informacji. W toku stronniczego postêpowania, przeprowadzonego wed³ug arbitralnie i uznaniowo stosowanych kryteriów, co wykaza³y senacka i sejmowa komisje kultury i œrodków przekazu, ograniczono mo¿liwoœæ
korzystania z Telewizji Trwam milionom ludzi, co ma znamiona dyskryminacji spo³ecznoœci osób wierz¹cych.
W zwi¹zku z licznymi g³osami oburzenia w sprawie dyskryminowania TV
Trwam podczas przyznawania koncesji na nadawanie cyfrowe zwracam siê
do Prezesa Rady Ministrów z uprzejm¹ proœb¹ o nastêpuj¹ce informacje.
Jaki jest Pañski udzia³ w zwiêkszaniu pluralizmu w procesie przyznawania w Polsce koncesji na nadawanie cyfrowe? Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 do
zadañ Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nale¿y w szczególnoœci projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki pañstwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. Czy takie uzgodnienia zosta³y
poczynione?
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, 29 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego (sygn.
BPS/043-05-141/12) w sprawie trybu i skutków decyzji KRRiT dotycz¹cej przyznawania miejsc na pierwszym multipleksie, uprzejmie przekazujê stosowne informacje.
Przyznawaniem koncesji na naziemne rozpowszechnianie w technologii cyfrowej
zajmuje siê Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, niezale¿ny konstytucyjny organ reguluj¹cy rynek audiowizualny w tym zakresie. Art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o radiofonii i te-
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lewizji dotyczy projektowania ogólnych kierunków polityki pañstwa w dziedzinie
radiofonii i telewizji, jednak¿e sprawa podejmowania, w zakresie przewidzianym ustaw¹, szczegó³owych rozstrzygniêæ w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów – w tym kolejnoœci ich umieszczania na kolejnych multipleksach – zgodnie z tym
samym art. 6 ust. 2 pkt 3 nale¿y do kompetencji KRRiT.
Mam nadziejê, ¿e Pan Marsza³ek uzna powy¿sze wyjaœnienia za wystarczaj¹ce.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr ¯uchowski
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W zwi¹zku z informacjami o tym, ¿e Ministerstwo Finansów zamierza dokonaæ zmian w dotowaniu niepublicznych przedszkoli, co bêdzie skutkowaæ
zmniejszeniem dotacji i podniesieniem kosztów ponoszonych przez rodziców,
zwracam siê o wyjaœnienie nastêpuj¹cej kwestii. Do tej pory niepubliczne placówki otrzymywa³y 75% z sumy, jaka jest potrzebna publicznym przedszkolom do utrzymania dziecka w danej gminie. Nowe propozycje spowoduj¹, ¿e
dyskryminowane bêd¹ szczególnie te rodziny, które nie posy³aj¹ dzieci do
przedszkola, gdy¿ s¹ pozbawione tej dotacji, a ponosz¹ koszty zwi¹zane
z wychowaniem swego potomstwa. Takie dzia³anie rz¹du to kolejny element
antynatalistycznej polityki pañstwa polskiego, pog³êbiaj¹cej zapaœæ demograficzn¹ w Polsce.
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 8 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymanym przy piœmie z dnia 14 lutego 2012 r. Nr DSPA-4813-108-(1)/l2 oœwiadczeniem senatora Jana Marii Jackowskiego w sprawie planowanych
zmian w naliczaniu dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych
form wychowania przedszkolnego, proszê Pana Marsza³ka o przyjêcie nastêpuj¹cych
wyjaœnieñ.
W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) podstaw¹ do ustalenia dotacji z bud¿etu gminy dla ka¿dego ucznia bêd¹cego wychowankiem publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego lub osoby fizyczne s¹ wydatki bie¿¹ce przewidziane na jednego ucznia
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminê.
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zosta³a zamieszczona propozycja zmiany ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) w zakresie wy³¹czenia z wydatków bie¿¹cych – dla potrzeb ustalenia wysokoœci dotacji dla publicznych
i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego lub osoby fizyczne – wydatków w wysokoœci op³at wnoszonych przez rodziców na rachunek bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego za œwiadczenia
udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminê w czasie przekraczaj¹cym wymiar zajêæ, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oœwiaty
oraz op³at za korzystanie z wy¿ywienia w tych przedszkolach.
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Proponowane zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (w zakresie oœwiaty) zmierzaj¹ do przywrócenia
stanu sprzed 1 stycznia 2011 roku. Prowadzone wówczas przez gminê przedszkole
publiczne, bêd¹ce zak³adem bud¿etowym, pokrywa³o koszty swojej dzia³alnoœci z przychodów w³asnych oraz z dotacji przewidzianej w bud¿ecie tej jednostki na zadania
oœwiatowe. Œrodki finansowe pochodz¹ce z op³at wnoszonych przez rodziców np. za
œwiadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w czasie przekraczaj¹cym obowi¹zkowy wymiar zajêæ oraz za korzystanie z wy¿ywienia, pozostawa³y w dyspozycji przedszkoli jako przychody zak³adu bud¿etowego, w zwi¹zku z powy¿szym nie zwiêksza³y podstawy obliczania wysokoœci dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz przedszkoli
publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego lub osoby fizyczne (oraz innych publicznych i niepublicznych form wychowania
przedszkolnego).
Obecnie przedszkola prowadzone przez jednostki samorz¹du terytorialnego s¹ jednostkami bud¿etowymi. W konsekwencji, do podstawy wysokoœci dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego lub osoby fizyczne przyjmuje siê wszystkie wydatki bie¿¹ce – ujête w planie
finansowym jednostki bud¿etowej – ponoszone na prowadzone przez gminê publiczne
przedszkola. Nie ma uzasadnienia, aby do wydatków bie¿¹cych, stanowi¹cych podstawê do ustalenia dotacji z bud¿etu gminy publicznym i niepublicznym przedszkolom
oraz publicznym i niepublicznym formom wychowania przedszkolnego, wliczane by³y
op³aty wnoszone przez rodziców dzieci korzystaj¹cych z opieki i wychowania ponad
obowi¹zkowy wymiar oraz wy¿ywienia w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez gminê.
Wskazane wy¿ej proponowane zmiany w treœci art. 80 i 90 ustawy o systemie
oœwiaty wynikaj¹ tak¿e z postulatów zg³aszanych w tym zakresie przez jednostki samorz¹du terytorialnego, które podnosi³y fakt, i¿ w wyniku zmian w przepisach wprowadzaj¹cych ustawê o finansach publicznych w sposób znacz¹cy zosta³a podwy¿szona
podstawa do obliczania wysokoœci dotacji dla publicznych przedszkoli i publicznych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne ni¿ jednostki
samorz¹du terytorialnego lub osoby fizyczne oraz niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
Pragnê podkreœliæ, i¿ proponowane zmiany stanowi¹ wyraz dzia³añ zmierzaj¹cych
do uporz¹dkowania sfery prawnej umo¿liwiaj¹cej w sposób w³aœciwy prowadzenie gospodarki finansowej przez jednostki samorz¹du terytorialnego.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Dominik Radziwi³³
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Porz¹dek prawny RP gwarantuje bezwzglêdn¹ tajemnicê korespondencji
pomiêdzy obroñc¹ i oskar¿onym. W jaki sposób jest to realizowane w przypadku zarz¹dzenia przez s¹d kontroli korespondencji telekomunikacyjnej?
Zgodnie z danymi publikowanymi w ubieg³ym roku Polska nale¿y do krajów,
w których najczêœciej stosuje siê kontrolê korespondencji lub udostêpniane
s¹ dane stanowi¹ce tajemnicê telekomunikacyjn¹. Uzyskiwanie danych odbywa siê w trybie dowodowym przez s¹dy i prokuratorów po zwolnieniu
przedsiêbiorcy z tajemnicy zawodowej oraz w trybie operacyjnym przez upowa¿nionych funkcjonariuszy Policji, ABW i innych s³u¿b (razem oko³o siedmiu
s³u¿b).
Z uwagi na fakt, i¿ mo¿e to siê odbywaæ równie¿ bez udzia³u przedsiêbiorcy, znikn¹³ zapis o koniecznoœci informowania przez przedsiêbiorcê osoby udzielaj¹cej pe³nomocnictwo, na przyk³ad odpowiednio komendanta
wojewódzkiego Policji, o fakcie udzielania informacji, w jaki sposób realizowana jest kontrola oraz kto i w jakim celu uzyskuje informacjê stanowi¹c¹ tajemnicê telekomunikacyjn¹ bêd¹c¹ przecie¿ elementem tajemnicy
korespondencji gwarantowanej obywatelom w konstytucji. Wydaje siê to byæ
istotne zw³aszcza w kontekœcie konwencji ACTA.
Czy informacje zdalnie œci¹gane od abonenta w postaci jego spisu telefonów s¹ traktowane jako tajemnica korespondencji, czy tylko jako tajemnica
telekomunikacyjna (ustawa – Prawo telekomunikacyjne nie przewiduje posiadania takich danych przez przedsiêbiorcê) i w jakim trybie s¹ one udostêpniane s³u¿bom?
Jan Maria Jackowski

Stanowisko
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 8 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o prolongatê terminu udzielenia odpowiedzi na
oœwiadczenie Pana senatora Jana Marii Jackowskiego z dnia 2 lutego br., w sprawie
kontroli korespondencji telekomunikacyjnej.
Przedmiotowe oœwiadczenie dotyczy rozleg³ej problematyki obejmuj¹cej kwestie
ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej w kontekœcie uprawnieñ organów wymiaru
sprawiedliwoœci, organów œcigania i s³u¿b specjalnych w zakresie dozwolonej na podstawie przepisów szczegó³owych ingerencji w tajemnicê komunikowania siê. W celu
udzielenia wyczerpuj¹cej odpowiedzi, z uwagi na szeroki zakres zagadnieñ poruszonych w oœwiadczeniu Pana senatora Jackowskiego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wyst¹pi³o do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych oraz do Ministerstwa
Sprawiedliwoœci o przekazanie niezbêdnych informacji z zakresu w³aœciwoœci wskazanych resortów.
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Maj¹c na uwadze wspomniane okolicznoœci, w szczególnoœci koniecznoœæ pozyskania
informacji niezbêdnych do przygotowania odpowiedzi na przedmiotowe oœwiadczenie,
zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o prolongatê ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi.
Z powa¿aniem
Igor Ostrowski

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 20 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego z dnia 2 lutego br., w sprawie kontroli korespondencji telekomunikacyjnej, uprzejmie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.
W celu udzielenia wyczerpuj¹cej odpowiedzi, z uwagi na szeroki zakres zagadnieñ
poruszonych w oœwiadczeniu Pana senatora Jackowskiego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wyst¹pi³o do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych oraz do Ministerstwa
Sprawiedliwoœci o przekazanie niezbêdnych informacji z zakresu w³aœciwoœci wskazanych resortów. W zwi¹zku z tym, niniejsza odpowiedŸ uwzglêdnia informacje przekazane przez wspomniane resorty.
Odnosz¹c siê do przedmiotu oœwiadczenia Pana Senatora, w pierwszej kolejnoœci,
warto wskazaæ na znaczenie i zakres pojêæ zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ tajemnic¹
komunikowania siê. Samo pojêcie „korespondencji telekomunikacyjnej” nie jest pojêciem normatywnym. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postêpowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z póŸn. zm.), dalej „k.p.k.”, w art. 236a pos³uguje siê
zwrotem normatywnym – „korespondencja przesy³ana poczt¹ elektroniczn¹”. Natomiast na gruncie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800, z póŸn. zm.), dalej „Pt”, wystêpuje pojêcie „komunikatu” rozumianego, jako ka¿da informacja wymieniana lub przekazywana miêdzy okreœlonymi u¿ytkownikami za poœrednictwem publicznie dostêpnych us³ug telekomunikacyjnych, nieobejmuj¹ca informacji przekazanej jako czêœæ transmisji radiowych lub telewizyjnych
transmitowanych poprzez sieæ telekomunikacyjn¹, z wyj¹tkiem informacji odnosz¹cej
siê do mo¿liwego do zidentyfikowania abonenta lub u¿ytkownika otrzymuj¹cego informacjê. Zgodnie z art. 159 ust. 1 pkt 2 Pt treœæ wszelkich indywidualnych komunikatów
objêta jest tajemnic¹ telekomunikacyjn¹. Tajemnica komunikowania siê w sieciach telekomunikacyjnych (tajemnica telekomunikacyjna) obejmuje:
1) dane dotycz¹ce u¿ytkownika;
2) treœæ indywidualnych komunikatów;
3) dane transmisyjne, które oznaczaj¹ dane przetwarzane dla celów przekazywania
komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania op³at za us³ugi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczaj¹ wszelkie dane przetwarzane
w sieci telekomunikacyjnej wskazuj¹ce po³o¿enie geograficzne urz¹dzenia koñcowego
u¿ytkownika publicznie dostêpnych us³ug telekomunikacyjnych;
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4) dane o lokalizacji, które oznaczaj¹ dane lokalizacyjne wykraczaj¹ce poza dane
niezbêdne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku;
5) dane o próbach uzyskania po³¹czenia pomiêdzy zakoñczeniami sieci, w tym dane
o nieudanych próbach po³¹czeñ, oznaczaj¹cych po³¹czenia miêdzy telekomunikacyjnymi urz¹dzeniami koñcowymi lub zakoñczeniami sieci, które zosta³y zestawione i nie
zosta³y odebrane przez u¿ytkownika koñcowego lub nast¹pi³o przerwanie zestawianych po³¹czeñ.
Jak wynika z powy¿szego, pojêcie tajemnicy telekomunikacyjnej odnosi siê nie tylko do danych dotycz¹cych u¿ytkowników, ale równie¿ do treœci przekazu czy informacji o próbach uzyskania po³¹czenia. Ustawa Pt zakazuje zapoznawania siê, utrwalania,
przechowywania, przekazywania lub innego wykorzystywania treœci lub danych objêtych tajemnic¹ telekomunikacyjn¹ przez osoby inne ni¿ nadawca i odbiorca komunikatu, z wy³¹czeniem przypadków wskazanych w ustawie.
Odnosz¹c siê do zakresu uprawnieñ organów procesowych nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z art. 218 §1 k.p.k. s¹d lub prokurator ma prawo zatrzymaæ korespondencjê i przesy³ki, jak równie¿ dane, o których mowa w art. 180c i 180d Pt. Przywo³ane przepisy Pt
odnosz¹ siê do obowi¹zków przedsiêbiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronnoœci,
bezpieczeñstwa pañstwa oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Na podstawie
art. 180a ust. 1 pkt 2 Pt, w zw. z art. 180c ust. 1 Pt przedsiêbiorcy telekomunikacyjni
maj¹ obowi¹zek udostêpniania uprawnionym podmiotom danych niezbêdnych do:
1) ustalenia zakoñczenia sieci, telekomunikacyjnego urz¹dzenia koñcowego, u¿ytkownika koñcowego:
a) inicjuj¹cego po³¹czenie,
b) do którego kierowane jest po³¹czenie;
2) okreœlenia:
a) daty i godziny po³¹czenia oraz czasu jego trwania,
b) rodzaju po³¹czenia,
c) lokalizacji telekomunikacyjnego urz¹dzenia koñcowego.
Dodatkowo, na mocy art. 180d przedsiêbiorcy telekomunikacyjni s¹ obowi¹zani do
zapewnienia warunków dostêpu i utrwalania oraz do udostêpniania uprawnionym
podmiotom, a tak¿e S³u¿bie Celnej, s¹dowi i prokuratorowi, na w³asny koszt, przetwarzanych przez siebie danych, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 i 3–5 Pt, w art. 161 Pt
oraz w art. 179 ust. 9 Pt, zwi¹zanych ze œwiadczon¹ us³ug¹ telekomunikacyjn¹, na zasadach i przy zachowaniu procedur okreœlonych w przepisach odrêbnych. Do takich
danych nale¿¹ dane dotycz¹ce u¿ytkownika, dane transmisyjne, dane lokalizacyjne
oraz dane o próbach uzyskania po³¹czenia. Jednoczeœnie zgodnie z art. 236a k.p.k.
przepisy rozdzia³u 25 k.p.k. „Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie”, w tym wspomniany
przepis art. 218 tego rozdzia³u uprawniaj¹cy do zatrzymania wskazanych powy¿ej danych, stosuje siê odpowiednio do dysponenta i u¿ytkownika urz¹dzenia zawieraj¹cego
dane informatyczne lub systemu informatycznego, w zakresie danych przechowywanych w tym urz¹dzeniu lub systemie albo na noœniku znajduj¹cym siê w jego dyspozycji lub u¿ytkowaniu, w tym korespondencji przesy³anej poczt¹ elektroniczn¹. W istocie
zatem, s¹d lub prokurator s¹ uprawnieni w ramach procesu karnego do zatrzymania
korespondencji przesy³anej poczt¹ elektroniczn¹. W ramach procesu karnego dostêp
do danych telekomunikacyjnych, w tym wykazu po³¹czeñ realizowanych z okreœlonego
numeru telefonu, mo¿liwy jest wy³¹cznie na podstawie postanowienia prokuratora lub
s¹du w wypadku, gdy dane tego rodzaju maj¹ znaczenie dla tocz¹cego siê postêpowania. Niew¹tpliwie w ramach zatrzymanej korespondencji mo¿e siê znaleŸæ korespondencja pomiêdzy oskar¿onym a obroñc¹, jak równie¿ inna korespondencja
bezpoœrednio zwi¹zana z wykonywaniem funkcji obroñcy. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ,
¿e poufnoœæ komunikowania siê oskar¿onego i obroñcy jest fundamentaln¹ przes³ank¹
realizacji przez oskar¿onego jego podstawowego, konstytucyjnego prawa do obrony,
podobnie jak wszelkie informacje zwi¹zane z realizowan¹ funkcj¹ obroñcz¹, np. pomiêdzy obroñc¹ a osob¹, która wystêpuje w procesie karnym z substytucji obroñcy. Z tego
te¿ wzglêdu ustawodawca przewidzia³ szczególny tryb zatrzymania korespondencji, co
do której zachodzi podejrzenie, ¿e jest to korespondencja objêta tajemnic¹ obroñcz¹.
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Zgodnie z art. 225 §1 k.p.k. je¿eli obroñca lub inna osoba, od której ¿¹da siê wydania
rzeczy lub u której dokonuje siê przeszukania, oœwiadczy, ¿e wydane lub znalezione
w toku przeszukania pisma lub inne dokumenty obejmuj¹ okolicznoœci zwi¹zane z wykonywaniem funkcji obroñcy, organ dokonuj¹cy czynnoœci pozostawia te dokumenty
wymienionej osobie bez zapoznawania siê z ich treœci¹ lub wygl¹dem. Je¿eli jednak
oœwiadczenie osoby niebêd¹cej obroñc¹ budzi w¹tpliwoœci, organ dokonuj¹cy czynnoœci
przekazuje te dokumenty bez odczytywania w opieczêtowanym opakowaniu s¹dowi,
który po zapoznaniu siê z dokumentami zwraca je w ca³oœci lub w czêœci osobie od której je zabrano, albo wydaje postanowienie o ich zatrzymaniu dla celów postêpowania.
Z przedstawionych wy¿ej regu³ postêpowania z dokumentami zawieraj¹cymi tajemnicê
obroñcz¹ wynika, ¿e ustawodawca przewidzia³ niezwykle rygorystyczny tryb postêpowania z tego rodzaju dokumentami, w tym zw³aszcza regu³ê pozostawiania dokumentów w dyspozycji osoby pe³ni¹cej funkcje obroñcze wy³¹cznie na skutek z³o¿enia przez
tê osobê stosownego oœwiadczenia, a w przypadku, gdy dokument zawieraj¹cy informacje objête tajemnic¹ obroñcz¹ znajduje siê w dyspozycji innej osoby, a oœwiadczenie
tej osoby budzi w¹tpliwoœci – wy³¹czn¹ kompetencjê s¹du w zakresie weryfikacji prawdziwoœci tego rodzaju oœwiadczenia. Wskazane normy okreœlaj¹ce sposób postêpowania z dokumentami zawieraj¹cymi tajemnicê obroñcz¹ znajduj¹ odpowiednie, na mocy
art. 236a k.p.k., zastosowanie do korespondencji przesy³anej poczt¹ elektroniczn¹.
Oczywistym jest przy tym, ¿e zabezpieczenie dla potrzeb postêpowania karnego korespondencji przesy³anej poczt¹ elektroniczn¹ cechuje siê szczególnymi w³aœciwoœciami,
dlatego te¿ nie ma mo¿liwoœci bezpoœredniego zastosowania wskazanych wy¿ej regu³
postêpowania. Znajduj¹ one jednak odpowiednie zastosowanie, co oznacza, ¿e po zabezpieczeniu korespondencji (a wiêc przekazaniu przez operatora noœnika informatycznego, na którym utrwalona zosta³a korespondencja przesy³ana poczt¹ elektroniczn¹)
organ dokonuj¹cy zatrzymania, ma obowi¹zek odebraæ od osoby, której korespondencja jest zabezpieczana, stosowne oœwiadczenia maj¹ce na celu ustalenie, czy w ramach
zabezpieczonej korespondencji znajduje siê taka, która zawiera informacje objête tajemnic¹ obroñcz¹ czy te¿ inne tajemnice podlegaj¹ce szczególnej ochronie prawnej.
W razie ustalenia, ¿e w ramach powy¿szej czynnoœci zabezpieczono korespondencjê,
która obejmuje okolicznoœci zwi¹zane z wykonywaniem funkcji obroñcy organ ma obowi¹zek post¹piæ w sposób wczeœniej opisany, a wiêc zwróciæ obroñcy tê korespondencjê bez zapoznawania siê z jej treœci¹, a w przypadku, gdy stosowne oœwiadczenie nie
pochodzi od obroñcy i jednoczeœnie budzi w¹tpliwoœci – przekazaæ korespondencjê do
dyspozycji s¹du, który w tym zakresie podejmuje odpowiedni¹ decyzjê procesow¹ po
zapoznaniu siê z treœci¹ korespondencji. W istocie zatem procesowe zabezpieczenie korespondencji przesy³anej poczt¹ elektroniczn¹ w pe³ni respektuje tajemnicê obroñcz¹.
Odrêbnym zagadnieniem jest pozyskiwanie korespondencji w ramach tzw. kontroli
operacyjnej stosowanej przez Policjê oraz inne uprawnione s³u¿by. Zgodnie z art. 19
ust. 6 ustawy o Policji kontrola operacyjna polega na kontrolowaniu treœci korespondencji, zawartoœci przesy³ek, a tak¿e stosowaniu œrodków technicznych umo¿liwiaj¹cych uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie,
a w szczególnoœci treœci rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za
pomoc¹ sieci telekomunikacyjnych. Wskazane czynnoœci, jako ingeruj¹ce w prawa
i wolnoœci obywatelskie, w tym tajemnicê korespondencji i komunikowania siê, poddano kontroli s¹dowo-prokuratorskiej, ograniczaj¹c jednoczeœnie mo¿liwoœæ ich przeprowadzenia wy³¹cznie w odniesieniu do enumeratywnie wskazanego katalogu
najpowa¿niejszych przestêpstw oraz wskazuj¹c, ¿e czynnoœci tego rodzaju mog¹ byæ
podjête tylko w sytuacji, gdy inne œrodki okaza³y siê bezskuteczne albo bêd¹ nieprzydatne. Decyzjê w przedmiocie wyra¿enia zgody na prowadzenie kontroli operacyjnej
podejmuje s¹d okrêgowy na pisemny wniosek Komendanta G³ównego Policji z³o¿ony
po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego albo na pisemny wniosek komendanta
wojewódzkiego policji z³o¿ony po uzyskaniu pisemnej zgody w³aœciwego miejscowo
prokuratura okrêgowego. Stosowanie kontroli operacyjnej zosta³o równie¿ ograniczone
pod wzglêdem czasowym, bowiem kontrolê tego rodzaju s¹d okrêgowy zarz¹dza na
okres 3 miesiêcy, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia jej stosowania na okres dalszych 3 mie-
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siêcy. Jedynie wyj¹tkowo, w uzasadnionych wypadkach, na wniosek Komendanta G³ównego Policji, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego, s¹d w³adny jest przed³u¿yæ
kontrolê operacyjn¹ na dalszy czas oznaczony. Nale¿y jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e materia³ pozyskany w toku kontroli operacyjnej, aby móg³ byæ wykorzystany w procesie karnym, musi respektowaæ zakazy dowodowe obowi¹zuj¹ce w procedurze karnej. Za
niemo¿liwy do wykorzystania w procesie karnym nale¿y uznaæ taki materia³ kontroli
operacyjnej, który dotyczy okolicznoœci objêtych bezwzglêdnym zakazem dowodowym
np. dotyczy faktów objêtych tajemnic¹ obroñcz¹. W odniesieniu do innego rodzaju materia³u kontroli operacyjnej, który obejmuje inne tajemnice prawnie chronione, powinno siê stosowaæ zasady ogólne dotycz¹ce mo¿liwoœci ich uchylenia przez s¹d lub
prokuratora. Nale¿y zatem uznaæ, ¿e w sytuacji braku zgody na uchylenie tajemnicy
materia³ kontroli operacyjnej nie mo¿e byæ wprowadzony do procesu karnego i podlega
niezw³ocznemu zniszczeniu. W tym miejscu nale¿y wskazaæ, ¿e kontrola operacyjna
realizowana w stosunku do obroñcy, w celu uzyskania informacji objêtych tajemnic¹
obroñcz¹, jest niedopuszczalna. Tego rodzaju czynnoœæ organów w sposób ra¿¹cy podwa¿a³aby konstytucyjne prawo do obrony, st¹d te¿ nale¿y stanowczo stwierdziæ, ¿e stosowanie kontroli operacyjnej w takim celu jest prawnie niedopuszczalne.
Odnosz¹c siê do poruszonej przez Pana Senatora kwestii pozyskiwania wykazu po³¹czeñ realizowanych z okreœlonego numeru telefonu, nale¿y stwierdziæ, ¿e dane te nie
mog¹ byæ uznane za korespondencjê w rozumieniu przepisów k.p.k. Ustawodawca
wyraŸnie bowiem ró¿nicuje na gruncie art. 218 §1 k.p.k. pojêcie korespondencji i pojêcie danych telekomunikacyjnych. W toku procesu karnego zarówno s¹d jak i prokurator uprawniony jest do uzyskania danych telekomunikacyjnych wskazanych w art. 180c
i 180d Pt, o czym by³a mowa wczeœniej. Wskazane dane telekomunikacyjne objête s¹
tajemnic¹ telekomunikacyjn¹ i w ramach procesu karnego dostêp do tego rodzaju informacji mo¿liwy jest wy³¹cznie na podstawie postanowienia prokuratora lub s¹du
w wypadku, gdy dane tego rodzaju maj¹ znaczenie dla tocz¹cego siê postêpowania.
Od pozyskiwania danych telekomunikacyjnych przez s¹d lub prokuratora w toku
postêpowania karnego, a wiêc czynnoœci dowodowej w procesie karnym, nale¿y odró¿niæ pozyskiwanie tego rodzaju danych przez Policjê i inne s³u¿by na podstawie szczególnego upowa¿nienia ustawowego, jako jednej z form czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych wykorzystywanych przez Policjê i s³u¿by specjalne dla realizacji stawianych przed nimi zadañ pañstwowych zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i porz¹dkiem
publicznym, w zakresie zapobie¿enia, wykrycia, ustalenia sprawców a tak¿e uzyskania
i utrwalenia dowodów przestêpstw oraz realizacji innych ustawowych celów wyznaczanych zw³aszcza s³u¿bom specjalnym w zakresie ochrony bezpieczeñstwa pañstwa.
Przyk³adowo mo¿na wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 20c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2007 r., Nr 43. poz. 277, z póŸn. zm.) Policja mo¿e pozyskiwaæ w ramach czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych takie same dane jak s¹d lub prokurator
w postêpowaniu karnym, w celu zapobiegania lub wykrywania przestêpstw. Analogiczne regulacje jak w przypadku Policji zawieraj¹ ustawy okreœlaj¹ce kompetencje poszczególnych s³u¿b – Stra¿y Granicznej (art. 10b ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1990 r.
o Stra¿y Granicznej – Dz. U. z 2005 r., Nr 234, poz. 1997, z póŸn. zm.), Kontroli Skarbowej (art. 36b ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o Kontroli Skarbowej – Dz. U. z 2004 r.,
nr 8 poz. 65, z póŸn. zm.), ¯andarmerii Wojskowej (art. 30 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ¯andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porz¹dkowych – Dz. U.
Nr 123, poz. 1353, z póŸn. zm.), Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego (art. 28 ustawy
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu
– Dz. U. z 2010 r., Nr 29, poz. 154), Centralnego Biura Antykorupcyjnego (art. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym – Dz. U. Nr 104.
poz. 708, z póŸn. zm.), a tak¿e S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego (art. 32 ustawy
z dnia 9 czerwca 2006 r. o S³u¿bie Kontrwywiadu Wojskowego i S³u¿bie Wywiadu Wojskowego – Dz. U. Nr 104. poz. 709, z póŸn. zm.).
Pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych w ramach czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych przez Policjê oraz s³u¿by specjalne nie zosta³o poddane kontroli s¹dowej
czy te¿ prokuratorskiej. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e pozyskiwanie danych telekomunika-
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cyjnych jest niew¹tpliwie mniej intensywn¹ form¹ ingerencji w prawa i wolnoœci obywatelskie w porównaniu z czynnoœciami sk³adaj¹cymi siê na kontrolê operacyjn¹
umo¿liwiaj¹c¹ Policji oraz innym uprawnionym s³u¿bom, w wypadkach wskazanych
w ustawie, daleko posuniêt¹ inwigilacjê obywatela, m.in. poprzez kontrolowanie treœci
korespondencji, zawartoœci przesy³ek, a tak¿e stosowanie œrodków technicznych
umo¿liwiaj¹cych uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególnoœci treœci rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomoc¹ sieci telekomunikacyjnych. Dane telekomunikacyjne pozwalaj¹
bowiem najczêœciej na ustalenie osób, które kontaktowa³y siê z danym numerem telefonu, ewentualnie miejsc, w których okreœlone osoby przebywa³y co mo¿liwe jest na
podstawie analizy logowañ telefonów komórkowych do stacji BTS. W istocie zatem
czynnoœci te nie prowadz¹ do pozyskiwania wiedzy o treœci rozmów prowadzonych
z danego aparatu telefonicznego, a pozwalaj¹ jedynie ustaliæ podstawowe dane o po³¹czeniach realizowanych z danego numeru telefonu, czy te¿ przybli¿one miejsce przebywania okreœlonej osoby dysponuj¹cej aktywnym aparatem telefonii komórkowej.
Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e w dobie spo³eczeñstwa zinformatyzowanego, gdy przep³yw
informacji jest niezwykle szybki i dokonywany za pomoc¹ ró¿nych urz¹dzeñ technicznych, mo¿liwoœæ pozyskiwania danych telekomunikacyjnych przez Policjê czy s³u¿by
specjalne wydaje siê niezbêdnym instrumentem z punktu widzenia zwalczania przestêpczoœci, w tym zw³aszcza przestêpczoœci zorganizowanej. Szybki dostêp do tego rodzaju danych w wielu wypadkach pozwala na niezw³oczne dokonanie analizy
niezbêdnych informacji, w celu wykrycia sprawców przestêpstwa, osób wspó³dzia³aj¹cych w jego pope³nieniu, a tak¿e w niektórych wypadkach na ustalenie miejsca,
w którym mog¹ znajdowaæ siê dowody pope³nionego przestêpstwa, czy te¿ mo¿e znajdowaæ siê osoba pokrzywdzona przestêpstwem. Bezpoœredni, niezw³oczny dostêp do
tego rodzaju danych w wielu wypadkach warunkuje skutecznoœæ czynnoœci wykrywczych w fazie przedprocesowej. Nale¿y stwierdziæ, ¿e ustawodawca nie wprowadzi³ procedur zapewniaj¹cych kontrolê s¹du lub prokuratora nad pozyskiwaniem danych
telekomunikacyjnych przez Policjê i inne uprawnione organy z uwagi na okolicznoœæ,
¿e tego rodzaju kontrola mia³aby w rzeczywistoœci charakter œciœle formalny, a tym samym iluzoryczny, a nadto powodowa³aby nadmierne obci¹¿enie s¹dów i prokuratur.
Powy¿szy argument wi¹¿e siê z doœwiadczeniami wynikaj¹cymi z analizy praktyki dzia³añ s¹dów w zakresie udzielania zezwolenia na stosowanie kontroli operacyjnej, które
sk³oni³y Rz¹d do wprowadzenia w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postêpowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 53, poz. 273)
odpowiednich regulacji w ustawach kompetencyjnych dotycz¹cych Policji oraz s³u¿b
specjalnych, obliguj¹cych s¹d do merytorycznego badania materia³ów uzasadniaj¹cych
wniosek o przeprowadzenie kontroli operacyjnej, przed podjêciem decyzji o wyra¿eniu
zgody na tego rodzaju kontrolê. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e liczba wyst¹pieñ organów œcigania do przedsiêbiorców telekomunikacyjnych z ¿¹daniem udostêpnienia danych uwarunkowana jest tak¿e innymi czynnikami. Znaczna liczba wyst¹pieñ Policji i s³u¿b
specjalnych o dane telekomunikacyjne dotyczy prób ustalenia danych adresowych u¿ytkowników telefonów komórkowych. Zjawisko to jest zwi¹zane z powszechnym w Polsce
brakiem rejestrowania siê przez u¿ytkowników kart SIM pracuj¹cych w systemie przedp³aconym (pre-paid). Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e poprzez analizê bilingów telefonicznych i logowañ telefonów na poszczególnych stacjach przekaŸnikowych Policja i s³u¿by
specjalne nie wchodz¹ w materiê treœci prowadzonych rozmów, treœci prowadzonej korespondencji oraz podgl¹du zachowañ osób poza miejscami publicznymi. Dzia³ania te s¹
pomocne i nieodzowne w procesie precyzyjnego typowania u¿ytkowników stacji telefonicznych, w stosunku do których prowadzone s¹ dzia³ania operacyjne, czego nastêpstwem mo¿e byæ zastosowanie œrodków techniki specjalnej.
Wyra¿am nadziejê, ¿e powy¿sze wyjaœnienia Pan Senator uzna za wystarczaj¹ce.
Z powa¿aniem
Igor Ostrowski
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Polska jest krajem od wielu lat zmagaj¹cym siê z problemem d³ugotrwa³oœci postêpowañ s¹dowych w sprawach gospodarczych. Przed oko³o siedmioma laty na wniosek œrodowisk przedsiêbiorców w wielu œredniej wielkoœci
s¹dach okrêgowych powo³ano wydzia³y gospodarcze do rozpoznawania
w pierwszej instancji spraw o wartoœci przedmiotu sporu powy¿ej 100 000 z³
oraz do rozpoznawania œrodków odwo³awczych od orzeczeñ zapad³ych
w wydzia³ach gospodarczych s¹dów rejonowych.
Nowo powo³ane wydzia³y wykazywa³y siê bardzo dobr¹ sprawnoœci¹
postêpowania, bowiem sprawy z kategorii GC koñczy³y siê wyrokami
w ci¹gu 3–4 miesiêcy od momentu ich z³o¿enia w s¹dzie, a sprawy kategorii
Ga w ci¹gu 1–2 miesiêcy (np. w wydzia³ach gospodarczych s¹dów okrêgowych w S³upsku i Elbl¹gu).
Te bardzo dobre wyniki, osi¹gane przez wydzia³y gospodarcze œrednich
s¹dów okrêgowych, nie by³y jednak argumentem, który powstrzyma³by ówczesnego ministra sprawiedliwoœci od ich likwidacji. W Apelacji Gdañskiej
dotknê³o to 2 wydzia³y gospodarcze: w s¹dach okrêgowych w S³upsku i Elbl¹gu. Sprawy z tych okrêgów s¹dowych przekazano do rozpoznania do wydzia³ów gospodarczych S¹du Okrêgowego w Gdañsku, gdzie ju¿ wówczas
sprawnoœæ postêpowania w sprawach z kategorii GC wynosi³a ok. 8,5. Decyzja zosta³a podjêta mimo protestów w œrodowiskach biznesowych oraz negatywnych opinii prezesów s¹dów okrêgowych i Krajowej Rady
S¹downictwa.
Nie uznawano przy tym za przekonuj¹cy u¿ywanego wówczas przez resort argumentu, ¿e w znoszonych wydzia³ach gospodarczych wielkoœæ wp³ywu spraw nie dawa³a pe³nego obci¹¿enia dla pracuj¹cych w nich sêdziów,
gdy¿ jako specjaliœci od spraw gospodarczych i cywilnych orzekali oni równie¿ w wydzia³ach stricte cywilnych w pierwszej i drugiej instancji. Zniesienie
ww. wydzia³ów spowodowa³o te¿ zmarnowanie potencja³u sêdziów gospodarczych i wiedzy nabytej przez nich w toku rozpoznania tych spraw.
Skoro równie¿ aktualnie jako podstawê ka¿dej decyzji organizacyjnej podejmowanej w resorcie, w tym równie¿ decyzji w zakresie planowanej likwidacji oko³o 1/3 s¹dów rejonowych, podaje siê jako podstawowy argument
dotycz¹cy poprawienia szybkoœci postêpowañ i racjonalnego wykorzystania
kadry, to wydaje siê zasadne dokonanie ewaluacji skutków podjêtych decyzji, chocia¿by na przyk³adzie zlikwidowanych wydzia³ów gospodarczych.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami.
1. Jakie skutki dla sprawnoœci postêpowania w sprawach gospodarczych, w tym w sprawach w kategorii GC i Ga, przynios³a likwidacja z dniem
31 grudnia 2009 r. wydzia³ów gospodarczych w s¹dach okrêgowych; ile œrednio wynosi³ wspó³czynnik zaleg³oœci w wydzia³ach zlikwidowanych i przejmuj¹cych te sprawy na 31 grudnia 2009 r., a ile obecnie wynosi wspó³czynnik d³ugoœci postêpowania w ww. sprawach w wydzia³ach gospodarczych
s¹dów okrêgowych, które przejê³y sprawy z wydzia³ów zlikwidowanych?
2. Czy likwidacja wydzia³ów doprowadzi³a do bardziej racjonalnego wykorzystania kadry (sêdziowskiej i urzêdniczej) i w czym siê to przejawi³o?
Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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OdpowiedŸ
Warszawa, 19 czerwca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 08 lutego 2012 r. (BPS/043-05-142/12) w sprawie
oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Kazimierza Kleinê, uprzejmie przedstawiam, co
nastêpuje.
Pion gospodarczy (procesowy) w 2008 roku funkcjonowa³ w 33 s¹dach okrêgowych.
Z koñcem 2009 roku rozpoczêto dzia³ania zwi¹zane z jego reorganizacj¹. Celem tych
dzia³añ by³o utworzenie silniejszych etatowo jednostek s¹downictwa gospodarczego
z odpowiednim wielkoœciowo wp³ywem spraw i obci¹¿eniem, dla bardziej efektywnego
wykorzystania kadry sêdziowskiej orzekaj¹cej w tym pionie orzeczniczym.
W rezultacie wspomnianych dzia³añ, z dniem l stycznia 2010 r. zniesiono wydzia³y
gospodarcze w S¹dach Okrêgowych w: Elbl¹gu, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kroœnie, Radomiu, S³upsku, Tarnobrzegu i Tarnowie, a z dniem l lipca
2011 r. w S¹dach Okrêgowych w Bielsku-Bia³ej, Œwidnicy i Zielonej Górze.
W celu wyjaœnienia przyczyn i skutków reorganizacji wydzia³ów gospodarczych
w s¹dach okrêgowych warto przedstawiæ dane statystyczne obrazuj¹ce skalê wp³ywu
spraw (procesowych gospodarczych) „GC” i etatyzacji poszczególnych s¹dów okrêgowych przed wy¿ej wskazanymi zmianami (przed l stycznia 2010 r. – dane za 2009 rok)
i po wprowadzeniu (dane za 2011 rok).
Wp³yw spraw GC, limit etatów sêdziowskich i obsada w pionie gospodarczym w 2009

W sprawach „GC” wp³yw spraw do s¹du warszawskiego (1876 spraw), odpowiada³
w 2009 roku wp³ywowi z 19 s¹dów okrêgowych (na 33 s¹dy, w tym z s¹dem warszawskim) (³¹cznie 1929 spraw). Oznacza to, ¿e do S¹du Okrêgowego w Warszawie wp³ynê³o
niemal tyle samo spraw, ile do ponad po³owy pozosta³ych s¹dów, w sytuacji gdy
w S¹dzie tym orzeka³o 32 sêdziów, a w ww. 19 s¹dach – 60 sêdziów. S¹d Okrêgowy
w Warszawie zgromadzi³ 35% pozosta³oœci spraw „GC” w skali kraju, 44% pozosta³oœci
w sprawach ponad rocznych i 55% pozosta³oœci w sprawach ponad 3-letnich (dane za
2009 rok). W S¹dzie Okrêgowym w Warszawie liczba spraw przypada³a na 32 sêdziów,
podczas gdy w 19 s¹dach na 60 sêdziów.

5. posiedzenie Senatu w dniu 2 lutego 2012 r.

35

Poni¿ej zobrazowano skalê za³atwieñ w pionie gospodarczym w 2009 roku.
Za³atwienie spraw GC, limit etatów sêdziowskich i obsada w pionie gospodarczym w 2009

W sprawach „GC” za³atwienie spraw przez sêdziów s¹du okrêgowego w S¹dzie
Okrêgowym w Warszawie (1366 spraw), odpowiada³o w 2009 roku za³atwieniu z 14
(na 33 s¹dy) s¹dów okrêgowych (³¹cznie 1321 spraw), czyli z po³owy s¹dów okrêgowych, w których funkcjonowa³y wówczas wydzia³y gospodarcze. Warte podkreœlenia
jest to, i¿ w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie liczba spraw zosta³a za³atwiona przez 32
sêdziów, podczas gdy za³atwienia w 14 s¹dach dokona³o 36,25 sêdziów. Nale¿y nadto
podkreœliæ skalê za³atwieñ w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie przy przedstawionej
wczeœniej skali wp³ywu.
Przed wprowadzeniem omawianych zmian organizacyjnych, poziom etatyzacji pionu gospodarczego w skali kraju na przestrzeni ostatnich 4 lat w zasadzie nie uleg³
zmianie. Dowodzi to, i¿ mimo tak drastycznego spadku wp³ywu spraw „GC”, przy nierównowa¿¹cym tego spadku wzroœcie wp³ywu spraw „Ga”, nie dosz³o do obni¿enia etatyzacji.
W 11 s¹dach okrêgowych na 33, w których funkcjonowa³o s¹downictwo gospodarcze, limit etatów w pionie gospodarczym nie przekracza³ 3 sêdziów, a w niektórych nieznacznie przekracza³ jeden etat. Taki limit etatów (poni¿ej 3) nie pozwala³
funkcjonowaæ wydzia³om gospodarczym, albowiem nie by³y one w stanie w ramach
swojego pionu utworzyæ sk³adu przewidzianego do rozpoznawania spraw gospodarczych (sk³ad odwo³awczy).
W 2008 r. do zniesionych z dniem 1 stycznia 2009 r. wydzia³ów gospodarczych
wp³ynê³a nastêpuj¹ca liczba spraw „GC”: Elbl¹g – 69, Gorzów Wielkopolski – 78, Jelenia Góra – 50, Kalisz – 91, Krosno – 60, Radom – 59, S³upsk – 66, Tarnobrzeg – 52 i Tarnów – 31.
Powy¿sze oznacza, i¿ do s¹dów tych wp³ywa³o co najwy¿ej 6,6 sprawy „GC” miesiêcznie. Najmniejszy wp³yw dotyczy³ S¹du Okrêgowego w Tarnowie, do którego wp³ywa³o 2,6 sprawy „GC” miesiêcznie, co przy limicie prawie 2 sêdziów oznacza 1,5 sprawy
miesiêcznie na sêdziego. Odnotowania wymaga spadek wp³ywu spraw „GC” w wymienionych „przejmuj¹cych” s¹dach okrêgowych, siêgaj¹cy w 2008 r. od ok. 30% wp³yw
spraw z 2002 r. w S¹dach Okrêgowych w Krakowie i £odzi do jedynie 19% w S¹dzie
Okrêgowym w Rzeszowie.
Do zniesionych z dniem 1 lipca 2011 r. wydzia³ów gospodarczych wp³ynê³a nastêpuj¹ca liczba spraw „GC”: w 2009 roku – Bielsko-Bia³a – 113, Œwidnica – 121, Zielona
Góra – 112 oraz w 2010 r. – Bialsko-Bia³a – 117, Œwidnica – 111, Zielona Góra – 118.
Najwiêkszy wp³yw spraw „GC” w 2010 roku odnotowany zosta³ w S¹dzie Okrêgowym
w Warszawie i wynosi³ 1883 sprawy.
W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwoœci, bior¹c pod uwagê etatyzacjê, obci¹¿enie
sêdziów i koniecznoœæ racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej i administra-
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cyjnej, brak by³o uzasadnienia dla utrzymywania wydzia³ów gospodarczych w wymienionych na wstêpie s¹dach gospodarczych. Sytuacja, gdy do s¹du okrêgowego
z ca³ego obszaru jego w³aœciwoœci wp³ywa kilkadziesi¹t spraw „GC”, a wiêc po kilka
na miesi¹c, oznacza brak potrzeby utrzymywania struktury organizacyjnej dla takiej
liczby spraw.
Dokonane zmiany w zakresie s¹downictwa gospodarczego mia³y przede wszystkim
na celu uporz¹dkowanie jego dotychczasowej struktury. Likwidacji uleg³y wydzia³y gospodarcze, których istnienie nie by³o uzasadnione ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê wp³ywaj¹cych spraw, znacznie odbiegaj¹c¹ od œredniej krajowej. Ponadto zniesione
wydzia³y gospodarcze charakteryzowa³y siê wadliwym poziomem etatyzacji. Limit etatów orzeczniczych w pionie gospodarczym w oœmiu z dziesiêciu zniesionych wydzia³ów
wynosi³ poni¿ej 3 sêdziów.
Niezale¿nie od powy¿szego warto równie¿ wskazaæ, i¿ w jednym z dwóch s¹dów
okrêgowych wskazanych w wyst¹pieniu Pana Senatora z rocznego (dane za 2009 rok)
za³atwienia 65 spraw „GC” po odliczeniu za³atwieñ sprawy zwi¹zanych z zakreœleniem
sprawy w repertorium w wyniku:
• zwrotów pozwu;
• przekazania spraw do innych jednostek na podstawie art. 200 §1 k.p.c.;
• zakreœlenia na podstawie art. 486 k.p.c.:
• zakreœlenia na podstawie art. 498 §2 k.p.c.;
• zmian organizacyjnych zwi¹zanych z utworzeniem wydzia³u(-ów);
• zmian organizacyjnych zwi¹zanych z utworzeniem s¹du(-ów);
• po³¹czenia do ³¹cznego rozpoznania na podstawie art. 219 k.p.c.;
• przekazania spraw do innego trybu na podstawie art. 201 §1 i 2 k.p.c.;
• zakreœlenia na podstawie art. 174 §1 pkt 1 k.p.c.;
· zakreœlenia na podstawie art. 174 §1 pkt 4 k.p.c.
pozosta³o jedynie 26 spraw z tzw. kategorii „GC zasadnicze” z czego jedynie
3 w ci¹gu ca³ego roku zosta³y za³atwione przez 2 sêdziów s¹du okrêgowego, którzy za³atwili równie¿ 41 spraw „Ga”.
Zgodnie z za³o¿eniem omawianych zmian organizacyjnych, nast¹pi³o bardziej racjonalne wykorzystanie kadry orzeczniczej, o czym œwiadcz¹ poni¿sze przyk³ady.
S¹d Okrêgowy w Legnicy, który przej¹³ sprawy gospodarcze z dwóch wydzia³ów
z S¹dów Okrêgowych w Jeleniej Górze (limit etatów sêdziowskich w pionie gospodarczym wynosi³ 2,8) oraz w Œwidnicy (limit etatów sêdziowskich w pionie gospodarczym
wynosi³ 5). Przed wprowadzeniem zmian w pionie gospodarczym w S¹dzie Okrêgowym
w Legnicy orzeka³o 4 sêdziów, których obci¹¿enie prac¹ w sprawach „GC” (9,5 spraw
na sêdziego) znacznie odbiega³o poni¿ej œredniego obci¹¿enia w kraju (23,60 œrednie).
W zwi¹zku z wprowadzeniem zmian liczba sêdziów zwiêkszy³a siê do 7 (przy 11,8 poprzednio w trzech s¹dach), a obci¹¿enie sêdziów na koniec 2011 roku nie przekracza
œredniego obci¹¿enia w kraju.
W S¹dzie Okrêgowym w Rzeszowie, który równie¿ przej¹³ sprawy gospodarcze
z dwóch wydzia³ów z S¹dów Okrêgowych w Kroœnie (limit etatów sêdziowskich w pionie
gospodarczym wynosi³ 2,3) oraz w Tarnobrzegu (limit etatów sêdziowskich w pionie gospodarczym wynosi³ 1,4), liczba sêdziów orzekaj¹cych w pionie gospodarczym zmniejszy³a siê o 1 etat. Mimo zwiêkszenia zadañ obci¹¿enie sêdziów sprawami „GC” na
koniec 2011 roku (21,43 spraw na sêdziego) nadal pozostaje na poziomie ni¿szym ni¿
œrednie obci¹¿enia w kraju (38,32 œrednia).
W S¹dzie Okrêgowym w Gdañsku, który równie¿ przej¹³ sprawy gospodarcze
z dwóch wydzia³ów z S¹dów Okrêgowych w Elbl¹gu (limit etatów sêdziowskich w pionie
gospodarczym wynosi³ 2) oraz w S³upsku (limit etatów sêdziowskich w pionie gospodarczym wynosi³ 1,48), liczba sêdziów orzekaj¹cych w pionie gospodarczym pozostaje na
tym samym poziomie. Mimo zwiêkszenia zadañ obci¹¿enie sêdziów sprawami „GC” na
koniec 2011 roku (31,13 spraw na sêdziego) pozostaje na poziomie œredniego obci¹¿enia
w kraju (38,32 œrednia), a nawet jest minimalnie mniejsze. Podobny poziom obci¹¿enia
prac¹ wystêpowa³ przed wprowadzeniem zmian organizacyjnych.
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Po dokonanych zmianach organizacyjnych w latach 2010–2011 sytuacja s¹downictwa gospodarczego uleg³a poprawie, co ilustruje poni¿szy wykres (poni¿sze dane za
2011 rok).
Wp³yw spraw GC, limit etatów sêdziowskich i obsada w pionie gospodarczym w 2011 r.
po odjêciu zmian organizacyjnych

Za³atwienie spraw GC, limit etatów sêdziowskich i obsada
w pionie gospodarczym w 2011 r. po odjêciu zmian organizacyjnych

Na koniec nale¿y podnieœæ, ¿e decyzja o zniesieniu niektórych wydzia³ów gospodarczych by³a podyktowana stale spadaj¹cym wp³ywem spraw gospodarczych do s¹dów
okrêgowych na przestrzeni lat 2002–2011. Wp³yw spraw „GC” w poszczególnych latach
wynosi³: w 2002 roku – 25.839, w 2003 roku – 25.504, w 2004 roku – 22.100, w 2005
roku – 12.572, w 2006 roku – 8.568, w 2007 roku – 7.717, w 2008 roku – 7.932,
w 2009 roku – 9.328, w 2010 roku – 9.607 (w tym 324 w wyniku zmian organizacyjnych) oraz w 2011 roku – 9.972 (w tym 167 w wyniku zmian organizacyjnych).
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenia senatora Macieja Klimy
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana w sprawie planowanej przez Pañski rz¹d reformy
systemu s¹downictwa w Polsce, której skutkiem ma byæ likwidacja wielu
s¹dów rejonowych w Polsce, w tym S¹du Rejonowego w Bochni. Nale¿y
wskazaæ, i¿ wiele organizacji spo³ecznych, samorz¹dowych oraz mieszkañcy
ziemi bocheñskiej s¹ przeciwni likwidacji s¹du w Bochni. Szereg instytucji
wystosowa³o rezolucje w obronie bocheñskiego s¹du, m.in. Rada Miasta Bochnia,
Rada Powiatu Bocheñskiego, sêdziowie bocheñskiego s¹du, NSZZ „Solidarnoœæ”, Stowarzyszenie Bochniaków i Mi³oœników Ziemi Bocheñskiej.
W¹tpliwe wydaje siê opieranie reformy systemu s¹downictwa jedynie na
kryterium liczby pracuj¹cych sêdziów. O istnieniu s¹dów powinna decydowaæ
sprawnoœæ ich dzia³ania, liczba rozpatrywanych spraw oraz zapotrzebowanie
mieszkañców na korzystanie z instytucji wymiaru sprawiedliwoœci. Likwidacja s¹du w Bochni, który obejmuje jurysdykcj¹ ponad sto tysiêcy mieszkañców, godzi w konstytucyjn¹ zasadê powszechnego dostêpu obywateli do
wymiaru sprawiedliwoœci. Bocheñski s¹d przyjmuje rocznie do rozpoznania
kilkadziesi¹t tysiêcy spraw. Przeniesienie s¹du utrudni ¿ycie mieszkañcom
oraz pozbawi ich powszechnego dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci.
Wszystkie argumenty przemawiaj¹ wyraŸnie za utrzymaniem S¹du Rejonowego w Bochni. Nie mo¿na siê zgodziæ na reformê s¹downictwa polegaj¹c¹ przede wszystkim na likwidacji s¹dów.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cym
pytaniem: czy likwidacja wzorowo dzia³aj¹cego i potrzebnego lokalnej ludnoœci S¹du Rejonowego w Bochni nie pogorszy dostêpu obywateli do wymiaru
sprawiedliwoœci?

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana w sprawie planowanej przez Pañski rz¹d reformy
systemu s¹downictwa w Polsce, której skutkiem ma byæ likwidacja wielu
s¹dów rejonowych w Polsce, w tym S¹du Rejonowego w Wieliczce. Nale¿y
wskazaæ, i¿ wiele organizacji spo³ecznych, samorz¹dowych oraz mieszkañcy
ziemi wielickiej jest przeciwnych likwidacji s¹du w Wieliczce. Wiele instytucji
wystosowa³o rezolucje w obronie wielickiego s¹du, m.in. Rada Powiatu Wielickiego. Argumenty przedstawione przez mieszkañców oraz samorz¹dowców wielickich dotycz¹ce niezgody na likwidacjê s¹du w Wieliczce s¹ w pe³ni
uzasadnione. W¹tpliwe wydaje siê oparcie reformy systemu s¹downictwa jedynie na kryterium liczby pracuj¹cych sêdziów. O istnieniu s¹dów powinna
decydowaæ sprawnoœæ ich dzia³ania, liczba rozpatrywanych spraw oraz zapotrzebowanie mieszkañców na korzystanie z instytucji wymiaru sprawiedliwoœci. Likwidacja s¹du w Wieliczce, który obejmuje jurysdykcj¹ ponad
110 000 mieszkañców, godzi w konstytucyjne zasady dostêpu obywateli do
wymiaru sprawiedliwoœci.
Wszystkie argumenty przemawiaj¹ wyraŸnie za utrzymaniem S¹du Rejonowego w Wieliczce. Nie mo¿na siê zgodziæ na reformê s¹downictwa polegaj¹c¹ przede wszystkim na likwidacji s¹dów.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cym pytaniem: czy likwidacja wzorowo dzia³aj¹cego i potrzebnego lokalnej ludnoœci
S¹du Rejonowego w Wieliczce nie pogorszy dostêpu obywateli do wymiaru
sprawiedliwoœci?

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana w sprawie planowanej przez Pañski rz¹d reformy
systemu s¹downictwa w Polsce, której skutkiem ma byæ likwidacja wielu
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s¹dów rejonowych w Polsce, w tym S¹du Rejonowego w D¹browie Tarnowskiej. Nale¿y wskazaæ, i¿ wszystkie organizacje spo³eczne, samorz¹dowe
oraz mieszkañcy ziemi d¹browskiej s¹ przeciwni likwidacji s¹du. Wiele instytucji, miêdzy innymi Rada Miejska w D¹browie Tarnowskiej, wystosowa³o rezolucje w obronie d¹browskiego s¹du.
Argumenty przedstawione przez mieszkañców oraz samorz¹dowców
d¹browskich dotycz¹ce braku zgody na likwidacjê s¹du w D¹browie Tarnowskiej s¹ w pe³ni uzasadnione. W¹tpliwe wydaje siê oparcie reformy systemu s¹downictwa jedynie na kryterium liczby pracuj¹cych sêdziów.
O istnieniu s¹dów powinna decydowaæ ich sprawnoœæ dzia³ania, liczba rozpatrywanych spraw oraz zapotrzebowanie mieszkañców na korzystanie z instytucji wymiaru sprawiedliwoœci. Likwidacja s¹du utrudni ¿ycie
mieszkañcom oraz pozbawi ich powszechnego dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci. Przenosz¹c s¹dy rejonowe do wielkich miast, pozbawiamy
mniejsze regiony oœrodków, które kszta³tuj¹ postawy obywatelskie spo³eczeñstwa.
Wszystkie argumenty przemawiaj¹ zdecydowanie za utrzymaniem S¹du
Rejonowego w D¹browie Tarnowskiej. Nie mo¿na zgodziæ siê na reformê
s¹downictwa polegaj¹c¹ przede wszystkim na likwidacji s¹dów.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cym pytaniem: czy likwidacja wzorowo dzia³aj¹cego i potrzebnego lokalnej ludnoœci
S¹du Rejonowego w D¹browie Tarnowskiej nie pogorszy dostêpu obywateli
do wymiaru sprawiedliwoœci?
Z powa¿aniem
Maciej Klima

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Warszawa, 12.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenia Pana Senatora Macieja Klimy w sprawie zniesienia
S¹dów Rejonowych w: Bochni, D¹browie Tarnowskiej i Wieliczce z³o¿one podczas
5. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 lutego 2012 r., które przekazane zosta³y Prezesowi Rady Ministrów Panu Donaldowi Tuskowi przy piœmie z dnia
8 lutego 2012 r. Nr BPS/DSK-043-05-143/12 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Na wstêpie pragnê podnieœæ, i¿ prowadzona przez Ministra Sprawiedliwoœci polityka s³u¿yæ ma doprowadzeniu s¹downictwa powszechnego, w tym jego struktury organizacyjnej, do stanu porównywalnego ze standardem s¹downictwa w wiod¹cych
pañstwach Unii Europejskiej oraz do sprostania przez s¹downictwo powszechne wymogom Europejskiej Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci.
Rzeczpospolita Polska ma bowiem, wyp³ywaj¹cy z art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz
z art. 6 cytowanej Konwencji, obowi¹zek takiego organizowania systemu jurysdykcyjnego, aby w³aœciwe s¹dy mog³y podo³aæ rozstrzyganiu spraw s¹dowych w rozs¹dnych
terminach.
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Nadrzêdnym celem, polityki Ministra Sprawiedliwoœci, powinno byæ zatem zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do s¹du.
Zasadnicze bariery na drodze realizacji zakreœlonego powy¿ej celu, to aktualnie
miêdzy innymi niew³aœciwa (niedostosowana do bie¿¹cego wp³ywu spraw) alokacja zasobów etatowych s¹downictwa powszechnego, w szczególnoœci w grupie etatów orzeczniczych, oraz wadliwa struktura organizacyjna s¹downictwa powszechnego
utrudniaj¹ca wykorzystywanie zasobów etatowych stosownie do zasady uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nak³adów, w sposób umo¿liwiaj¹cy terminow¹ realizacjê
zadañ.
Funkcjonowanie s¹dów powszechnych w obecnych warunkach organizacyjnych
poci¹ga za sob¹ zbyt wysokie koszty w stosunku do efektów orzeczniczych mo¿liwych
do osi¹gniêcia przy dotychczasowym poziomie finansowania, w szczególnoœci z uwagi
na brak mo¿liwoœci racjonalnego wykorzystania kadr s¹downictwa powszechnego. Nie
sprzyja równie¿ koniecznoœci zapewnienia jak najwy¿szego poziomu orzecznictwa
s¹dów powszechnych.
Dlatego te¿ nieodzowne jest maksymalne ograniczenie dysproporcji miêdzy wielkoœci¹ i zakresem kompetencji jednostek tego samego szczebla oraz zapewnienie wszystkim s¹dom porównywalnych warunków funkcjonowania. Reorganizacja s¹downictwa
powszechnego s³u¿yæ ma istotnej poprawie sprawnoœci postêpowania, g³ównego czynnika stanowi¹cego o dostêpie obywateli do s¹du, przy w³aœciwej alokacji œrodków bud¿etowych ponoszonych na s¹dy powszechne.
Dostêp obywatela do s¹du jest bowiem wypadkow¹ zarówno sprawiedliwego, jak
i szybkiego rozstrzygniêcia sprawy. Jego zasadnicz¹ miar¹ nie jest ju¿ odleg³oœæ siedziby ¿yciowej obywatela od sali rozpraw. Odleg³oœæ, jak¹ obywatel musi pokonaæ po rozstrzygniêcie, jest aktualnie wy³¹cznie jednym z wielu elementów, które sk³adaj¹ siê na
ocenê dostêpnoœci do s¹du, zreszt¹ w dobie powszechnej elektronizacji jego waga jest
coraz mniejsza.
Informujê Pana Senatora, ¿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.
Wskazany projekt uwzglêdnia miêdzy innymi zniesienie S¹dów Rejonowych w Bochni i D¹browie Tarnowskiej, których etatyzacjê stanowi odpowiednio 11 i 8 sêdziów.
W wymienionych miastach bêd¹ funkcjonowa³y zamiejscowe wydzia³y S¹dów Rejonowych w Brzesku (z siedzib¹ w Bochni) i Tarnowie (z siedzib¹ w D¹browie Tarnowskiej).
Przewiduje siê tak¿e po³¹czenie S¹dów Rejonowych w Myœlenicach i Wieliczce,
w wyniku którego powstanie jednostka o etatyzacji wynosz¹cej 26 sêdziów. Jakkolwiek
w przedmiotowym projekcie rozporz¹dzenia wskazano jako jednostkê macierzyst¹ S¹d
Rejonowy w Wieliczce, to jednak ostateczny kszta³t tego aktu prawnego, w tym tak¿e
w zakresie okreœlenia s¹dów przejmuj¹cych, zostanie wypracowany po zakoñczeniu
konsultacji spo³ecznych. Planuje siê, ¿e omawiana reforma struktury organizacyjnej
s¹downictwa powszechnego wejdzie w ¿ycie z dniem 1 lipca 2012 r.
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
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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 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.
Reasumuj¹c 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.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu

42

5. posiedzenie Senatu w dniu 2 lutego 2012 r.

Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Dorobek orzeczniczy zgromadzony w rejestrze klauzul niedozwolonych
stanowi cenne Ÿród³o wiedzy dla konsumentów, stanowi on tak¿e bazê referencyjn¹ dla samych przedsiêbiorców, którzy, konstruuj¹c postanowienia
umów b¹dŸ regulaminów, mog¹ – przynajmniej w teorii – zweryfikowaæ, czy
postanowienia te nie naruszaj¹ interesów konsumenta.
W styczniu 2012 r. w rejestrze umieszczonych by³o ju¿ 2800 klauzul (ponad 700 stron). Jednak tak znaczna liczba wpisów w praktyce skutecznie
utrudnia mo¿liwoœæ zapoznania siê z ca³ym dorobkiem. Przedsiêbiorcy skar¿¹ siê, ¿e coraz czêœciej, aby napisaæ nawet najprostszy wzór umowy, musz¹
korzystaæ z pomocy prawników specjalizuj¹cych siê w dziedzinie ochrony
praw konsumenta. Mo¿e to generowaæ zauwa¿alne obci¹¿enie finansowe
szczególnie dla niewielkich firm.
Zasady prowadzenia rejestru okreœlono w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowieñ wzorców
umowy uznanych za niedozwolone. Wzór ten zak³ada ujawnienie jedynie
podstawowych informacji o wyroku (data wydania wyroku, sygnatura akt,
nazwa i siedziba s¹du orzekaj¹cego, oznaczenie stron, data dokonania wpisu, przytoczenie postanowienia wzorca umowy uznanego za niedozwolony,
uwagi) i nie przewiduje obowi¹zku opatrzenia wpisu dodatkowymi informacjami u³atwiaj¹cymi klasyfikacjê i wyszukiwanie danych. Nadto, jak wynika
z przepisów procedury cywilnej reguluj¹cej zasady postêpowania w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umowy za niedozwolony, w rejestrze
nale¿y publikowaæ ka¿de orzeczenie s¹du, nawet jeœli co do istoty dubluje
ono stanowisko zajête we wczeœniejszych wyrokach. W efekcie w rejestrze
umieszczanych jest bardzo wiele wpisów odnosz¹cych siê do klauzul abuzywnych o podobnej, jeœli nawet nie identycznej treœci.
Wypada w tym miejscu wskazaæ na pewne dzia³ania Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów polegaj¹ce na umo¿liwieniu wyszukiwania orzeczeñ wedle zadanych kryteriów (na przyk³ad wed³ug bran¿y). Niemniej jednak wobec znacznego przyrostu liczby spraw nawet to narzêdzie czêsto okazuje siê niewystarczaj¹ce.
Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Premiera jako organu, który na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów sprawuje nadzór nad dzia³alnoœci¹ Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, z proœb¹ o rozwa¿enie celowoœci zainicjowania
stosownych zmian legislacyjnych. Wydaje siê, ¿e priorytetem w tym wzglêdzie powinno byæ przywrócenie przejrzystoœci informacji o klauzulach niedozwolonych.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ
PREZESA URZÊDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Warszawa, 12.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Ryszarda Knosalê
w dniu 2 lutego 2012 roku, przekazanym Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w dniu 15 lutego 2012 roku, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
Na podstawie art. 47945 §2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) Prezes UOKiK prowadzi jawny rejestr postanowieñ wzorców umów uznanych przez S¹d Okrêgowy w Warszawie – S¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone w obrocie z konsumentami. Wzór Rejestru zosta³ uregulowany w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r.
w sprawie wzoru rejestru postanowieñ wzorców umów uznanych za niedozwolone
(Dz. U. Nr 62, poz. 723).
W swym oœwiadczeniu Pan Senator Ryszard Knosala wskaza³ na celowoœæ rozwa¿enia przeprowadzenia zmian legislacyjnych w celu zapewnienia przejrzystoœci informacji o niedozwolonych postanowieniach umownych zawartych w Rejestrze.
Prezes UOKiK dostrzega potrzebê zapewnienia uczestnikom obrotu prawnego funkcjonalnego i przejrzystego instrumentu, s³u¿¹cego trwa³emu eliminowaniu niedozwolonych postanowieñ umownych. Kwestia zmian dotycz¹cych funkcjonowania Rejestru
w kierunku zwiêkszenia jego przejrzystoœci jest jednym z zadañ wyznaczonych w dokumencie rz¹dowym „Polityka Konsumencka na lata 2010–2013”. W celu uzyskania opinii zainteresowanych œrodowisk co do po¿¹danego kierunku modernizacji systemu
funkcjonowania Rejestru, Prezes UOKiK zainicjowa³ pismem z dnia 19 kwietnia 2011
roku proces szeroko zakrojonych konsultacji. Konsultacje przeprowadzono z udzia³em
42 podmiotów reprezentuj¹cych s¹downictwo, administracjê publiczn¹, pozarz¹dowe
organizacje spo³eczne zrzeszaj¹ce konsumentów jak i przedsiêbiorców oraz izby gospodarcze. W piœmie konsultacyjnym zosta³y przedstawione propozycje zmian o ró¿nym
stopniu ingerencji w aktualne zasady funkcjonowania Rejestru. Ponadto, adresatów
poproszono o przedstawienie propozycji ewentualnych innych rozwi¹zañ w zakresie
usprawnienia dzia³ania Rejestru, ze wskazaniem niezbêdnych obszarów zmian przepisów prawa. W toku konsultacji Prezes UOKiK otrzyma³ 22 stanowiska, które pozytywnie odnios³y siê do inicjatywy modernizacji zasad dzia³ania Rejestru. Szczególnym
zainteresowaniem i poparciem cieszy³y siê nastêpuj¹ce propozycje:
(i) wprowadzenia klasyfikacji klauzul abuzywnych wpisanych do Rejestru, opartej
o transparentne kryteria, które u³atwi³yby uczestnikom rynku pos³ugiwanie siê
Rejestrem;
(ii) sporz¹dzania przez S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzasadnieñ do
wszystkich wyroków dotycz¹cych niedozwolonych postanowieñ umownych wpisywanych do Rejestru;
(iii) wprowadzenia procedury formu³owania krótkiej, pisemnej tezy do wyroku S¹du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zawieraj¹cej wskazanie zdiagnozowanej
i zakazanej przez S¹d praktyki/zachowania przedsiêbiorcy, która znalaz³a wyraz
w postanowieniu wzorca umowy.
Wskazane w pkt (ii) i (iii) powy¿ej uzasadnienia lub tezy stanowi³yby integraln¹
czêœæ Rejestru, umo¿liwiaj¹c ka¿demu zainteresowanemu jednoznaczne odczytanie
przes³anek uznania danego postanowienia za abuzywne. W nades³anych stanowis-
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kach przedstawiono ponadto propozycje zmian przepisów dotycz¹cych abstrakcyjnej
kontroli postanowieñ wzorców umownych, jako procesu determinuj¹cego kszta³t
i przejrzystoœæ Rejestru.
Wyniki konsultacji wskaza³y, ¿e modernizacja Rejestru nie mo¿e odbyæ siê bez
zmiany przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego w jego czêœci dotycz¹cej postêpowania w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone (art. 47936
45
– art. 479 ). W zwi¹zku z tym w piœmie z dnia 4 stycznia 2012 roku Prezes UOKiK
przedstawi³ wyniki ww. konsultacji Ministrowi Sprawiedliwoœci oraz zwróci³ siê do niego o opiniê w zakresie podzia³u zadañ, okreœlenia obszarów odpowiedzialnoœci oraz zakresu wspó³pracy pomiêdzy Ministrem Sprawiedliwoœci a Prezesem UOKiK.
W dniu 20 stycznia 2012 roku odby³o siê spotkanie przedstawicieli Ministerstwa
Sprawiedliwoœci i Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poœwiêcone planom
nowelizacji przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego w jego czêœci dotycz¹cej postêpowania w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone oraz
dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ dokumentu rz¹dowego „Polityka Konsumencka na lata
2010–2013” w zakresie modernizacji Rejestru. Podczas tego spotkania ustalono, ¿e zostanie powo³any wspólny zespó³ roboczy, w sk³ad którego wejd¹ przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego dzia³aj¹cej przy
Ministrze Sprawiedliwoœci oraz Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem
dzia³ania powo³anego zespo³u bêdzie przygotowanie projektu reformy Kodeksu postêpowania cywilnego w zakresie abstrakcyjnej kontroli klauzul.
W œwietle powy¿szego, w celu wypracowania skutecznych rozwi¹zañ dotycz¹cych
usprawnienia zasad funkcjonowania Rejestru, Prezes UOKiK dostrzega potrzebê
wspó³pracy z Ministrem Sprawiedliwoœci, w ramach wy¿ej wskazanego wspólnego zespo³u roboczego.
Ufam, ¿e przedstawione powy¿ej wyjaœnienia oka¿¹ siê pomocne.
Z powa¿aniem
Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Pragnê odnieœæ siê do kwestii rozliczania podatku dochodowego przez
akcjonariuszy spó³ek komandytowo-akcyjnych. Z obecnie obowi¹zuj¹cych
przepisów oraz ze stanowiska zajmowanego przez organy podatkowe mo¿na
bowiem wywieœæ pogl¹d, ¿e akcjonariusze spó³ek komandytowo-akcyjnych
winni rozliczaæ siê w sposób analogiczny do tego, w jaki rozliczaj¹ siê uczestnicy innych spó³ek osobowych. Mam tu na myœli przede wszystkim koniecznoœæ samodzielnego odprowadzenia w ci¹gu roku podatkowego zaliczek na
podatek dochodowy.
Wp³acanie okresowych zaliczek na podatek wymaga oparcia siê na stosownych danych finansowych wygenerowanych przez spó³kê. Jednak¿e dane takie, co do zasady, dostêpne s¹ dopiero w momencie podjêcia uchwa³y
o wyp³acie dywidendy. Wspólnicy prezentuj¹ pogl¹d, wedle którego charakter dzia³alnoœci spó³ki komandytowo-akcyjnej przemawia za zastosowaniem
w tym przypadku rozliczenia opartego na konkretnym przychodzie – wyliczonym na podstawie wartoœci dywidendy. Stanowisko to coraz czêœciej podzielaj¹ tak¿e s¹dy administracyjne.
Dlatego jestem przekonany, ¿e warto rozwa¿yæ wprowadzenie odrêbnych przepisów prawa w odniesieniu do opisanego przypadku. Szczególnie
istotne wydaje siê ustanowienie regulacji ustawowych okreœlaj¹cych precyzyjnie, ¿e momentem powstania przychodu po stronie akcjonariuszy spó³ki
komandytowo-akcyjnej jest podjêcie uchwa³y o wyp³acie dywidendy. Proszê
zatem Pana Ministra o rozwa¿anie potrzeby wprowadzenia wskazanych
zmian.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 2 marca 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym przy piœmie z dnia 8 lutego 2012 r. nr BPS/043-05-145/12 Oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Ryszarda Knosalê na 5. posiedzeniu
Senatu w dniu 2 lutego 2012 r., dotycz¹cym kwestii rozliczania podatku dochodowego
przez akcjonariuszy spó³ki komandytowo-akcyjnej, uprzejmie wyjaœniam.
Podobnie jak w zdecydowanej wiêkszoœci krajów, w Polsce obowi¹zuje „klasyczny”
system opodatkowania dochodów, posiadaj¹cych osobowoœæ prawn¹ spó³ek kapita³owych (spó³ek z o.o. i spó³ek akcyjnych). Polega on na tym, i¿ w przypadku dochodu uzyskiwanego z dzia³alnoœci prowadzonej przez te osoby prawne, ekonomicznie dochód
taki podlega „dwupoziomowemu” opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Opodatkowanie tego dochodu odbywa siê na poziomie spó³ki, a nastêpnie – w przypadku efektywnego uzyskania dochodu przez wspólnika (akcjonariusza) tej spó³ki, w tym w nastêpstwie wyp³aty mu przez spó³kê dywidendy – podatek dochodowy pobierany jest tak¿e
od dochodów tego wspólnika.
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Inaczej jednak wygl¹da sytuacja w zakresie opodatkowania spó³ek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej (spó³ek jawnych, partnerskich, komandytowych,
komandytowo-akcyjnych oraz cywilnych). Przyjête w polskim systemie podatkowym
rozwi¹zania, analogiczne do rozwi¹zañ obowi¹zuj¹cych w wiêkszoœci innych krajów,
zak³adaj¹ bowiem podatkow¹ transparentnoœæ takich spó³ek. W konsekwencji uzyskane z prowadzonej przez takie „osobowe” spó³ki dzia³alnoœci dochody nie podlegaj¹ opodatkowaniu na poziomie spó³ki. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj¹
jedynie wspólnicy tych spó³ek. Jak bowiem wynika z art. 5 ust. 1 ustawy z 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”) przychody uzyskiwane przez spó³kê osobow¹ dla celów tego podatku podlegaj¹ uznaniu – proporcjonalnie do posiadanego przez ka¿dego ze wspólników udzia³u w zyskach spó³ki osobowej –
za przychody wspólnika i po³¹czeniu z jego pozosta³ymi przychodami. Podobna sytuacja dotyczy równie¿ kosztów uzyskania przychodów. Koszty, choæ ekonomicznie ponoszone s¹ przez spó³kê osobow¹, to zgodnie z treœci¹ art. 5 ust. 2 updop stanowi¹ koszty
wspólników takiej spó³ki i podlegaj¹ po³¹czeniu z pozosta³ymi podatkowymi kosztami
tych osób.
Analogiczne zasady dotycz¹ce podatkowego traktowania przychodów i kosztów
spó³ek osobowych wynikaj¹ równie¿ z treœci art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „updof”) z t¹ wszak¿e ró¿nic¹, i¿ dodatkowo – w art. 5b ust. 2 updof – ustawodawca okreœli³, ¿e je¿eli pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ prowadzi spó³ka niemaj¹ca osobowoœci prawnej, to równie¿ uzyskane
z tytu³u udzia³u w tej spó³ce przychody wspólnika bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ traktowane
s¹ jako przychody tej osoby uzyskane z dzia³alnoœci gospodarczej.
Wspomnieæ w tym miejscu nale¿y, i¿ niektóre pañstwa stosuj¹ce równie¿ system
transparentnego traktowania spó³ek osobowych czyni¹ jednak dla niektórych z tych
spó³ek wyj¹tki. Pañstwa takie jak Francja, Belgia, W³ochy i Niemcy traktuj¹ bowiem
spó³ki komandytowo-akcyjne (dalej: „SKA”) jako podatników podatku dochodowego od
osób prawnych. W konsekwencji takiego traktowania, opodatkowaniu podatkiem
dochodowym podlegaj¹ zarówno dochody tych spó³ek, jak i dochody wspólników oraz
akcjonariuszy uzyskane z tytu³u udzia³u w ich zyskach.
Podkreœliæ nale¿y, i¿ polskie przepisy podatkowe nie zawieraj¹ ¿adnych wyj¹tków
i ró¿nic w zakresie zasad opodatkowania zarówno spó³ek niemaj¹cych osobowoœci prawnej jak i wspólników takich spó³ek. Zwraca³ zreszt¹ na to uwagê równie¿ Naczelny S¹d
Administracyjny w wyroku z dnia 15 lipca 2010 r. (sygn. akt II FSK 3/10), w którym
stwierdza:
„(…) podkreœliæ nale¿y, ¿e w przepisach prawa podatkowego, brak jest jakiegokolwiek przepisu, który stanowi³by podstawê stosowania wobec akcjonariusza SKA odmiennych zasad opodatkowania ni¿ w stosunku do komplementariusza SKA oraz
wspólników innych spó³ek niemaj¹cych osobowoœci prawnej. (…) S¹d kasacyjny
w orzekaj¹cym sk³adzie uznaje za zasadny pogl¹d, ¿e w konsekwencji przyjêtego
w sprawie stanowiska, co do opodatkowania dochodów akcjonariusza SKA jako dochodów z dzia³alnoœci gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.) odpowiednie zastosowanie znajd¹ przepisy art. 14 ust. 1 i art. 44 u.p.d.o.f., co oznacza, ¿e podatnik osi¹gaj¹cy
dochody z dzia³alnoœci gospodarczej, o której mowa w art. 14, obowi¹zany jest bez wezwania wp³acaæ w ci¹gu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Pogl¹d taki
uzasadniony jest g³ównie tym, ¿e skoro ustawa podatkowa nie ró¿nicuje
prawno-podatkowej sytuacji wspólników SKA, do akcjonariusza nale¿y stosowaæ takie
same zasady w zakresie obowi¹zków podatkowych, jak do komplementariusza. (…)
Podkreœliæ trzeba, i¿ przepisy prawa podatkowego stanowi¹ autonomiczn¹ ca³oœæ,
w stosunku do której inne regulacje prawne – w spornym przypadku przepisy Kodeksu
spó³ek handlowych, w tym art. 126 K.s.h. (traktuj¹cego o odpowiednim stosowaniu do
SKA przepisów dotycz¹cych spó³ki komandytowej lub akcyjnej) mog¹ byæ traktowane
jako przepisy szczególne tylko wówczas, gdy prawo podatkowe tak stanowi.”.
Tezy jakie wynikaj¹ z powy¿szego wyroku NSA nie znalaz³y jednak akceptacji
w uchwale przyjêtej w sk³adzie 7 sêdziów przez NSA w dniu 16 stycznia 2012 r. w której
s¹d stwierdzi³, i¿ „Bior¹c pod uwagê pozycjê prawn¹ akcjonariusza spó³ki koman-
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dytowo-akcyjnej nale¿y stwierdziæ, i¿ posiadanie akcji, podobnie jak udzia³ów w spó³kach prawa handlowego, oraz czerpanie przychodów z podzia³u zysku, bez wzglêdu na
to kiedy akcjonariusz otrzyma z tego Ÿród³a pieni¹dze lub wartoœci pieniê¿ne, nie jest
prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej...”. Stwierdzi³ w niej tak¿e, i¿ „w stanie prawnym obowi¹zuj¹cym w 2008 r. przychód (dochód) spó³ki kapita³owej posiadaj¹cej status akcjonariusza spó³ki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu
otrzymania dywidendy wyp³aconej akcjonariuszom na podstawie uchwa³y walnego
zgromadzenia o podziale zysku, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654
ze zm.)”.
Pogl¹dy wyra¿one w powy¿szej uchwale NSA nie do koñca zosta³y podzielone przez
doktrynê. Za przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e zamieszczony w Rzeczypospolitej z dnia
24.02.2012 r. artyku³ „Nowe mo¿liwoœci optymalizacji po uchwale w sprawie spó³ek
komandytowo-akcyjnych”, którego autor – doktor nauk prawnych i ekonomicznych,
adiunkt w Szkole G³ównej Handlowej, partner w firmie Rödl & Partner Pan Marcin
Jamro¿y – podkreœlaj¹c korzyœci podatkowe, jakie podatnikom mo¿e przynieœæ stanowisko NSA wyra¿one w tej uchwale, odniós³ siê jednak krytycznie do niektórych tez
z niej wynikaj¹cych.
Wskazaæ tak¿e nale¿y, i¿ ju¿ po wydaniu powy¿szej uchwa³y przez NSA, w orzecznictwie wojewódzkich s¹dów administracyjnych prezentowane s¹ odmienne pogl¹dy ni¿
wynikaj¹ce z uchwa³y NSA, a mianowicie, i¿ dochód akcjonariusza SKA bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ nale¿y kwalifikowaæ jako dochód osi¹gniêty z tytu³u prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej (np. wyrok WSA w Warszawie z 1.02.2012 sygn. akt
VIII SA/Wa 976/11, wyrok WSA w Krakowie z 8.02.2012 sygn. akt I SA/Kr 1924/11).
Odnosz¹c siê do zawartego w przywo³anym na wstêpie Oœwiadczeniu Pana senatora Ryszarda Knosali postulatu rozwa¿enia potrzeby wprowadzenia w ustawach o podatku dochodowym zmian okreœlaj¹cych, ¿e momentem powstania przychodu po
stronie akcjonariuszy spó³ki komandytowo-akcyjnej jest podjêcie uchwa³y o wyp³acie
tym akcjonariuszom dywidendy, pragnê wyjaœniæ, i¿ w Ministerstwie Finansów z uwag¹ analizowana jest aktualnie sytuacja prawno-podatkowa spó³ek komandytowo-akcyjnych oraz akcjonariuszy takich spó³ek. Nie jest zatem wykluczone, i¿ podjête
zostan¹ dzia³ania legislacyjne, których celem bêdzie jednoznaczne okreœlenie zasad
opodatkowania podatkiem dochodowym tych podmiotów, z uwzglêdnieniem jednak
zachowania wewnêtrznej spójnoœci polskiego systemu podatkowego. Na obecnym etapie prac nie mo¿na jednak jeszcze przes¹dzaæ rozwi¹zañ jakie zostan¹ w tej materii
przyjête.
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
Najwy¿sza Izba Kontroli w dokumencie pokontrolnym zatytu³owanym
„Wykonywanie przez organy administracji publicznej zadañ w zakresie zarz¹dzania kryzysowego” zwróci³a uwagê na uchybienia w zakresie terminowoœci opracowania planów zarz¹dzania kryzysowego oraz zapewnienia
spójnoœci systemu zarz¹dzania kryzysowego z planami operacyjnymi s³u¿b
bior¹cych udzia³ w dzia³aniach profilaktycznych i w usuwaniu skutków zdarzeñ nadzwyczajnych. Spe³nienie tego warunku – jak s³usznie podkreœla organ kontrolny – ma szczególne znaczenie dla zapewnienia sprawnego
i skutecznego systemu reagowania w przypadku wyst¹pienia zdarzeñ kryzysowych. Zdecydowanie bardziej niepokoj¹ce s¹ jednak uwagi dotycz¹ce
stanu technicznego oraz finansowania budowy i utrzymania wa³ów przeciwpowodziowych, cieków naturalnych i kana³ów, stacji pomp i budowli piêtrz¹cych, a tak¿e innych elementów infrastruktury zwi¹zanych z gospodark¹
wodn¹ na terenie ca³ego kraju.
Izba otrzymywa³a nadto sygna³y od marsza³ków województw œwiadcz¹ce o z³ym stanie opisanej wy¿ej infrastruktury oraz o narastaj¹cych potrzebach w zakresie jej modernizacji i utrzymania. W ocenie marsza³ków
województw potrzeby te z roku na rok zaspakajanie s¹ w coraz mniejszym
stopniu. Organ kontroli pañstwowej podzieli³ ten pogl¹d, zauwa¿aj¹c, ¿e
„z powodu niewystarczaj¹cych œrodków finansowych organy administracji
publicznej nie w pe³ni wykonuj¹ zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”. Zaprezentowane wy¿ej spostrze¿enia musz¹ budziæ niepokój
szczególnie poœród mieszkañców terenów, które regularnie s¹ doœwiadczane
przez klêskê powodzi.
W zwi¹zku z tym proszê o informacjê, czy, a jeœli tak, to w jakim stopniu
na chwilê obecn¹ rozwi¹zano problemy dotycz¹ce opóŸnieñ w przyjêciu w³aœciwych planów zarz¹dzania kryzysowego.
Nadto proszê o zajêcie stanowiska dotycz¹cego mo¿liwoœci zintensyfikowania zaanga¿owania œrodków przeznaczonych na modernizacjê i rozbudowê infrastruktury przeciwpowodziowej.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 7 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 8 lutego 2012 roku (sygn. BPS/043-05-146/12),
przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Ryszarda Knosalê podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lutego 2012 roku w sprawie problemów dotycz¹cych opóŸnieñ w przyjêciu w³aœciwych planów zarz¹dzania kryzysowego
oraz mo¿liwoœci zintensyfikowania zaanga¿owania œrodków przeznaczonych na modernizacjê i rozbudowê infrastruktury przeciwpowodziowej, uprzejmie przedstawiam
nastêpuj¹ce informacje.
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Na wstêpie nale¿y podkreœliæ, ¿e plany zarz¹dzania kryzysowego sporz¹dzane na
wszystkich szczeblach administracji stanowi¹ istotny element systemu bezpieczeñstwa. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarz¹dzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z póŸn. zm.) w swoim pierwotnym brzmieniu wprowadzi³a obowi¹zek sporz¹dzania planów reagowania kryzysowego na poziomach:
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji w dniu 21 stycznia 2008 roku wyda³ Wytyczne do wojewódzkich planów reagowania kryzysowego. Wojewodowie byli zobowi¹zani do wydania starostom zaleceñ
do powiatowych planów reagowania kryzysowego, zaœ starostowie wydawali tego rodzaju zalecenia do planów gminnych. W dniu 19 wrzeœnia 2009 roku wesz³a w ¿ycie
nowelizacja ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, w której m.in. sprecyzowane zosta³y
zadania planowania cywilnego obejmuj¹ce przygotowanie planów zarz¹dzania kryzysowego (opracowywane dotychczas na wszystkich poziomach administracji plany reagowania kryzysowego s¹ sukcesywnie zastêpowane przez plany zarz¹dzania
kryzysowego, które obejmowaæ maj¹ wszystkie fazy zarz¹dzania kryzysowego, czyli:
planowanie, przygotowanie, reagowanie i usuwanie skutków).
Dokumentami systemu zarz¹dzania kryzysowego – zgodnie ze znowelizowan¹
ustaw¹ – s¹ m.in.: plany zarz¹dzania kryzysowego:
· krajowy (przygotowywany przez Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa, uwzglêdniaj¹cy plany resortowe jako za³¹czniki funkcjonalne planu krajowego),
· wojewódzkie (dotychczas przygotowywane w oparciu o wytyczne Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 29 paŸdziernika 2010 roku i zatwierdzane po
zasiêgniêciu opinii Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa),
· powiatowe (zatwierdzane przez w³aœciwego miejscowo wojewodê),
· gminne (zatwierdzane przez starostê),
· resortowe (za³¹czniki funkcjonalne Krajowego Planu Zarz¹dzania Kryzysowego).
Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy
o zarz¹dzaniu kryzysowym, plany reagowania kryzysowego przygotowane na poziomie
wojewódzkim, powiatowym i gminnym pozostawa³y w mocy do czasu ich aktualizacji
(maksymalnie 2 lata od daty zatwierdzenia). Stosownie do przepisów ww. ustawy w ka¿dej gminie, powiecie, w ka¿dym województwie, a tak¿e na szczeblu krajowym istnieje
obowi¹zek sporz¹dzenia planu, w którym zidentyfikowane s¹ najwa¿niejsze zagro¿enia, dokonano bilansu si³ i œrodków mo¿liwych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, a tak¿e przygotowano procedury dzia³ania w poszczególnych kategoriach
zagro¿eñ. Do obowi¹zków organów w³aœciwych w sprawach zarz¹dzania kryzysowego,
którymi s¹ odpowiednio wojewoda, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta), nale¿y nie tylko przygotowanie planów zarz¹dzania kryzysowego, ale tak¿e przygotowanie
struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych, utrzymywanie zasobów niezbêdnych do wykonania zadañ ujêtych w planie, utrzymywanie baz danych na potrzeby zarz¹dzania kryzysowego, zapewnienie spójnoœci miêdzy ró¿nymi planami oraz
przygotowanie rozwi¹zañ na wypadek zniszczenia lub zak³ócenia dzia³ania infrastruktury krytycznej.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e realizacja powy¿szych zadañ planowania cywilnego jest na
bie¿¹co monitorowana przez odpowiednie organy, do obowi¹zków których nale¿y wydawanie wytycznych (zaleceñ) do planów zarz¹dzania kryzysowego i zatwierdzanie
tych planów (dla planów wojewódzkich organem tym jest Minister Spraw Wewnêtrznych, dla powiatowych – w³aœciwy miejscowo wojewoda, dla gminnych – w³aœciwy
miejscowo starosta).
Nawi¹zuj¹c do kwestii zintensyfikowania zaanga¿owania œrodków przeznaczonych
na modernizacjê i rozbudowê infrastruktury przeciwpowodziowej nale¿y poinformowaæ, ¿e w latach 2001–2011 rezerwa celowa bud¿etu pañstwa na przeciwdzia³anie
i usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych wynios³a ³¹cznie 9 094,9 mln z³, w tym w latach
2007–2011 – 5 666,8 mln z³. Ponad jedn¹ trzeci¹ ca³ej rezerwy z lat 2007–2011, to jest
3 079,8 mln z³, przeznaczono w tym czasie na odbudowê i remont infrastruktury przeciwpowodziowej (g³ównie by³y to œrodki dla regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej
i wojewódzkich zarz¹dów melioracji i urz¹dzeñ wodnych).
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Niezale¿nie od tego nale¿y nadmieniæ, ¿e w 2011 roku du¿ym wsparciem dla krajowych œrodków wyasygnowanych na odbudowê infrastruktury przeciwpowodziowej by³o
przeznaczenie na ten cel ponad 195 mln z³ z Funduszu Solidarnoœci Unii Europejskiej.
W 2012 roku zaplanowano na ten cel oko³o 40 mln z³ ze œrodków pochodz¹cych z wy¿ej
wspomnianego funduszu, natomiast z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa na przeciwdzia³anie i usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych zaplanowano przeznaczenie oko³o
200 mln z³.
Przedstawione dane nale¿y uzupe³niæ o kwotê ponad 132 mln z³ przeznaczonych
dotychczas na realizacjê zadañ Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki
Odry, a tak¿e o kwotê ponad 353 mln z³ przeznaczonych na zadania zawarte w Programie ochrony przed powodzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w 2012 roku na zadania zwi¹zane z wy¿ej
wspomnianymi przedsiêwziêciami zaplanowano kwoty odpowiednio 394 mln z³
i 80 mln z³.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Stanis³aw Rakoczy
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Zgodnie z okreœlonymi w kodeksie postêpowania cywilnego zasadami prowadzenia postêpowania w sprawach o uznanie wzorca umowy za niedozwolony
s¹d ochrony konkurencji i konsumentów (S¹d Okrêgowy w Warszawie), wydaj¹c
wyrok uwzglêdniaj¹cy powództwo, zobowi¹zany jest przytoczyæ w sentencji
treœæ postanowieñ wzorca umowy uznanych za niedozwolone. Art. 47943 kodeksu
stanowi, ¿e taki wyrok po uprawomocnieniu ma skutek wobec osób trzecich od
chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru klauzul niedozwolonych. Celem wype³nienia ostatniego z wymienionych
warunków s¹d – na podstawie art. 47945 kodeksu – przesy³a organowi prowadz¹cemu rejestr odpis prawomocnego wyroku uwzglêdniaj¹cego powództwo.
Wyrok taki wpisywany jest do rejestru pod kolejn¹ pozycj¹.
Opisane rozwi¹zanie przewiduje zatem umieszczanie w rejestrze, niejako
na zasadzie automatyzmu, wszystkich wyroków, w których wskazano na niedozwolone postanowienia umowy. W efekcie w chwili obecnej w rejestrze tym
znajduje siê ju¿ ponad 2800 wpisów, z których wiele dotyczy identycznych lub
bardzo podobnych przypadków. Sytuacja taka prowadzi do istotnego obni¿enia przejrzystoœci rejestru, co z kolei utrudnia korzystanie z jego zasobów – zarówno w przypadku konsumentów, jak i w przypadku przedsiêbiorców.
Warto zatem rozwa¿yæ odpowiednie dostosowanie istniej¹cej procedury
– na przyk³ad w taki sposób, aby to s¹d, wydaj¹c wyrok, bada³ z urzêdu, czy
zidentyfikowana klauzula abuzywna zosta³a ju¿ ujawniona w rejestrze, czy
te¿ stanowi naruszenie, które nie mia³o dotychczas precedensu. W przypadku, gdyby zakwestionowana klauzula by³a identyczna lub co do istoty to¿sama z klauzulami ujawnionymi do tej pory, nie by³aby ona przedmiotem
odrêbnego wpisu.
Zwracam siê zatem z uprzejm¹ proœb¹ o zrewidowanie zapisów kodeksu postêpowania cywilnego pod k¹tem mo¿liwoœci rozwi¹zania opisanego problemu.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 13 marca 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Ryszarda Knosali przekazane przy
piœmie Pani Marsza³ek z dnia 8 lutego 2012 r., w sprawie rejestru postanowieñ wzorców umowy uznanych za niedozwolone, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Zgodnie z art. 47945 §2 Kodeksu postêpowania cywilnego rejestr postanowieñ
wzorców umowy uznanych za niedozwolone prowadzi Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr ten jest jawny, a jego celem jest eliminowanie z obrotu
niedozwolonych postanowieñ umownych.
Wskazaæ trzeba, ¿e przedmiotowy rejestr zwiera informacje pomocne nie tylko
uczestnikom obrotu gospodarczego, ale tak¿e s¹dom przy ustalaniu, czy przeciwko
konkretnemu przedsiêbiorcy nie zapad³o ju¿ orzeczenie zakazuj¹ce stosowania klauzuli umownej uznanej za abuzywn¹. Na podstawie tego rejestru, którego wzór okreœla
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rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie rejestru postanowieñ
wzorców umowy uznanych za niedozwolone (Dz.U. Nr 62, poz. 723), mo¿liwa jest identyfikacja orzeczenia, stron postêpowania, postanowienia wzorca umowy uznanego za
niedozwolony oraz daty dokonanego wpisu. Rejestr ten zawiera wiêc dane niezbêdne
dla realizacji funkcji informacyjnej.
Zgodziæ siê jednak nale¿y ze stanowiskiem wyra¿onym w oœwiadczeniu pana Senatora, ¿e prowadzony przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestr postanowieñ wzorców umowy uznanych za niedozwolone rozrasta siê i zawiera
coraz wiêcej wpisów, co mo¿e utrudniaæ jego praktyczne wykorzystanie. Z tego wzglêdu
nale¿a³oby rozwa¿yæ wprowadzenie rozwi¹zañ, które usprawni³yby jego funkcjonowanie w przysz³oœci, a w szczególnoœci zmierza³yby do zwiêkszenia jego przejrzystoœci.
W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dzia³ania w tym kierunku podj¹³ ju¿ Prezes Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wprowadzaj¹c wyszukiwarkê, jak równie¿ podzia³ rejestru na bran¿e.
Zawarta w oœwiadczeniu senatorskim propozycja, aby to s¹d decydowa³ o nieujawnianiu w rejestrze wyroków, które dotyczy³y identycznych lub podobnych niedozwolonych postanowieñ umowy, budzi w¹tpliwoœci. Nale¿y wskazaæ, ¿e proponowane rozwi¹zanie wymaga³oby nowelizacji przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego. Przepis
art. 47945 §2 k.p.c. powierza prowadzenie rejestru Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i do jego kompetencji nale¿y ujawnienie nades³anego przez s¹d
wyroku w rejestrze. W proponowanym zaœ rozwi¹zaniu odpowiedzialnoœæ za zawartoœæ
wpisów w tym rejestrze zosta³aby scedowana na s¹d. Oznacza³oby to na³o¿enie na s¹d
dodatkowych obowi¹zków.
Nie wydaje siê zasadne zobowi¹zywanie s¹dów do oceniania swoich wyroków pod
k¹tem potrzeby ujawnienia ich treœci w rejestrze postanowieñ wzorców umowy uznanych za niedozwolone i rozszerzanie w ten sposób kognicji s¹dów powszechnych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przedmiotowe rozwi¹zanie spowodowa³oby, ¿e w ka¿dej sprawie,
w której zapad³ prawomocny wyrok uwzglêdniaj¹cy powództwo, by³aby z urzêdu
wszczynana procedura, w toku której s¹d bada³by, czy zidentyfikowana w wyroku
klauzula abuzywna zosta³a ju¿ ujawniona w rejestrze oraz czy zachowa³a swoj¹ aktualnoœæ i w jakim zakresie. Nierozstrzygniête pozostaje przy tym, w jakiej formie s¹d wyra¿a³by swoj¹ decyzjê i jaki mia³aby ona charakter. Niezale¿nie od powy¿szego wskazaæ
trzeba równie¿, ¿e Kodeks postêpowania cywilnego nie przewiduje dodatkowej drogi
postêpowania cywilnego dla weryfikowania orzeczeñ s¹dowych pod k¹tem ich przydatnoœci na potrzeby innych rejestrów prowadzonych przez organy pozas¹dowe.
W celu zapewnienia wiêkszej przejrzystoœci rejestru mo¿na by³oby rozwa¿yæ szersze wykorzystanie istniej¹cej rubryki 7 i wprowadzenie w niej dodatkowych wpisów, co
wi¹za³oby siê jedynie z koniecznoœci¹ nowelizacji rozporz¹dzenia, o którym mowa powy¿ej. Mo¿na by te¿ rozwa¿yæ wyraŸne uregulowanie kompetencji Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako organu prowadz¹cego rejestr klauzul niedozwolonych, w zakresie kontroli nad aktualnoœci¹ danych zawartych w rejestrze.
Odnosz¹c siê do kwestii ewentualnych planów nowelizacji przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego reguluj¹cych postêpowanie w sprawach o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umowy (art. 47936 k.p.c. – 47945 k.p.c.), uprzejmie
informujê, ¿e zosta³ powo³any wspólny zespó³ roboczy, w sk³ad którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
oraz Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem dzia³ania powo³anego zespo³u bêdzie przygotowanie projektu reformy Kodeksu postêpowania cywilnego w zakresie abstrakcyjnej kontroli klauzul umownych.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Jak wynika z 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, w najbli¿szym czasie likwidacji maj¹ ulec niektóre s¹dy rejonowe.
Odnosz¹c opisan¹ kwestiê do mojego okrêgu wyborczego, chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e problem ten dotyka S¹du Rejonowego w Brzegu oraz S¹du Rejonowego w Prudniku. W zwi¹zku z tym otrzymujê liczne sygna³y
jednoznacznie przemawiaj¹ce na niekorzyœæ przedmiotowych zamierzeñ. Negatywny pogl¹d w tej sprawie wyra¿aj¹ nie tylko mieszkañcy, ale tak¿e samorz¹dy lokalne oraz œrodowiska sêdziowskie.
Jak mo¿na przypuszczaæ, u zarania kontestowanego projektu leg³ zapewne s³uszny zamiar poprawy efektywnoœci przez s¹dy wymiaru sprawiedliwoœci. Niemniej jednak okazuje siê, ¿e w pewnych konkretnych przypadkach
osi¹gniêcie tego celu mo¿liwe jest w inny sposób, a zaproponowane przez resort rozwi¹zania implikuj¹ trudnoœci i koszty niewspó³mierne do ewentualnych korzyœci.
Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ tu S¹d Rejonowy w Brzegu, który ma zostaæ przekszta³cony w jednostkê zamiejscow¹ S¹du Rejonowego w Nysie,
w której sk³ad wesz³yby jedynie: Wydzia³ Cywilny, Wydzia³ Karny oraz Wydzia³ Rodzinny i Nieletnich. Przekszta³cenie takie spowoduje szereg niepo¿¹danych skutków, do których zaliczyæ wypada przede wszystkim istotne
ograniczenie dostêpu do s¹du dla mieszkañców powiatu brzeskiego. W przypadku najdalej po³o¿onych gmin odleg³oœæ od w³aœciwego miejscowo s¹du
znacznie przekroczy 50 kilometrów. Dodatkowo trzeba podkreœliæ, ¿e pomiêdzy Brzegiem a Nys¹ nie ma dostatecznej liczby dogodnych po³¹czeñ komunikacji publicznej, co dla wielu osób stanowi dodatkowe utrudnienie. Problemy
komunikacyjne dotkn¹ te¿ wielu pracowników s¹du, którzy na skutek reorganizacji bêd¹ musieli doje¿d¿aæ do Nysy. W przypadku niema³ej grupy pracowników administracyjnych, z uwagi na niskie zarobki, wariant taki mo¿e
byæ nieop³acalny, co z kolei w skrajnych przypadkach mo¿e prowadziæ do koniecznoœci rezygnacji z pracy. Krok ten oznaczaæ bêdzie dla s¹du utratê doœwiadczonego personelu i koniecznoœæ znalezienia i przeszkolenia nowych
pracowników.
Trudno zrozumieæ i zaakceptowaæ pozbawienie placówki w Brzegu tak
newralgicznych komórek jak Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych, Biuro Podawcze,
Archiwum Zak³adowe, Punkt Kasowy, Zespó³ Kuratorski. Zmiany te powodowaæ bêd¹ istotne utrudnienia nie tylko dla interesantów, ale równie¿ dla szeregu instytucji publicznych wspó³pracuj¹cych z s¹dem (policja, prokuratura,
kancelarie komornicze itp.). Ponadto poci¹gaæ one bêd¹ za sob¹ koniecznoœæ
przeniesienia zbiorów (w szczególnoœci ksi¹g wieczystych), co spowoduje
obecnie trudne do przewidzenia problemy organizacyjne oraz w niektórych
przypadkach wyd³u¿y czas za³atwienia sprawy (np. wydawanie odpisów
z orzeczeñ ze spraw z³o¿onych ju¿ w archiwum zak³adowym). Podkreœliæ wypada te¿, ¿e S¹d Rejonowy w Brzegu poniós³ niema³e koszty w zwi¹zku z remontem obiektu i modernizacj¹ pomieszczeñ zajmowanych przez Wydzia³
Ksi¹g Wieczystych. W tym kontekœcie trzeba zaznaczyæ, ¿e s¹d ten, w przeciwieñstwie do s¹du nyskiego, nie ma problemów lokalowych. Na skutek reorganizacji w budynku s¹du brzeskiego zostan¹ zwolnione liczne
pomieszczenia, które jednak nadal trzeba bêdzie utrzymaæ.
W S¹dzie Rejonowym w Brzegu aktualnie pracuje 13 sêdziów. Projektowane zapisy przewiduj¹, ¿e likwidacj¹ objête zostan¹ ma³e s¹dy, w których
zatrudnionych jest nie wiêcej ni¿ 14 sêdziów. Dlatego te¿ niezale¿nie od argumentów przedstawionych powy¿ej warto zasugerowaæ, jako alternatywê do
przekszta³cenia, dostosowanie w³aœciwoœci terytorialnej tego s¹du do podzia³u administracyjnego poprzez objêcie zakresem jurysdykcji tak¿e gminy
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Grodków. S³u¿y³oby to nie tylko poprawie przejrzystoœci organizacyjnej, ale –
co istotniejsze – prawdopodobnie pozwoli³oby na wype³nienie kryterium etatowego.
Na potrzeby niniejszego wyst¹pienia pos³u¿y³em siê przyk³adem S¹du
Rejonowego w Brzegu, jednak wiele z poczynionych tu uwag mo¿na z powodzeniem odnieœæ tak¿e do S¹du Rejonowego w Prudniku.
Dlatego te¿, maj¹c na uwadze przedstawione argumenty, proszê, aby zechcia³ Pan Minister jeszcze raz zweryfikowaæ zasadnoœæ likwidacji S¹du Rejonowego w Brzegu oraz S¹du Rejonowego w Prudniku.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 12.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali w sprawie zniesienia S¹dów Rejonowych w Brzegu i Prudniku z³o¿one podczas 5. posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 lutego 2012 r., które przekazane zosta³o przy piœmie
z dnia 8 lutego 2012 r. Nr BPS/DSK-043-05-147/12 – 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.
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.
Informujê Pana Senatora, ¿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 nie uwzglêdnia zniesienia S¹du Rejonowego w Brzegu, którego
etatyzacjê stanowi 13 sêdziów. Nie przewiduje siê tak¿e likwidacji S¹du Rejonowego
w Prudniku. Projekt uwzglêdnia natomiast zniesienie S¹du Rejonowego w G³ubczycach, którego etatyzacjê stanowi 6 sêdziów, i przekszta³cenie wszystkich wydzia³ów
funkcjonuj¹cych obecnie w strukturze tej jednostki w wydzia³y zamiejscowe S¹du Rejonowego w Prudniku. W wyniku po³¹czenia wymienionych s¹dów powstanie jednostka o etatyzacji wynosz¹cej 18 sêdziów.
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W ramach konsultacji spo³ecznych omawiany projekt rozporz¹dzenia Ministerstwa
Sprawiedliwoœci podlega 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. Ostateczny kszta³t tego aktu prawnego zostanie wypracowany po
zakoñczeniu konsultacji. Planuje 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 Ryszarda Knosali
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
W dniu 4 grudnia 2011 r. wesz³y w ¿ycie przepisy rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 paŸdziernika
2009 roku ustanawiaj¹ce wspólne zasady dotycz¹ce warunków wykonywania zawodu przewoŸnika drogowego. Rozporz¹dzenie to wchodzi w sk³ad
tzw. pakietu drogowego i ma na celu jednolite uregulowanie na poziomie
wspólnotowym najistotniejszych zasad dotycz¹cych wykonywania zawodu
przewoŸnika drogowego.
Wprawdzie rozporz¹dzenie ze swojej natury mo¿e byæ stosowane bezpoœrednio, niemniej jednak w celu zapewnienia prawid³owego wykonania
w naszym kraju przepisów unijnych konieczne jest doprecyzowanie zapisów
ustawy o transporcie drogowym. Doprecyzowania na gruncie ustawy wymaga w szczególnoœci sposób oceny spe³nienia warunków dotycz¹cych dobrej
reputacji. Niektórzy eksperci wskazuj¹ te¿ na w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci
oceny spe³nienia wymogów dotycz¹cych posiadania siedziby oraz bazy eksploatacyjnej w pañstwie cz³onkowskim. Nadto prawodawca unijny poleci³,
aby na gruncie prawa krajowego wskazaæ co najmniej jeden w³aœciwy organ,
który zgodnie z artyku³em 10 rozporz¹dzenia odpowiedzialny bêdzie za zapewnienie prawid³owego wykonania przepisów tego rozporz¹dzenia
(w szczególnoœci za wydawanie i cofanie zezwoleñ na wykonywanie zawodu
przewoŸnika drogowego).
Brak wydania na czas stosownych przepisów krajowych powoduje uzasadnione obawy przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie przewozu
drogowego. Proszê zatem Pana Ministra o podjêcie niezbêdnych kroków w celu rozwi¹zania opisanego problemu.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 8 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/043-05-148/12, przekazuj¹ce oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali w sprawie koniecznoœci doprecyzowania zapisów ustawy
o transporcie drogowym, w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie przepisów rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiaj¹cego wspólne zasady
dotycz¹ce warunków wykonywania zawodu przewoŸnika drogowego, przedstawiam
poni¿ej informacjê odnosz¹c¹ siê do zagadnieñ poruszonych w tym oœwiadczeniu.
Resort ukoñczy³ prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kieruj¹cych pojazdami, który dostosowuje polskie przepisy prawa do regulacji przewidzianych w rozporz¹dzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009 z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. tworz¹cych tzw. pakiet drogowy i okreœlaj¹cych zasady dostêpu do zawodu przewoŸnika
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drogowego oraz do rynku przewozów drogowych osób i rzeczy. Projekt ten znajduje siê
obecnie na etapie uzgodnieñ miêdzyresortowych i konsultacji spo³ecznych.
Jednoczeœnie, do czasu wejœcia w ¿ycie przepisów ustawowych, organy administracji publicznej dzia³aj¹ stosuj¹c bezpoœrednio rozporz¹dzenia (WE) nr 1071/2009,
1072/2009 i 1073/2009, tworz¹ce tzw. pakiet drogowy z uwzglêdnieniem informacji
zawartych w komunikatach z dnia 2 grudnia 2011 r. oraz z dnia 1 lutego 2012 r. dotycz¹cych stosowania rozporz¹dzeñ tzw. pakietu drogowego, stanowi¹cych opiniê Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w tej sprawie.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta
oraz senatora Stanis³awa Karczewskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Lata trzydzieste dwudziestego wieku to szczególny okres w dziejach naszego kraju. Polska otrz¹snê³a siê z zapaœci gospodarczej bêd¹cej skutkiem
wielkiego kryzysu, zaczê³y zachodziæ korzystne zmiany w poziomie ¿ycia
szerokich rzesz obywateli naszego kraju, uda³o siê w znacznej czêœci usun¹æ
szkody powsta³e w czasie pierwszej wojny œwiatowej i konfliktów z okresu
kszta³towania granic. Polacy zaczêli osi¹gaæ gospodarcze i techniczne sukcesy. Ca³y naród s³usznie móg³ byæ dumny z takich udanych przedsiêwziêæ, jak
budowa od podstaw Gdyni, rozbudowa przemys³u obronnego na KielecczyŸnie i w Ma³opolsce, budowa kolejowej magistrali wêglowej, rozpoczêcie produkcji nowoczesnych rodzajów uzbrojenia, na przyk³ad samolotów £oœ.
Jednym z symboli nowoczesnej polskiej myœli technicznej sta³a siê kolej
linowa na Kasprowy Wierch wybudowana w niewiarygodnym z dzisiejszej
perspektywy czasie. S³usznie wiêc kolej na Kasprowy, podobnie zreszt¹ jak
kolej na Guba³ówkê, podlega ochronie konserwatorskiej. Kolejka na Kasprowy funkcjonuj¹ca przez lata zosta³a uznana przez Polaków za narodowe dobro, przedmiot dumy, ale i wspólne publiczne narzêdzie pozwalaj¹ce
korzystaæ z niezwyk³ego daru natury, jakim s¹ nasze Tatry. W pewnym stopniu podobnie oceniane s¹ pozosta³e sk³adniki mienia Polskich Kolei Linowych.
Dlatego nie powinno nas zaskakiwaæ, ¿e pomys³ prywatyzacji Polskich
Kolei Linowych budzi wiele emocji. Do Pana Premiera i Pana Ministra kierowane s¹ w tej sprawie liczne oœwiadczenia i deklaracje. Pan i pana zastêpcy
odpowiadaj¹, przedstawiaj¹c stan prac i motywy podjêcia dzia³añ prywatyzacyjnych.
Mieliœmy okazjê zapoznaæ siê z tymi materia³ami i jesteœmy zaniepokojeni. Najwa¿niejszym motywem sk³aniaj¹cym w³aœciciela PKL – tj. spó³kê
PKP SA – do sprzeda¿y tego klejnotu narodowego jest koniecznoœæ uzyskania
œrodków na sp³atê zobowi¹zañ wobec pañstwa polskiego. Jest coœ g³êboko irracjonalnego w sprzedawaniu tego, co jest dla nas wyj¹tkowo cenne, po to,
by samemu sobie sp³aciæ d³ug.
Uprzedzam pana Ministra, ¿e jako kolejarz i mieszkaniec Ma³opolski czujê siê szczególnie zobowi¹zany do tego, by do sprawy planowanej prywatyzacji PKL podejœæ ze szczególnym zaanga¿owaniem.
Zwracamy siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy zgadza siê Pan, ¿e w takiej sprawie, jak sprzeda¿ pomnika narodowej myœli technicznej i symbolu pewnej epoki, nale¿y badaæ stanowisko
spo³eczeñstwa?
2. Czy resort przeprowadzi³ badania opinii publicznej przed rozpoczêciem
prywatyzacji PKL i czy dysponuje wynikami takich badañ? Jeœli tak, to czy
mo¿e Pan je udostêpniæ nam i szerokiej opinii?
3. Czy przeprowadzono symulacjê skutków finansowych ewentualnego
zbycia PKL? Jeœli tak, to po ilu latach wed³ug tych kalkulacji przychody
osi¹gane przez bud¿et pañstwa – w³aœciciela ekonomicznego PKL – z racji posiadania tej firmy przekrocz¹ mo¿liwy zysk z ich sprzeda¿y?
4. PKL s¹ wa¿nym elementem infrastruktury turystycznej miejscowoœci,
w których funkcjonuj¹ kolejki linowe. W zwi¹zku z tym pytamy: czy dysponuje Pan ocen¹ skutków, jakie wywo³a sprzeda¿ PKL inwestorowi niepublicznemu, jeœli chodzi o jednostki samorz¹du terytorialnego, i opiniami
zainteresowanych samorz¹dów? W jakiej czêœci tych opinii pozytywnie oceniane s¹ wspomniane zamiary prywatyzacyjne?
Stanis³aw Kogut
Stanis³aw Karczewski
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OdpowiedŸ
Warszawa, 28 lutego 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przy piœmie z dnia 8 lutego 2012 r., Nr BPS/043-05-149/12, oœwiadczenie Senatorów: Pana Stanis³awa Koguta oraz Pana Stanis³awa
Karczewskiego z³o¿one podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lutego 2012 r.
w sprawie prywatyzacji Spó³ki Polskie Koleje Linowe SA, uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Dzia³alnoœæ gospodarcza w zakresie przewozu osób kolejami linowymi w celach turystycznych nie nale¿y do bran¿, które powinny podlegaæ szczególnej ochronie ze strony Pañstwa, poniewa¿ dzia³alnoœæ ta nie jest zwi¹zana z bezpieczeñstwem
i obronnoœci¹ oraz nie ma na celu zapewniania us³ug maj¹cych podstawowe znaczenie
dla spo³eczeñstwa.
Uprzejmie informujê, ¿e prywatyzacja spó³ek, w których PKP SA posiada akcje
i udzia³y zosta³a uwzglêdniona w art. 20d ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje
Pañstwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z póŸn. zm.), zgodnie z którym œrodki ze zbycia
przedmiotowych akcji i udzia³ów s¹ przeznaczone na okreœlony cel, tj. na sp³atê zobowi¹zañ PKP SA. Proces prywatyzacji Spó³ki Polskie Koleje Linowe SA (PKL SA) prowadzony jest samodzielnie przez jej w³aœciciela, tj. Spó³kê PKP SA. Z uwagi na fakt, ¿e
Spó³ka PKL SA nie zosta³a utworzona na podstawie ww. ustawy, stosownie do przepisów tej ustawy, podjêcie decyzji o wszczêciu procesu prywatyzacji Spó³ki le¿a³o w gestii
PKP SA, bez koniecznoœci udzielania przez ministra w³aœciwego do spraw transportu
stosownego pe³nomocnictwa.
Z informacji przekazanych przez PKP SA wynika, ¿e Spó³ka nie bada³a stanowiska
spo³eczeñstwa odnoœnie do sprzeda¿y PKL SA oraz nie przeprowadza³a badañ opinii
publicznej przed rozpoczêciem procesu jej prywatyzacji. W ramach procesu prywatyzacji PKL SA wykonane zosta³y analizy przedprywatyzacyjne obejmuj¹ce, miêdzy innymi,
analizê prawn¹, œrodowiskow¹ i ekonomiczn¹ Spó³ki, które nie wykaza³y istotnych ryzyk wynikaj¹cych z jej prywatyzacji.
Wobec faktu, ¿e elementy kolei linowej na Kasprowy Wierch objête zosta³y ochron¹
konserwatorsk¹, nie ma mo¿liwoœci zarz¹dzania nimi w sposób ca³kowicie swobodny.
W odniesieniu do gruntów wykorzystywanych przez PKL SA do prowadzenia dzia³alnoœci, uprzejmie informujê, ¿e Spó³ka dzier¿awi od Skarbu Pañstwa czêœæ gruntów,
a w stosunku do pozosta³ych jest u¿ytkownikiem wieczystym. Zmiana w³aœciciela akcji
PKL SA nie spowoduje zmiany w strukturze w³asnoœci nieruchomoœci gruntowych na
obszarze Tatrzañskiego Parku Narodowego. W³aœcicielem tych gruntów bêdzie przede
wszystkim Skarb Pañstwa reprezentowany przez Tatrzañski Park Narodowy oraz pozostali w³aœciciele. Jednoczeœnie, Skarb Pañstwa jako w³aœciciel dzier¿awionych gruntów
bêdzie w dalszym ci¹gu dysponowa³ wystarczaj¹cymi narzêdziami do reglamentacji
dzia³alnoœci na nale¿¹cych do niego gruntach, wobec czego nie ma mo¿liwoœci zmiany
sposobu korzystania przez PKL SA z przedmiotowych gruntów w sposób niezgodny
z ich przeznaczeniem.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w ramach analiz przedprywatyzacyjnych
PKL SA dokonane zosta³o porównanie wysokoœci mo¿liwych do uzyskania dywidend
z potencjaln¹ cen¹ za zbycie akcji Spó³ki. Powy¿sze porównanie wykazywa³o brak mo¿liwoœci uzyskania œrodków z tytu³u dywidend w wysokoœci zbli¿onej do potencjalnej zap³aconej ceny za akcje w rozs¹dnej perspektywie czasowej. Wyp³ata przez spó³ki
dywidend jest podstawowym sposobem pozyskiwania œrodków finansowych przez akcjonariuszy. Dodatkowo nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e regularne wyp³acanie akcjonariuszowi ca³ego zysku lub jego wiêkszoœci by³oby nieuzasadnione ekonomicznie z punktu
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widzenia PKL SA bowiem dzia³alnoœæ w bran¿y, w której operuje PKL SA charakteryzuje siê bardzo wysok¹ kapita³och³onnoœci¹.
Ustosunkowuj¹c siê do pytania dotycz¹cego skutków, jakie wywo³a sprzeda¿ akcji
PKL SA inwestorowi niepublicznemu oraz opinii jednostek samorz¹du terytorialnego
w zakresie prywatyzacji Spó³ki, uprzejmie wyjaœniam, ¿e jednym z g³ównych za³o¿eñ
przyjêtych w strategii prywatyzacji PKL SA jest zapewnienie Spó³ce dalszego rozwoju
oraz wysokiego standardu œwiadczonych przez ni¹ us³ug. Dla osi¹gniêcia tego celu niezbêdne jest pozyskanie kapita³u od inwestorów. Potencjalnym inwestorem bêdzie móg³
zostaæ ka¿dy podmiot posiadaj¹cy pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, a wiêc równie¿ pañstwowe i samorz¹dowe osoby prawne. Warto zwróciæ uwagê, ¿e gminy, na terenie których dzia³a PKL SA, wyra¿aj¹ zainteresowanie uczestnictwem w prywatyzacji
Spó³ki, podejmuj¹c dzia³ania, zarówno indywidualnie (Gmina Miasto Zakopane), jak
i w ramach konsorcjum z prywatnym inwestorem (pozosta³e gminy). Motywem podejmowania przez gminy dzia³añ jest postrzeganie prywatyzacji PKL SA jako szansy dla
rozwoju infrastruktury turystycznej, zlokalizowanej na ich terenie.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam sie z proœb¹ o informacjê dotycz¹c¹ prac nad tworzeniem nowej
listy leków refundowanych. W szczególnoœci chodzi o mo¿liwoœæ refundacji
pe³nej lub czêœciowej analogów insulin typu Lantus oraz Levemir.
W tej sprawie wystêpujê do Ministerstwa Zdrowia ju¿ po raz trzeci. Mam
nadziejê, ¿e zapowiadane przez Pana Ministra uwa¿ne przygl¹danie siê listom leków refundowanych przyniesie d³ugo oczekiwany przez chorych pozytywny efekt.
W Polsce chorych na cukrzycê jest ok. 2,5 miliona osób. Nasz kraj jest jedynym bodaj¿e krajem w Unii Europejskiej, w którym analogi insulin d³ugo
dzia³aj¹cych nie s¹ refundowane. Resort zdrowia niejednokrotnie zapewnia³,
¿e chorzy na cukrzycê, powszechn¹ chorobê przewlek³¹, stanowi¹ przedmiot
szczególnej troski. Do tej pory jednak ww. insuliny nie zosta³y umieszczone
na liœcie leków refundowanych.
Terapia powy¿szymi insulinami przynosi wiele korzyœci: taka insulina jest
wygodna do podawania, zdecydowanie poprawia siê jakoœæ ¿ycia pacjenta,
jest mo¿liwoœæ stabilizacji cukrzycy. Niestety koszt leczenia przewy¿sza jednak mo¿liwoœci finansowe chorych. Wœród chorych jest bowiem du¿a liczba
emerytów i rencistów, dla których wydatek kilkuset z³otych jest bardzo du¿ym
obci¹¿eniem bud¿etu, a w wielu przypadkach jest po prostu niemo¿liwy.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami.
1. Kiedy mo¿na siê spodziewaæ na liœcie leków refundowanych insulin typu Lantus oraz Levemir?
2. Czy s¹ szanse na obni¿enie cen ww. insulin? Je¿eli tak, to kiedy mo¿na siê tego spodziewaæ?
Z powa¿aniem
Waldemar Kraska

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.03.06
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Waldemara Kraski podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lutego 2012 r. w sprawie refundacji leków stosowanych
w cukrzycy, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.
Polityka lekowa stanowi ca³okszta³t dzia³añ organizacyjno-prawnych, na podstawie których Minister Zdrowia realizuje zadania dotycz¹ce zagwarantowania obywatelom dostêpu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych oraz wyrobów
medycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu udzia³u pacjentów w kosztach leczenia.
Ministerstwo Zdrowia prowadzi transparentn¹ i racjonaln¹ politykê lekow¹ w oparciu
o mo¿liwoœci finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia oraz rekomendacje Rady Przejrzystoœci Agencji Oceny Technologii Medycznych. Dla zapewnienia efektywnoœci prowadzonych dzia³añ w zakresie finansowania ze œrodków publicznych technologii medycznych, na mocy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, œrodków
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spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz. U. Nr 122 poz. 696, z póŸn. zm.) zosta³a powo³ana Komisja Ekonomiczna, której
zadaniem jest prowadzenie negocjacji cenowych oraz monitorowanie realizacji ca³kowitego bud¿etu na refundacjê. Decyzje o refundacji podejmowane s¹ w oparciu o efekt
koñcowy negocjacji, a ocena skutecznoœci technologii medycznych dokonywana jest
w oparciu o zasady Medycyny Opartej Na Dowodach (Evidence Based Medicine).
Cukrzyca, jako powszechna choroba przewlek³a stanowi szczególny przedmiot
troski Resortu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje zarówno preparaty insuliny, jak i preparaty doustne przeciwcukrzycowe. Koszty refundacji insulin: zarówno
pojedynczych preparatów, jak i „mieszanek insulinowych” – krótko-œrednio-d³ugo
dzia³aj¹cych, wzrastaj¹ ka¿dego roku (Tabela 1).
Tabela 1. Iloœæ wydanych opakowañ oraz koszty refundacji preparatów insuliny i preparatów przeciwcukrzycowych doustnych.
Iloœæ opakowañ [mln]

Koszt refundacji [mln]

insuliny przeciwcukrzycowe doustne

insuliny przeciwcukrzycowe doustne

2007 r.

5,1

20,8

498,6

128,4

2008 r.

5,4

23,3

525,8

139,1

2009 r.

5,8

17,8

562,3

125,0

2010 r.

6,0

28,4

587,7

148,2

Nale¿y nadmieniæ, i¿ w wyniku przeprowadzonych przez Komisjê Ekonomiczn¹ negocjacji cenowych, ceny urzêdowe dla wiêkszoœci produktów insuliny spad³y (Tabela 2), a odp³atnoœæ pacjenta od 1 stycznia 2012 r. uleg³a zmniejszeniu (Tabela 3), w tym
dla wszystkich krótko dzia³aj¹cych analogów insuliny (Tabela 4).
Tabela 4. Dop³ata pacjenta do krótko dzia³aj¹cych analogów insuliny.
Produkt leczniczy

Cena detaliczna
brutto 31.12.2011

Cena detaliczna
brutto obecnie

Dop³ata pacjenta
31.12.2011

Dop³ata pacjenta
obecnie

Ró¿nica
w dop³acie pacjenta

NovoRapid Penfill,
roztw. do wstrzyk.
100 j./1 ml

149,05

138,84

58,16

43,43

-14,73

Apidra,
roztw. do wstrzyk.
100 j./1 ml

130,73

128,55

39,84

33,14

-6,70

Humalog KwikPen,
roztw. do wstrzyk.
100 j./1 ml

138,64

136,25

47,75

40,84

-6,91

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ zgodnie z art. 67 ustawy refundacyjnej, w pierwszym obwieszczeniu Ministra Zdrowia obowi¹zuj¹cym od 1 stycznia 2012 r. mog³y znaleŸæ siê wy³¹cznie produkty lecznicze i wyroby medyczne dotychczas finansowane ze œrodków
publicznych. Tym samym d³ugo dzia³aj¹ce analogi insuliny nie mog³y zostaæ w nim
uwzglêdnione. W chwili obecnej trwa rozpatrywanie wniosków w œwietle przepisów
ustawy refundacyjnej o objêcie finansowaniem ze œrodków publicznych przedmiotowych produktów leczniczych.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Jana Filipa Libickiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Wielce Szanowny Panie Ministrze!
W nowym spisie leków refundowanych cena leku dla osób po przeszczepie narz¹dów Sandimmun Neoral (100 mg) wzros³a z 3,20 z³ do 134,30 z³.
Wprawdzie ministerstwo wprowadzi³o jego zamiennik (Equoral) w cenie
3,20 z³, jednak zmiana leku w ¿adnym wypadku nie jest po¿¹dana w przypadku tej grupy chorych.
Sandimmun Neoral jest podstawowym lekiem gwarantuj¹cym utrzymanie pracy przeszczepionego narz¹du. Osoby czêsto go pobieraj¹ce nie mog¹
go zmieniaæ, poniewa¿ grozi to bardzo czêsto groŸnymi powik³aniami – odrzutem przez organizm przeszczepionego organu. Nawet jeœli jakiœ chory zdecyduje siê na taki krok, to musi to byæ poprzedzone hospitalizacj¹, co i tak nie
zmniejsza najwiêkszego ryzyka.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozpatrzenie przywrócenia poprzedniej rycza³towej ceny tego specyfiku dla osób po
przeszczepach.
Tak znaczna podwy¿ka tego leku istotnie pogarsza jakoœæ ¿ycia osób,
które i tak musz¹ ponosiæ znaczne koszty innych leków i œrodków ortopedycznych, które pojawiaj¹ siê jako skutki uboczne w tego typu schorzeniach.
Jan Filip Libicki

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.03.01
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Jana Filipa Libickiego podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lutego 2012 r., przekazane pismem znak:
BPS/043-05-151/12 w sprawie refundowanych leków immunosupresyjnych stosowanych u pacjentów po przeszczepie, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.
Zgodnie z informacjami zawartymi w opracowanych przez Polskie Towarzystwo
Transplantacyjne, Zespó³ ds. Leczenia Immunosupresyjnego Krajowej Rady Transplantacyjnej i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Transplantologii Klinicznej „Zaleceniami dotycz¹cymi leczenia immunosupresyjnego po przeszczepie narz¹du unaczynionego”, leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narz¹du polega na równoczesnym stosowaniu kilku leków w okreœlonych schematach, w zale¿noœci od przeszczepianego narz¹du, stopnia ryzyka immunologicznego, nasilenia zaburzeñ metabolicznych, obecnoœci schorzeñ wspó³istniej¹cych oraz czynnoœci przeszczepu. Istnieje
5 podstawowych preparatów farmakologicznych o dzia³aniu immunosupresyjnym –
inhibitory kalcyneuryny (cyklosporyna, takrolimus), leki antyproliferacyjne (azatiopryna, mykofenolan mofetylu, sól sodowa kwasu mykofenolowego) oraz inhibitory mTOR
(sirolimus, everolimus). Dodatkowo stosuje siê glikokortykosteroidy. Wœród dostêpnych preparatów biologicznych istniej¹ przeciwcia³a poliklonalne oraz monoklonalne
przeciwcia³a: anty CD25 (przeciw receptorom dla IL-2), anty CD52, anty CD20.
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W stanie prawnym ustalonym przepisami 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 z póŸn. zm.) z wyj¹tkiem immunosupresyjnych leków biologicznych, które w wiêkszoœci przypadków posiadaj¹ nadan¹ kategoriê
„Lz” (zastrze¿on¹ dla leków stosowanych w lecznictwie zamkniêtym) ka¿da z wy¿ej wymienionych cz¹steczek objêta jest refundacj¹ i ujêta w Obwieszczeniach Ministra
Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego
przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzieñ 1 marca 2012 r.
(z dnia 27 lutego 2012 r. – Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 4).
Dla wskazanych w z³o¿onym oœwiadczeniu leków o nazwie handlowej Sandimmun
Neoral, zawieraj¹cych substancjê czynn¹ cyklosporynê w ww. Obwieszczeniu ustalone
zosta³y wspólne grupy limitowe, do których zakwalifikowane zosta³y inne leki posiadaj¹ce tê sam¹ nazwê miêdzynarodow¹, te same wskazania i tê sam¹ drogê podania przy
braku ró¿nic postaci farmaceutycznej tj. leki generyczne o nazwie handlowej Equoral.
Wszystkie ujête w obowi¹zuj¹cym od 1 marca 2012 r. wykazie leków refundowanych
produkty Equoral s¹ wydawane pacjentowi po wniesieniu op³aty rycza³towej w wysokoœci 3,20 z³.
Odnosz¹c siê do kwestii porównywalnoœci generycznych produktów leczniczych
wobec produktów oryginalnych (referencyjnych) wskazaæ nale¿y, ¿e podstaw¹ wnioskowania o ich biorównowa¿noœci s¹ porównawcze badania farmakokinetyczne dostêpnoœci biologicznej (biodostêpnoœci).
Badania biorównowa¿noœci wykonuje siê i ocenia wed³ug miêdzynarodowo ustalonych standardów i kryteriów uzgodnionych przez wszystkie œwiatowe agencje rejestracyjne (m.in. FDA i EMA) oraz WHO.
W Europie podstawowym dokumentem okreœlaj¹cym potrzebê i sposób wykonywania badañ biorównowa¿noœci jest wytyczna CPMP/QWP/EWP/1401/98 Rev. 1, która
wesz³a w ¿ycie w sierpniu 2010 r., a któr¹ poprzedza³a obowi¹zuj¹ca wczeœniej wytyczna CPMP/QWP/EWP/1401/98.
Polskie w³adze rejestracyjne, podejmuj¹c decyzje o dopuszczaniu do obrotu odpowiedników oryginalnych produktów leczniczych (w tym generycznych leków immunosupresyjnych), zawsze pod¹¿a³y w egzekwowaniu dokumentacji badañ biorównowa¿noœci za przepisami œwiatowymi. Tak¹ praktykê stosowano zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i po wejœciu naszego kraju do Unii Europejskiej.
Obecnie, polski Urz¹d Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, podobnie jak pozosta³e agencje rejestracyjne krajów wspólnoty, rutynowo stosuje wytyczn¹ CPMP/QWP/EWP/1401/98 Rev. 1 w ocenie biorównowa¿noœci leków generycznych, w³¹czaj¹c w to leki immunosupresyjne.
Poniewa¿ za miarê dzia³ania (farmakodynamiki) generycznego produktu leczniczego uwa¿a siê stê¿enia jego substancji czynnej w organizmie, podstawowe kryterium
wnioskowania o biorównowa¿noœci leków generycznych (w tym leków immunosupresyjnych) opieraj¹ siê na wynikach analizy porównawczej parametrów farmakokinetycznych substancji czynnych leku generycznego i referencyjnego we krwi (lub innych
p³ynach ustrojowych) wyznaczonych u uczestników badañ.
Opiniê o uznaniu wnioskowanego produktu za biorównowa¿ny produktowi referencyjnemu wydaje siê na podstawie stwierdzenia, ¿e ilorazy wartoœci wybranych parametrów farmakokinetycznych leku badanego i referencyjnego, uzyskanych w przeprowadzonym
badaniu porównawczym, mieszcz¹ siê w okreœlonych przedzia³ach ufnoœci.
Granice przedzia³ów ufnoœci decyduj¹cych o uznaniu b¹dŸ odrzuceniu biorównowa¿noœci leku generycznego (w tym leku immunosupresyjnego) wyznaczono na podstawie obserwacji i analiz statystycznych opisuj¹cych zmiennoœci wewn¹trzosobnicze
parametrów farmakokinetycznych u pacjentów stosuj¹cych ten sam produkt leczniczy. Celem takiego postêpowania by³o znalezienie kryterium gwarantuj¹cego zachowanie identycznoœci farmakokinetyki tej samej substancji czynnej podawanej w postaci
ró¿nych (uznanych za biorównowa¿ne) produktów, przy za³o¿eniu, i¿ owa identycznoœæ
musi oznaczaæ zmiennoœæ nie wiêksz¹ ni¿ podczas stosowania jednego (tego samego)
produktu referencyjnego.
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Istot¹ farmakokinetycznych badañ biorównowa¿noœci leku generycznego jest ka¿dorazowo porównywanie leku badanego do referencyjnego, w zwi¹zku z czym, ka¿dy
lek generyczny ma zagwarantowany ten sam poziom podobieñstwa do leku referencyjnego i nie zachodzi niebezpieczeñstwo tzw. „rozcieñczania” biorównowa¿noœci, które
mog³oby mieæ miejsce, gdyby biorównowa¿noœæ kolejnego leku generycznego by³a wykazywana wobec innego leku generycznego, o udowodnionej wczeœniej biorównowa¿noœci wobec leku referencyjnego.
Dla wnioskowania o biorównowa¿noœci wiêkszoœci leków generycznych, w tym leków immunosupresyjnych, uznaje siê za wystarczaj¹cy przedzia³ ufnoœci 80–125%.
W takim te¿ przedziale mieszcz¹ siê parametry farmakokinetyczne wiêkszoœci generycznych leków immunosupresyjnych zarejestrowanych i pozostaj¹cych w obrocie w Polsce, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i innych krajach œwiata.
Wraz z wejœciem w ¿ycie wytycznej CPMP/QWP/EWP/1401/98 Rev. 1, w przepisach reguluj¹cych zasady wykazywania badañ biorównowa¿noœci pojawi³a siê opcja
stosowania wê¿szych ni¿ standardowe przedzia³ów ufnoœci, w stosunku do leków
o tzw. „w¹skich indeksach terapeutycznych”. Jakkolwiek nie istniej¹ jasno sprecyzowane kryteria przypisywania poszczególnym lekom w¹skiego indeksu terapeutycznego, to w literaturze i dyskusjach prowadzonych na poziomie agencji rejestracyjnych,
postuluje siê, aby za takowe uznawaæ m.in. niektóre leki immunosupresyjne. Mo¿e to
w przysz³oœci zaowocowaæ wydaniem ustaleñ rejestracyjnych odnoœnie do obowi¹zku
stosowania zawê¿onego przedzia³ów ufnoœci dla wnioskowania o biorównowa¿noœci
generycznych leków immunosupresyjnych. Obecnie jednak nie wypracowano ¿adnego
jednolitego stanowiska w tej sprawie, a wszystkie dot¹d dopuszczone do obrotu generyczne leki immunosupresyjne uwa¿a siê za równie bezpieczne i skuteczne jak leki oryginalne. W przypadku opublikowania nowych wytycznych lub jakichkolwiek innych
dokumentów europejskich, maj¹cych charakter wspólnego stanowiska wypracowanego przez kraje cz³onkowskie, dotycz¹cych koniecznoœci zawê¿ania przedzia³ów ufnoœci
dla badañ biorównowa¿noœci generycznych leków immunosupresyjnych, polskie w³adze rejestracyjne wprowadz¹ je niezw³ocznie w ¿ycie.
Z dokumentacji, jaka by³a podstaw¹ dopuszczania do obrotu w Polsce generycznych leków immunosupresyjnych, nie wynika, aby w przypadku zastêpowania nimi
innych dopuszczonych produktów (oryginalnych b¹dŸ generycznych) istnia³o zwiêkszone zagro¿enie zmiennoœci¹ parametrów farmakokinetycznych u pacjentów poddawanych takiej zamianie, rzutuj¹ce niekorzystnie na bezpieczeñstwo i skutecznoœæ
terapii.
Ewentualne w¹tpliwoœci lub obawy co do ryzyka niebiorównowa¿noœci generycznych leków immunosupresyjnych nie znajduj¹ potwierdzenia w dokumentacji rejestracyjnej jaka by³a podstaw¹ ich dopuszczenia do obrotu w Polsce. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niepokoj¹cych zjawisk wskazuj¹cych na istnienie takowego ryzyka, personel lekarski nadzoruj¹cy stosowanie tych leków jest zobowi¹zany do
przesy³ania w³adzom rejestracyjnym doniesieñ o dzia³aniach niepo¿¹danych stosowanych. Na podstawie takich doniesieñ mo¿e byæ wszczête stosowne postêpowanie wyjaœniaj¹ce.
Podstawowym, zatwierdzonym przez w³adze rejestracyjne Ÿród³em informacji o ka¿dym dopuszczonym do obrotu produkcie leczniczym (w tym o oryginalnych i generycznych lekach immunosupresyjnych), przeznaczonym dla lekarzy, jest Charakterystyka
Produktu Leczniczego o której m.in. mowa w art. 6 ustawy z dnia 18 marca 2011 r.
o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451).
Bior¹c pod uwagê wszystkie powy¿sze wyjaœnienia, produkty lecznicze generyczne nale¿y traktowaæ jako równocenne terapeutycznie z tymi zarejestrowanymi jako
oryginalne.
Jednoczeœnie pragnê zapewniæ, ¿e w ramach realizacji jednego z priorytetowych zadañ pañstwa w sferze publicznej, jakim jest zapewnienie obywatelom dostêpu do
œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz maj¹c na wzglêdzie uzyskanie jak najwiêkszych
efektów zdrowotnych w ramach dostêpnych œrodków publicznych, Minister Zdrowia
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wydaj¹c decyzjê administracyjn¹ o objêciu danego produktów refundacj¹ zawsze
wœród kryteriów determinuj¹cych podjêcie tej¿e decyzji, uwzglêdnia istotnoœæ stanu
klinicznego, w którym dany produkt jest stosowany oraz priorytety zdrowotne, wœród
których niew¹tpliwie medycyna transplantacyjna zajmuje jedn¹ z czo³owych pozycji.
Nadto pragnê poinformowaæ, i¿ w Ministerstwie Zdrowia trwaj¹ ci¹g³e prace nad
wykazami refundacyjnymi, prowadzone s¹ negocjacje z przedstawicielami wytwórców
i dystrybutorów, którzy wnioskuj¹ o objêcie refundacj¹ nowych produktów, jak równie¿ nap³ywaj¹ wnioski o obni¿ki cen produktów ju¿ ujêtych w wykazach refundacyjnych. Wszystkie te dzia³ania maj¹ na celu z jednej strony systematyczne rozszerzanie
katalogu finansowanych z bud¿etu pañstwa leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego
przeznaczenia ¿ywieniowego i wyrobów medycznych, w tym tak¿e o technologie innowacyjne, przy jednoczesnym obni¿eniu kosztów zakupu tych produktów dla pacjenta.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla
skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej
Szanowna Pani Minister!
Rozpoczê³a siê praca w ministerstwie nad przygotowaniem nowej perspektywy finansowej. W mojej ocenie jedn¹ z wa¿nych spraw s³u¿¹cych dalszej poprawie efektywnego wykorzystania w przysz³ej perspektywie
finansowej funduszu spo³ecznego jest zwrócenie uwagi na innowacje i projekty innowacyjne w obszarze ekonomii solidarnoœci.
Stwarzanie warunków do budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego jest
ci¹g³ym obowi¹zkiem rz¹dz¹cych. Rz¹d i jego ministerstwa maj¹ tak¿e obowi¹zek podejmowaæ dzia³ania stwarzaj¹ce warunki do wspierania innowacyjnych inicjatyw i projektów ekonomii spo³ecznej czy ekonomii solidarnoœci.
To stworzenie warunków powinno znaleŸæ miejsce nie tylko w rozwi¹zaniach
ustawowych, ale te¿ w priorytetach i rozwi¹zaniach systemowych programów wdra¿anych regionalnie i na poziomie krajowym.
Przyk³ady szerokich doœwiadczeñ, wniosków i problemów w tym zakresie mo¿e podaæ Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” buduj¹ca Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnoœci. Warto wykorzystaæ to wieloletnie
doœwiadczenie i zmaganie siê z ró¿nymi problemami w tym pionierskim i innowacyjnym dzia³aniu Fundacji.
Bardzo proszê Pani¹ Minister o informacjê co do planów, mo¿liwoœci
i koncepcji ministerstwa w zakresie poprawy efektywnoœci wykorzystania
funduszu spo³ecznego z uwzglêdnieniem innowacyjnych projektów w obszarze rozwoju ekonomii solidarnoœci.
Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ
Warszawa, 6 marca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora W³adys³awa Ortyla na 5. posiedzeniu Senatu w dniu 2 lutego 2012 r. w sprawie wykorzystania Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego na rzecz realizacji projektów innowacyjnych w obszarze ekonomii spo³ecznej w przysz³ym okresie programowania, pragnê przedstawiæ odpowiedŸ Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w tej kwestii.
6 paŸdziernika 2011 r. Komisja Europejska opublikowa³a pakiet rozporz¹dzeñ dotycz¹cych polityki spójnoœci, w tym rozporz¹dzenie reguluj¹ce funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS). Projekt rozporz¹dzenia EFS koncentruj¹c siê
na zagadnieniach i celach wskazanych w strategii Europa 2020, zak³ada wsparcie
m.in. celu tematycznego dotycz¹cego promocji w³¹czenia spo³ecznego i walki z ubóstwem. W ramach powy¿szego celu bêdzie mo¿na realizowaæ projekty w zakresie integracji spo³ecznej, wsparcia gospodarki spo³ecznej i przedsiêbiorstw spo³ecznych czy
walki z dyskryminacj¹. Istotne jest, i¿ dzia³ania w zakresie ekonomii spo³ecznej zosta³y
wskazane jako jeden z priorytetów inwestycyjnych.
Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e Komisja Europejska przedstawi³a propozycjê przeznaczenia 20% alokacji EFS w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim na realizacjê projektów dotycz¹cych w³¹czenia spo³ecznego i walki z ubóstwem. Jest to wynik dyskusji na
poziomie europejskim, która doprowadzi³a do wniosku o koniecznoœci koncentrowania
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œrodków na obszarach najistotniejszych z punktu widzenia realizacji celów spo³ecznych przyjêtych w ramach strategii Europa 2020.
Ponadto, projekt rozporz¹dzenia dla EFS wskazuje na obowi¹zek uwzglêdnienia innowacji spo³ecznych we wszystkich obszarach interwencji funduszu i okreœla formu³ê
realizacji tego typu przedsiêwziêæ jako projektów, których celem jest przetestowanie
nowych rozwi¹zañ i ich wdro¿enie na szersz¹ skalê. Co istotne, przedstawiona propozycja promuje wdra¿anie innowacji spo³ecznych poprzez zwiêkszenie poziomu wspó³finansowania unijnego o 10 punktów procentowych w przypadku wyodrêbnienia na ten
cel oddzielnego priorytetu w ramach programu operacyjnego.
Rz¹d RP wyrazi³, w przyjêtym 19 stycznia br. przez Komitet do Spraw Europejskich
stanowisku dotycz¹cym propozycji rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i uchylaj¹cego rozporz¹dzenie (WE)
nr 1081/2006, pozytywn¹ opiniê na temat mocnego zaakcentowania potrzeby wsparcia promocji w³¹czenia spo³ecznego. Podkreœlono, ¿e koncentracja œrodków na dzia³aniach prowadz¹cych do integracji spo³ecznej jest zgodna z kierunkami przyjêtymi
w strategii Europa 2020 i stanowi odpowiedŸ na sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹
w Unii Europejskiej. Odniesiono siê równie¿ pozytywnie do obowi¹zku wdra¿ania innowacji spo³ecznych w ramach EFS. Zwrócono jednoczeœnie uwagê na potrzebê elastycznego podejœcia i pozostawienia pañstwom cz³onkowskim decyzji co do tematyki
wspieranej w ramach tego typu przedsiêwziêæ.
Negocjacje w Radzie UE dotycz¹ce rozporz¹dzeñ dla polityki spójnoœci potrwaj¹
prawdopodobnie do koñca 2012 r., a ich przebieg bêdzie mia³ kluczowe znaczenie dla
ostatecznego kszta³tu EFS w latach 2014–2020. Równolegle do negocjacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi prace w zakresie programowania przysz³ej perspektywy finansowej – kwestie dotycz¹ce kszta³tu EFS w Polsce, w tym w zakresie
innowacji spo³ecznych i ekonomii spo³ecznej, stanowi¹ ich istotn¹ czêœæ.
Okreœlenie zakresu obszarowego innowacji spo³ecznych wymaga dog³êbnej analizy
i jest warunkowane dok³adnym zakresem wsparcia EFS przewidzianym w poszczególnych programach operacyjnych wdra¿anych w Polsce w przysz³ej perspektywie finansowej. Tematyka innowacji spo³ecznych wymaga bowiem okreœlenia w kontekœcie
standardowych dzia³añ przewidzianych do realizacji i sta³ej aktualizacji, tak by umo¿liwiæ elastyczne reagowanie na nowe potrzeby polityki i praktyki.
W obecnym okresie programowania zakres wsparcia ekonomii spo³ecznej wdra¿any w dzia³aniach standardowych bazowa³ w du¿ej czêœci na doœwiadczeniu PIW
EQUAL – programu, w przypadku którego wypracowano wiele innowacyjnych rozwi¹zañ w tym obszarze. Ekonomia spo³eczna jest równie¿ istotnym obszarem, w ramach którego realizowane s¹ projekty innowacyjne w obecnym okresie programowania. Rezultaty tych dzia³añ wymagaj¹ analizy i okreœlenia takich obszarów zwi¹zanych z funkcjonowaniem przedsiêbiorstw spo³ecznych, które wymaga³yby nowego podejœcia w ramach innowacji w przysz³ej perspektywie finansowej. Z pewnoœci¹ jednak
ekonomia spo³eczna, ze wzglêdu na znaczenie w aktywizacji osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, bêdzie stanowi³a istotny element interwencji EFS w przysz³ym
okresie programowania tak w dzia³aniach standardowych, jak i innowacyjnych.
Pragnê podkreœliæ, i¿ powy¿sza koncepcja ma jedynie charakter wstêpnej propozycji
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego stanowi¹cej podstawê do dalszej dyskusji i szerokich konsultacji. Zgodnie z przyjêtym wewnêtrznym harmonogramem planuje siê opracowanie do po³owy 2012 r. koncepcji co do liczby i kszta³tu poszczególnych programów
operacyjnych i rozpoczêcie od trzeciego kwarta³u procesu programowania. Prace te bêd¹
jednak wymaga³y zrewidowania po wejœciu w ¿ycie ostatecznej wersji pakietu rozporz¹dzeñ wyznaczaj¹cych kszta³t polityki spójnoœci w przysz³ej perspektywie finansowej.
Z powa¿aniem
El¿bieta Bieñkowska
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Jako osoba, która w tym roku bêdzie pe³ni³a rolê attaché olimpijskiego,
i jako wieloletni pasjonat sportu zawodowego jestem zmuszony zabraæ g³os
w kwestii kuriozalnej sytuacji, w której znalaz³y siê polskie kluby sportowe.
Owe kluby s¹ niejednokrotnie zmuszane do dawania fikcyjnych og³oszeñ we
w³aœciwych im urzêdach pracy za ka¿dym razem, gdy poszukuj¹ nowego zawodnika do swojej dru¿yny. Takim przyk³adem mo¿e byæ og³oszenie, które
pojawi³o siê w grudniu w Powiatowym Urzêdzie Pracy we W³oc³awku.
„Stanowisko: zawodnik dyscypliny sportu – koszykarz. RUE 10/1992-737/11. Pracodawca – W³oc³awskie Towarzystwo Koszykówki S.S.A. Liczba
wolnych etatów – 2. Forma zatrudnienia – na czas okreœlony. Wynagrodzenie
– 5 tysiêcy PLN”.
Jak nietrudno siê domyœliæ, ¿aden profesjonalny klub sportowy nie liczy
na znalezienie zawodnika wœród lokalnych bezrobotnych. W rzeczywistoœci
bowiem zawodowi sportowcy s¹ poszukiwani oraz zatrudniani przez agentów, którzy negocjuj¹ kontrakty z klubami. To agenci wysy³aj¹ oferty do potencjalnych pracodawców. Urzêdy w niczym tu nie poœrednicz¹. Dlaczego
wiêc dochodzi do kuriozalnej sytuacji, w której zleca siê im czasoch³onn¹,
a jednoczeœnie z góry skazan¹ na niepowodzenie pracê?
Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy klub sportowy, który ma œwiadomoœæ, ¿e poszukiwany zawodnik
mo¿e pochodziæ z zagranicy, jest zobowi¹zany zg³osiæ siê do odpowiedniego
urzêdu z ofert¹ pracy. Ustawa wymaga bowiem, by klub najpierw poszuka³
pracowników na lokalnym rynku pracy. Tym samym przed zatrudnieniem
w dru¿ynie obcokrajowca nale¿y udowodniæ, ¿e nie uda³o siê w pierwszej kolejnoœci znaleŸæ zawodnika z Polski. Interpretacja tej ustawy przez niektóre
urzêdy pracy sprawia, ¿e w jednym województwie kluby sportowe musz¹
stosowaæ praktykê szukania zawodników za ich poœrednictwem, a w innych
– nie.
Jest to problem dla poszukuj¹cej dru¿yny, ale jeszcze wiêkszy problem
dla urzêdu pracy. Og³oszeniem musi zaj¹æ siê osobiœcie pracownik urzêdu,
tzn. musi sprawdziæ rejestr osób bezrobotnych, by odszukaæ kandydata
spe³niaj¹cego wymagania pracodawcy. Nie muszê chyba dodawaæ, ¿e jest to
zadanie na wiele godzin, które mog³yby byæ spo¿ytkowane w du¿o lepszy
sposób. Po wygaœniêciu takowej oferty pracy przekazywana jest ona dalej,
do kolejnych regionalnych urzêdów. W dokumentacji musi znaleŸæ siê zapis,
i¿ urz¹d szuka³ kandydata tak¿e poza swoim obszarem dzia³alnoœci. W praktyce urzêdy pracy zamiast aktywnie rozwi¹zywaæ problem bezrobocia musz¹
zajmowaæ siê „fikcyjnymi” og³oszeniami klubów sportowych, pomimo i¿ z góry wiadomo, dla kogo oferty s¹ przeznaczone.
Szanowny Panie Ministrze! Czy istnieje mo¿liwoœæ wprowadzenia rozwi¹zañ prawnych, które uproœci³yby proces zatrudniania zagranicznego zawodnika w polskiej dru¿ynie sportowej, i co wa¿niejsze, które pozwoli³yby
urzêdom pracy zaj¹æ siê realnym przeciwdzia³aniem bezrobociu?
Z powa¿aniem
Andrzej Person
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OdpowiedŸ
Warszawa, 6 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na wyst¹pienie z dnia 8 lutego br. (znak: BPS/045-05-153/12) przekazujê odpowiedŸ na oœwiadczenie senatorskie pana Andrzeja Persona w sprawie
wprowadzenia rozwi¹zañ prawnych, które uproœci³yby proces zatrudniania zagranicznego zawodnika sportowego.
Co do zasady, podmiot posiadaj¹cy siedzibê lub miejsce zamieszkania w Polsce, zamierzaj¹cy powierzyæ pracê cudzoziemcowi, dla którego wymagane jest zezwolenie na
pracê, zobowi¹zany jest spe³niæ wymóg okreœlony w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r.
Nr 69, poz. 415, z póŸn. zm.). Powy¿szy przepis zobowi¹zuje do uzyskania informacji od
w³aœciwego miejscowo starosty o braku mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych
w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy lub o negatywnym wyniku
rekrutacji organizowanej dla pracodawcy (tzw. procedura testu rynku pracy). Wymóg
ten ma na celu zapewnienie komplementarnoœci zatrudniania cudzoziemców w stosunku do rodzimych zasobów si³y roboczej.
Jeden z wyj¹tków od powy¿szej zasady przewidziany jest w §3 pkt 4 rozporz¹dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie okreœlenia
przypadków, w których zezwolenie na pracê cudzoziemca jest wydawane bez wzglêdu
na szczegó³owe warunki wydawania zezwoleñ na pracê cudzoziemców (Dz. U. Nr 16,
poz. 85, z póŸn. zm.). Na podstawie tego przepisu wojewoda wydaje zezwolenie na pracê
bez koniecznoœci uzyskania ww. informacji od starosty, jeœli cudzoziemiec ma wykonywaæ pracê trenera lub sportowca, na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów,
których dzia³alnoœæ statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Przepis ten uwzglêdnia specyfikê zatrudniania zawodników przez kluby sportowe. Kluby bowiem bardzo czêsto poszukuj¹ zawodnika spe³niaj¹cego bardzo konkretne wymagania, niejednokrotnie obserwuj¹c przez d³u¿szy czas wyniki sportowe osi¹gane
przez danego kandydata. W zwi¹zku z tym, wymóg uzyskiwania ww. informacji od starosty o niemo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych w wiêkszoœci przypadków pozostawa³by fikcj¹. Sytuacja opisana w oœwiadczeniu przez senatora RP, pana Andrzeja
Persona, mo¿e wynikaæ z braku wiedzy niektórych klubów sportowych o mo¿liwoœci
przewidzianej w ww. przepisie.
Przepis w podobnym brzmieniu jak przepis §3 pkt 4 ww. rozporz¹dzenia istnia³ równie¿ w poprzednio obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie okreœlenia przypadków, w których przyrzeczenie
i zezwolenie na pracê cudzoziemca wydawane jest przez wojewodê bez wzglêdu na
sytuacjê na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeñ i zezwoleñ na pracê cudzoziemców (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1767, z póŸn. zm.) w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 2004 r. Jego wprowadzenie mia³o na celu uwzglêdnienie wy¿ej opisanej
specyfiki powierzania pracy sportowcom i trenerom.
Przy okazji omawiania problematyki zwi¹zanej z udzielaniem zezwoleñ na pracê
w Polsce sportowców z pañstw trzecich, warto zwróciæ równie¿ uwagê na przepis §1
pkt 8 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecznoœci uzyskania zezwolenia na pracê (Dz. U. Nr 155, poz. 919). Na jego podstawie mo¿liwe jest wykonywanie pracy na terytorium RP bez koniecznoœci uzyskania zezwolenia na pracê przez
cudzoziemców bêd¹cych sportowcami, wykonuj¹cymi do 30 dni w roku kalendarzo-
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wym pracê dla podmiotu, maj¹cego siedzibê na terytorium RP, w zwi¹zku z zawodami
sportowymi. Pozwala to na unikniêcie formalnoœci zwi¹zanych z uzyskaniem zezwolenia na pracê, gdy ma ona charakter okazjonalny, zwi¹zany np. z udzia³em w konkretnych zawodach sportowych wraz z przygotowaniem siê do nich.
Podsumowuj¹c, obecny stan prawny uwzglêdnia specyfikê zatrudniania cudzoziemców bêd¹cych sportowcami, pozwalaj¹c z jednej strony na uzyskiwanie zezwolenia na pracê bez koniecznoœci przeprowadzania testu rynku pracy, z drugiej zaœ
zwalniaj¹c z koniecznoœci uzyskania zezwolenia na pracê, gdy ma ona charakter krótkotrwa³y i okazjonalny.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Czes³awa Ostrowska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska Stanis³awa Gaw³owskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W odpowiedzi z dnia 19 maja 2011 r. udzielonej przez podsekretarza stanu, pana Janusza Zaleskiego, na oœwiadczenie z³o¿one przeze mnie na
74. posiedzeniu Senatu w dniu 14 kwietnia 2011 r. w sprawie prac zwi¹zanych z budow¹ kolejnego stopnia wodnego na wysokoœci Nieszawy informuje
Pan, i¿ zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego podpisanego 20 sierpnia 2009 r. pomiêdzy ENERGA SA a Krajowym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej przygotowywane s¹ kwartalne raporty o stanie realizacji prac nad projektem budowy stopnia wodnego na Wiœle poni¿ej W³oc³awka. Z informacji
udzielonych w odpowiedzi na moje oœwiadczenie wynika równie¿, ¿e na mocy ww. listu intencyjnego przygotowywane s¹ kwartalne raporty o stanie realizacji prac nad projektem budowy stopnia wodnego na Wiœle poni¿ej
W³oc³awka. Powszechnie dostêpny jest raport sporz¹dzony przez ENERGA SA
o stanie realizacji prac w ramach wykonywanego programu „ENERGA Wis³a”
z dnia 1 lipca 2011 r. Ponadto znany jest równie¿ termin zakoñczenia owego
projektu – po³owa 2012 r.
Jako senator ziemi w³oc³awskiej w pe³ni podzielam obawy mieszkañców
W³oc³awka i okolicznych miejscowoœci o swoje bezpieczeñstwo w zwi¹zku
z brakiem drugiego stopnia wodnego na Wiœle. Ka¿dego roku, szczególnie
w okresie powodziowym, narasta niepokój zwi¹zany z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia katastrofy budowlanej stopnia wodnego we W³oc³awku. Pomimo
przeprowadzonych prac remontowych i zabezpieczaj¹cych stopnia wodnego
we W³oc³awku sytuacja nie bêdzie komfortowa dla ca³ego regionu do momentu powstania w okolicy Nieszawy drugiego stopnia wodnego, którego budowa jest konieczna i priorytetowa, zgodnie ze Strategi¹ Rozwoju
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2020.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie informacji na temat prac wykonanych w zwi¹zku z budow¹ stopnia wodnego na wysokoœci Nieszawy w drugiej po³owie 2011 r. oraz odpowiedzi na
pytanie: czy znany jest termin rozpoczêcia prac budowlanych drugiego stopnia wodnego oraz ich harmonogram?
Z powa¿aniem
Andrzej Person

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA
Warszawa, 6 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona z³o¿one podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lutego 2012 r., znak: BPS/DSK-043-05-154/12, w sprawie prac wykonanych w drugiej po³owie 2011 r. w zwi¹zku z budow¹ stopnia wodnego
na wysokoœci Nieszawy oraz odnoœnie do terminu rozpoczêcia i harmonogramu prac
budowlanych drugiego stopnia wodnego na wysokoœci Nieszawy uprzejmie informujê,
i¿ odpowiedŸ zosta³a przygotowana na podstawie informacji przedstawionych przez
Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej.
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1. Proszê o udzielenie informacji na temat prac wykonanych w zwi¹zku z budow¹
stopnia wodnego na wysokoœci Nieszawy w drugiej po³owie 2011 r.
2. Czy znany jest termin rozpoczêcia prac budowlanych drugiego stopnia wodnego
oraz ich harmonogram?
W wyniku przeprowadzonego postêpowania przetargowego, zosta³a wy³oniona firma OVE ARUP & Partners International Limited Sp. z o.o., z któr¹ firma ENERGA SA,
przygotowuj¹ca projekt zabezpieczenia stopnia W³oc³awek, zawar³a umowê na wykonanie niezbêdnej dokumentacji. Termin wykonania umowy up³ywa 11 grudnia 2012 r.,
a zwi¹zanie umow¹ w dniu 31 grudnia 2015 r.
Ze wzglêdu na ogrom zagadnieñ zwi¹zanych z projektem, prace dokumentacyjne
prowadzone s¹ jednoczeœnie w wielu p³aszczyznach. Przedprojektowa dokumentacja
techniczna realizowana jest równolegle z procedur¹ oceny oddzia³ywania na œrodowisko, która dla tego etapu prac jest procesem najwa¿niejszym, a jednoczeœnie trwaj¹cym
najd³u¿ej. Inwentaryzacja przyrodnicza, obejmuj¹ca roczny cykl wegetacyjny, jest realizowana z nale¿yt¹ starannoœci¹, co potwierdzi³ przeprowadzony audyt, zosta³a jednak zak³ócona letni¹ powodzi¹. Wp³ynê³o to na spiêtrzenie siê prac w jej koñcowej fazie
realizacji, a w konsekwencji na koniecznoœæ przesuniêcia terminu przygotowania i z³o¿enia dokumentacji wymaganej do uzyskania pozytywnej decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach.
W drugiej po³owie 2011 r. odebrane zosta³y od Wykonawcy nastêpuj¹ce produkty:
· Wstêpna koncepcja nawadniania Kujaw (wydanie II);
· Operat hydrologiczno-hydroenergetyczny (wydanie V i VI);
· Mo¿liwoœæ wykorzystania Wis³y jako drogi wodnej klasy IV (wydanie III);
· Analiza koniecznoœci przeprowadzenia zmian w istniej¹cych dokumentach programowych (wydanie II scalone wraz z aneksem);
· Wstêpna inwentaryzacyjna przyrodnicza (wydanie I).
Termin rozpoczêcia prac budowlanych jest uwarunkowany procedur¹ uzyskania
decyzji œrodowiskowej, o któr¹ ENERGA wyst¹pi w grudniu 2012 r.
Wyra¿am przekonanie, i¿ przedstawione wyjaœnienia stanowi¹ wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Persona.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Mariana Poœlednika
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach wiele mówi siê o s³u¿bie zdrowia. 30 stycznia bie¿¹cego roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podj¹³ uchwa³ê, w której
wyra¿a wielkie zaniepokojenie sposobem kontraktowania œwiadczeñ ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w procesie kontraktowym na lata 2012–2016.
W uchwale czytamy: „Pierwsza tura kontraktowania tej¿e opieki zaniepokoi³a mieszkañców Wielkopolski, spowodowa³a powa¿ne utrudnienia dla
pacjentów w dostêpie do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, spowodowa³a
tak¿e czêsto przerwanie procesu leczenia, wywo³a³a tak¿e znaczn¹ dezorientacjê pacjentów i œwiadczeniodawców. Ponadto w arbitralny i nieprzemyœlany
sposób wyeliminowa³a z rynku us³ug medycznych wiele doœwiadczonych, dobrze odbieranych przez pacjentów podmiotów medycznych”.
Nadto sejmik województwa stoi na stanowisku, i¿ proces kontraktowania przeprowadzono z ra¿¹cym naruszeniem wielu zasad.
Podstawowym zarzutem sejmiku wobec procesu kontraktowania jest
fakt, i¿ warunki kontraktowania podmiotów œwiadcz¹cych ambulatoryjn¹
opiekê medyczn¹ zosta³y przedstawione oko³o 3 tygodnie przed og³oszeniem konkursów. „Jest to niedopuszczalne, by tak wa¿ny konkurs, maj¹cy
konstruowaæ tê opiekê na 5 lat, by³ organizowany w tak krótkim czasie,
uniemo¿liwiaj¹cym podmiotom w³aœciwe i prawid³owe zapoznanie siê z procedurami. Przy tak d³ugim okresie trwania umów, w opinii sejmiku, takie
warunki powinny byæ przedstawione co najmniej z kilkumiesiêcznym wyprzedzeniem”.
Kolejnym zarzutem jest fakt uniemo¿liwienia œwiadczeniodawcom poprawiania oczywistych omy³ek, drobnych, nieznacz¹cych b³êdów, nieistotnych z punktu widzenia zawartoœci merytorycznej oferty. Wyeliminowa³o to
wiele doœwiadczonych i wysokospecjalistycznych poradni o wysokim stopniu referencyjnoœci i bardzo wysokich kwalifikacjach kadrowych, a pozwoli³o
uzyskaæ kontrakt nieznanym œwiadczeniodawcom o najni¿szym mo¿liwym
stopniu akredytacji, niepozwalaj¹cym na szkolenia medyczne w ¿adnym zakresie.
W procesie kontraktowania nie uwzglêdniano w ogóle dotychczasowego
doœwiadczenia z podmiotami, nie promowano w ¿aden sposób podmiotów
doœwiadczonych i dobrze wywi¹zuj¹cych siê z dotychczasowych œwiadczeñ.
Wrêcz przeciwnie, te, które w przesz³oœci mia³y jakieœ drobne niedoci¹gniêcia,
by³y za to karane, w zwi¹zku z czym nowe podmioty by³y wobec nich w uprzywilejowanej pozycji. Z tym wi¹¿e siê tak¿e brak mo¿liwoœci kontynuowania
leczenia przez pacjentów w poradniach przez nich dobrze ocenianych i skazuje pacjentów na niepewnoœæ poszukiwania nowych podmiotów bez ¿adnej
gwarancji jakoœci us³ug.
Kolejny problem to nieuwzglêdnianie zasady pomocniczoœci w œwiadczeniu us³ug medycznych. W niektórych powiatach nie zakontraktowano us³ug
¿adnego specjalisty z podstawowych dziedzin. Zasada pomocniczoœci nakazuje, by najwa¿niejsze us³ugi, w tym medyczne, by³y œwiadczone jak najbli¿ej miejsca zamieszkania. Równie¿ w wypadku wysokospecjalistycznych
us³ug medycznych czêsto tej zasady nie uwzglêdniano.
Co wiêcej, jak siê okaza³o w pierwszych tygodniach stycznia bie¿¹cego
roku, wiele nowych podmiotów, które wygra³y konkurs, usilnie poszukiwa³o
lekarzy, by móc wywi¹zaæ siê z kontraktu, gdy¿ wykazywani przez te podmioty lekarze nie wykonywali tych us³ug. To wprowadzi³o dodatkowy ba³agan w systemie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Nie uwzglêdniono tak¿e przy kontraktowaniu stopnia akredytacji danych
œwiadczeniodawców, co wi¹¿e siê nie tylko z presti¿em tych podmiotów. Musz¹ te¿ one spe³niæ wysokie i wyœrubowane standardy, by uzyskaæ stopieñ
akredytacji, a wiêc gwarantuj¹ opiekê medyczn¹ na wy¿szym poziomie. Równie¿ sposób oceniania komputerowego ofert œwiadczeniodawców jest co najmniej nieodpowiedni dla us³ug medycznych, gdzie oprócz zawartoœci oferty
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na papierze wa¿ny jest presti¿ podmiotu, zaufanie pacjentów, jakoœæ œwiadczonych us³ug oraz fakt wzorowego wywi¹zywania siê z dotychczasowych
kontraktów z NFZ.
W œwietle powy¿szego zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem: czy dostrzega Pan opisany problem, a jeœli tak, to jak ma Pan zamiar go rozwi¹zaæ?
Z wyrazami szacunku
Marian Poœlednik

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.03.01
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Mariana Poœlednika na
5. posiedzeniu Senatu w dniu 2 lutego 2012 r., przes³ane przy piœmie Pani Marii Pañczyk-Pozdziej, Wicemarsza³ka Senatu, z dnia 8 lutego 2012 r., znak: BPS/043-05-155/12, w sprawie kontraktowania œwiadczeñ ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
w województwie wielkopolskim, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych informacji.
Warunki udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych zosta³y uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
ze zm.) oraz w aktach wykonawczych do ww. ustawy. Szczegó³owe zasady kontraktowania, realizacji i rozliczania tych œwiadczeñ okreœlaj¹ zarz¹dzenia Prezesa NFZ, w tym
zarz¹dzenie 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, ze zm.
Zgodnie z art. 132 ust. 1 ww. ustawy, podstaw¹ udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest
umowa o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, zawarta pomiêdzy œwiadczeniodawc¹ a dyrektorem oddzia³u wojewódzkiego Funduszu. Stosownie do przepisu art. 132
ust. 2 ww. ustawy, umowa o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej mo¿e byæ zawarta
wy³¹cznie ze œwiadczeniodawc¹, który zosta³ wybrany do udzielania œwiadczeñ opieki
zdrowotnej na zasadach okreœlonych w ustawie, a zatem w trybie konkursu ofert albo
rokowañ, o czym stanowi art. 139 ust. 1 tej ustawy.
Przeprowadzanie postêpowañ w sprawie zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej, a tak¿e zawieranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej,
nale¿y do zadañ dyrektora oddzia³u wojewódzkiego Funduszu, zgodnie z przepisem
art. 107 ust. 5 pkt 8 i 10 ww. ustawy. W celu przeprowadzenia postêpowania w sprawie
zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej Fundusz zamieszcza og³oszenie, zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu og³aszania o postêpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udzia³u w rokowaniach, sk³adania ofert, powo³ywania i odwo³ywania komisji konkursowej
oraz jej zadañ (Dz. U. Nr 273, poz. 2719). W og³oszeniu o konkursie ofert zamieszcza
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siê: nazwê i siedzibê zamawiaj¹cego, okreœlenie wartoœci i przedmiotu zamówienia,
kwalifikacje zawodowe osób udzielaj¹cych œwiadczeñ opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w tym wymagania w zakresie pomieszczeñ, sprzêtu, aparatury niezbêdnych przy udzielaniu œwiadczeñ opieki zdrowotnej, miejsce i termin, w którym mo¿na zapoznaæ siê ze szczegó³owymi warunkami
konkursu ofert oraz szczegó³owymi materia³ami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia, miejsce i termin sk³adania ofert, nie krótszy ni¿ 14 dni od dnia og³oszenia,
miejsce i termin otwarcia ofert, miejsce i termin og³oszenia rozstrzygniêcia konkursu
ofert, zastrze¿enie o prawie do odwo³ania konkursu ofert oraz do przed³u¿enia terminu sk³adania ofert i terminu og³oszenia rozstrzygniêcia konkursu ofert, informacjê
o mo¿liwoœci sk³adania protestów, odwo³añ i skarg. W toku postêpowania, komisja
konkursowa porównuje z³o¿one przez œwiadczeniodawców oferty, a nastêpnie, zgodnie z przepisem art. 142 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej,
mo¿e wybraæ ofertê lub wiêksz¹ liczbê ofert, które zapewniaj¹ ci¹g³oœæ udzielania
œwiadczeñ opieki zdrowotnej, ich kompleksowoœæ i dostêpnoœæ oraz przedstawiaj¹
najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zgodnie
z ide¹ konkursu, zadaniem komisji jest dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
w ramach kwoty zamówienia.
Ocena ofert w toku postêpowania w sprawie zawarcia umów ze œwiadczeniodawcami na 2012 r. jest dokonywana w oparciu o Zarz¹dzenie Nr 54/2011/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 wrzeœnia 2011 r. w sprawie okreœlenia kryteriów oceny ofert w postêpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej, z póŸniejszymi zmianami. Stosownie do treœci ww. zarz¹dzenia, dokonuje siê oceny ofert wg nastêpuj¹cych kryteriów:
1) jakoœæ – oceniana w szczególnoœci poprzez:
a) kwalifikacje personelu, jego umiejêtnoœci oraz doœwiadczenie,
b) wyposa¿enie oferenta w sprzêt i aparaturê medyczn¹,
c) zewnêtrzn¹ ocenê jakoœci,
d) wyniki kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
2) kompleksowoœæ – oceniana w szczególnoœci poprzez:
a) mo¿liwoœæ kompleksowej realizacji œwiadczeñ opieki zdrowotnej w danym zakresie, uwzglêdniaj¹ca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym
diagnostyczne i terapeutyczne),
b) planowan¹ strukturê œwiadczeñ opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków,
c) wymagania formalne;
3) dostêpnoœæ – oceniana w szczególnoœci poprzez:
a) liczbê dni i godziny pracy w harmonogramie pracy,
b) organizacjê przyjêæ œwiadczeniobiorców,
c) brak barier dla osób niepe³nosprawnych;
4) ci¹g³oœæ – oceniana w szczególnoœci poprzez:
a) ofertê udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, zapewniaj¹c¹ ³¹cznie ci¹g³oœæ procesu diagnostycznego lub terapeutycznego,
b) organizacjê œwiadczeñ/turnusów zapewniaj¹c¹ systematyczny rozk³ad œwiadczeñ w okresie obowi¹zywania umowy;
5) cena – oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowi¹cej koñcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w danym postêpowaniu w sprawie zawarcia umowy.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e spe³nianie wszystkich wymaganych warunków, okreœlonych
w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa oraz w zarz¹dzeniach wydanych przez Prezesa
NFZ, nie skutkuje wybraniem oferty do zawarcia umowy, a jedynie pozwala na dokonanie oceny i porównania oferty. Ponadto fakt, i¿ dany oferent realizowa³ dotychczas
œwiadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ, nie oznacza, ¿e wygra konkurs ofert bez wzglêdu na ostateczn¹ ocenê punktow¹ z³o¿onej przez niego oferty, na
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któr¹ sk³adaj¹ siê punkty za poszczególne kryteria. Obowi¹zkiem NFZ jest nale¿yte zabezpieczenie œwiadczeñ œwiadczeniobiorcom, w ramach posiadanych œrodków finansowych, które musz¹ byæ wydatkowane w sposób gospodarny i celowy.
W zwi¹zku z wyra¿onymi zastrze¿eniami do sposobu przeprowadzenia przez Wielkopolski Oddzia³ Wojewódzki NFZ postêpowañ w sprawie zawarcia umów ze œwiadczeniodawcami, uprzejmie informujê, ¿e Ministerstwo Zdrowia wyst¹pi³o do Wielkopolskiego OW NFZ, celem uzyskania stanowiska w tej sprawie.
Odnosz¹c siê do zawartej w oœwiadczeniu Pana Senatora informacji o utrudnieniach w dostêpie do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, Oddzia³ poinformowa³, i¿
nie stwierdzi³ takich utrudnieñ. Istnienie przeszkód w dostêpie do œwiadczeñ mog³oby
byæ potwierdzone zg³oszeniami czy skargami ze strony pacjentów, natomiast wp³ywaj¹ce zg³oszenia dotyczy³y nie braku mo¿liwoœci uzyskania œwiadczeñ, ale faktu niewybrania przez Oddzia³ okreœlonego œwiadczeniobiorcy do realizacji œwiadczeñ opieki
zdrowotnej. W odpowiedzi na powy¿sze, wskazywano na mo¿liwoœæ uzyskania ambulatoryjnych œwiadczeñ specjalistycznych u innych œwiadczeniodawców udzielaj¹cych
œwiadczeñ na terenie objêtym przedmiotem prowadzonych postêpowañ konkursowych. Podkreœlenia wymaga, i¿ plan finansowy Oddzia³u na 2012 r., w czêœci odnosz¹cej
siê do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, by³ o ponad 25% wy¿szy w porównaniu
z rokiem 2011, co oznacza³o wzrost nak³adów na œwiadczenia specjalistyczne o ponad
100 mln z³. Przeprowadzona po zakoñczeniu pierwszych postêpowañ konkursowych
analiza dokonanych rozstrzygniêæ wskaza³a na blisko 90% zabezpieczenia œwiadczeñ
rozumianego jako wartoœciowy stosunek zawartych umów do za³o¿eñ planu finansowego. Wielkopolski Oddzia³ Wojewódzki NFZ og³osi³ i w dniu 9 lutego zakoñczy³ kolejny
etap kontraktowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w wyniku którego wy³oniono kolejnych œwiadczeniodawców do realizacji œwiadczeñ opieki zdrowotnej na podstawie
umowy zawartej z NFZ.
Wobec zarzutu przedstawienia œwiadczeniodawcom warunków kontraktowania
na 3 tygodnie przed og³oszeniem postêpowañ konkursowych, Oddzia³ poinformowa³,
i¿ og³osi³ postêpowania konkursowe dzia³aj¹c bez zbêdnej zw³oki. Terminy og³oszenia
i przeprowadzenia postêpowañ konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej wynika³y z terminów dokonywania zmian legislacyjnych oraz wydania przywo³anego na wstêpie zarz¹dzenia Prezesa NFZ w sprawie
okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka
specjalistyczna.
W odniesieniu do zarzutu uniemo¿liwienia œwiadczeniodawcom poprawiania b³êdów
w z³o¿onych ofertach, Oddzia³ wskaza³, ¿e w przypadkach rozstrzyganych decyzjami komisji konkursowej omy³ki w ofertach mia³y charakter nieprawdziwych informacji lub te¿
ewentualnie prowadzi³y do wniosku o niespe³nieniu warunków wymaganych od œwiadczeniodawców. Ponadto, zgodnie z postanowieniami zarz¹dzenia Nr 46/2011/DSOZ
Prezesa NFZ z dnia 16 wrzeœnia 2011 r. w sprawie warunków postêpowania dotycz¹cych zawierania umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, po up³ywie terminu sk³adania ofert, oferenci s¹ zwi¹zani z³o¿on¹ ofert¹ do czasu rozstrzygniêcia
postêpowania, tym samym nie mieli oni ¿adnej mo¿liwoœci poprawiania omy³ek czy
b³êdów, zw³aszcza jeœli czynnoœci takie mia³yby prowadziæ do dokonywania zmian
w z³o¿onej ofercie.
W kwestii nieuwzglêdnienia w procesie kontraktowania dotychczasowego doœwiadczenia z podmiotami, nale¿y wskazaæ, ¿e dokonywana ocena ofert oparta jest na przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa oraz na zarz¹dzeniach Prezesa NFZ.
Decyzj¹ z dnia 10 lipca 2009 r. Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna³ faworyzowanie przedsiêbiorców, którzy posiadaj¹ w chwili sk³adania oferty kontrakty
z Narodowym Funduszem Zdrowia, za praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê i nakaza³
zaniechania ich stosowania. Jednoczeœnie przedmiotow¹ decyzj¹ Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów na³o¿y³ na Narodowy Fundusz Zdrowia karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 1.142.512 z³. W efekcie takich rozstrzygniêæ Prezes NFZ zobligowany by³ do
zmiany zarz¹dzenia w sprawie okreœlenia kryteriów oceny ofert w postêpowaniu
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, eliminuj¹c w ten
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sposób mo¿liwoœci dokonywania oceny ofert z uwzglêdnieniem kryterium ci¹g³oœci rozumianej jako dotychczasowa wspó³praca z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Odnosz¹c siê do argumentu, zgodnie z którym wiele nowych podmiotów, spoœród
wskazanych do realizacji œwiadczeñ w rozstrzygniêciach postêpowañ konkursowych,
nie rozpoczê³o udzielania œwiadczeñ, b¹dŸ te¿ œwiadczenia te udzielane by³y niezgodnie
z warunkami z³o¿onej oferty, podkreœliæ nale¿y, ¿e powy¿sze by³o i bêdzie przedmiotem
postêpowañ o charakterze kontrolnym, prowadzonych przez Wielkopolski Oddzia³ Wojewódzki NFZ. W przypadku stwierdzenia uchybieñ w zakresie realizacji umowy
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, Oddzia³ Funduszu poinformowa³, i¿ bêdzie
podejmowa³ stosowne kroki wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cego prawa, w³¹cznie z rozwi¹zaniem umów bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oddzia³ podkreœli³, i¿ fakt niepodjêcia realizacji umowy lub niew³aœciwego realizowania umowy nie móg³ byæ skutecznie
weryfikowany przez komisjê konkursow¹ na etapie prowadzonego postêpowania konkursowego, czyli na etapie poprzedzaj¹cym pierwszy dzieñ realizacji umowy.
W zwi¹zku z zarzutem nieuwzglêdniania przy kontraktowaniu stopnia akredytacji
danych œwiadczeniodawców, Oddzia³ wskaza³, i¿ komisje konkursowe prowadz¹ce postêpowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w ka¿dym przypadku dokonywa³y oceny z³o¿onych ofert z uwzglêdnieniem kryterium jakoœci, rozumianej miêdzy innymi jako dysponowanie certyfikatem jakoœci ISO, b¹dŸ certyfikatem jakoœci wydanym przez Centrum Monitorowania Jakoœci. Fakt posiadania
przedmiotowych certyfikatów skutkowa³ przydzieleniem oferentowi, w dokonywanej
ocenie oferty, dodatkowych punktów o charakterze rankinguj¹cym, a wiêc maj¹cych
wp³yw na wynik prowadzonego postêpowania. Natomiast wskazane w oœwiadczeniu
Pana Senatora wyznaczniki, takie jak „zaufanie pacjentów” czy „presti¿ podmiotu”, jako cechy o charakterze subiektywnym i niemierzalnym nie mog³y mieæ wp³ywu na dokonywan¹ ocenê z³o¿onej oferty.
Odpowiadaj¹c na pytanie Pana Senatora o stanowisko w odniesieniu do poruszonych problemów, uprzejmie informujê, ¿e proces kontraktowania œwiadczeñ opieki
zdrowotnej jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Ministra Zdrowia. W dniu
28 grudnia 2011 r. Minister Zdrowia spotka³ siê z Prezesem NFZ i Dyrektorami Oddzia³ów Wojewódzkich NFZ, w celu omówienia przebiegu procesu zawierania i aneksowania umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej na rok 2012 oraz zidentyfikowania
ewentualnych zagro¿eñ w zakresie braku pe³nego zabezpieczenia œwiadczeñ opieki
zdrowotnej od 1 stycznia 2012 r. Ponadto nale¿y wskazaæ, ¿e Minister Zdrowia, uzyskawszy uzasadnione informacje o nieprawid³owoœciach w dzia³aniach podejmowanych
przez NFZ, w ramach przyznanych przez ustawê kompetencji, niezw³ocznie podejmuje
postêpowanie wyjaœniaj¹ce. Minister Zdrowia natomiast nie posiada kompetencji do
ingerowania w poszczególne postêpowania w sprawie zawarcia umów ze œwiadczeniodawcami. Œwiadczeniodawcom, których interes prawny dozna³ uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postêpowania w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie œwiadczeñ, przys³uguj¹ œrodki odwo³awcze na zasadach okreœlonych w cytowanej na wstêpie ustawie o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych. W myœl art. 154 ust. 1 tej ustawy, œwiadczeniodawca
bior¹cy udzia³ w postêpowaniu mo¿e wnieœæ do dyrektora oddzia³u wojewódzkiego
Funduszu, w terminie 7 dni od dnia og³oszenia o rozstrzygniêciu postêpowania, odwo³anie dotycz¹ce rozstrzygniêcia postêpowania. Po rozpatrzeniu odwo³ania dyrektor oddzia³u wojewódzkiego Funduszu wydaje decyzjê administracyjn¹ uwzglêdniaj¹c¹ lub
oddalaj¹c¹ odwo³anie. Decyzja jest zamieszczana, w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy og³oszeñ oraz na stronie internetowej w³aœciwego oddzia³u wojewódzkiego Funduszu. Od decyzji dyrektora oddzia³u wojewódzkiego Funduszu przys³uguje
odwo³anie do Prezesa Funduszu. Odwo³anie wnosi siê za poœrednictwem dyrektora
w³aœciwego oddzia³u wojewódzkiego Funduszu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
decyzji dyrektora oddzia³u wojewódzkiego Funduszu. Prezes Funduszu rozpatruje odwo³anie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i wydaje decyzjê administracyjn¹
w sprawie. Decyzja Prezesa Funduszu podlega natychmiastowemu wykonaniu. Od decyzji Prezesa NFZ œwiadczeniodawcy przys³uguje skarga do s¹du administracyjnego.
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Przys³uguj¹ce œwiadczeniodawcy wymienione œrodki odwo³awcze od decyzji podejmowanych w trakcie postêpowania konkursowego wnosi siê do organów Narodowego
Funduszu Zdrowia, a nastêpnie do s¹du administracyjnego. Sprawy dotycz¹ce decyzji
wydanych w wyniku wniesienia odwo³ania w trakcie postêpowania o zawarcie umowy
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej wy³¹czone s¹ spod nadzoru Ministra Zdrowia, o czym przes¹dza art. 163 ust. 5 wskazanej ustawy.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc

82

5. posiedzenie Senatu w dniu 2 lutego 2012 r.

Oœwiadczenie senatora Janusza Sepio³a
skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Z wielk¹ satysfakcj¹ przyj¹³em wiadomoœæ, ¿e MSZ rozstrzygn¹³ konkurs
architektoniczny na projekt nowego gmachu ambasady polskiej w Berlinie.
Stwarza to szansê na zmianê ci¹gn¹cej siê od lat i w gruncie rzeczy zawstydzaj¹cej obecnej sytuacji.
Mój niepokój wzbudzi³ fakt, ¿e jury nie przyzna³o nagrody pierwszej. Zgodnie z warunkami konkursu praca wyró¿niona tak¹ nagrod¹ by³aby automatycznie skierowana do realizacji. Jeœli najwy¿sz¹ przyznan¹ nagrod¹ jest nagroda druga, to oznacza, ¿e nic nie jest ostatecznie przes¹dzone. Bardzo
proszê Pana Ministra o wyjaœnienie, czy praca nagrodzona nagrod¹ drug¹
bêdzie mimo to realizowana, czy te¿ przewiduje siê jakieœ inne dzia³ania w tej
sprawie.
Pozwalam sobie zadaæ to pytanie, gdy¿ jako architekt i historyk sztuki
z zawodu bardzo wysoko oceniam wybrany przez jury projekt konsorcjum Jasiñski i Loegler. S¹ to architekci z Krakowa – miasta, z którego pe³niê mandat
senatora. Ich dorobek, a zw³aszcza Romualda Loeglera, autora wielu reprezentacyjnych gmachów Krakowa i £odzi, jest od dawna powszechnie znany, doceniany i nagradzany w kraju i za granic¹. Doœwiadczenia R. Loeglera na
projektowym rynku niemieckim tak¿e jest wartoœci¹ nie bez znaczenia.
Jestem przekonany, ¿e wybrany w miêdzynarodowym konkursie projekt
gmachu jak¿e wa¿nej ambasady autorstwa polskich architektów mo¿e dobrze s³u¿yæ naszej racji stanu.
Z wyrazami g³êbokiego szacunku
Janusz Sepio³

OdpowiedŸ
Warszawa, 23 lutego 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi oœwiadczenie Pana Senatora Janusza Sepio³a (pismo nr BPS/043-05-156/12 z dnia 8 lutego br.) z³o¿one podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lutego br., uprzejmie informujê.
W dniu 2 stycznia br. Ministerstwo Spraw Zagranicznych og³osi³o wyniki konkursu
na koncepcjê architektoniczno-budowlan¹ budynku Ambasady RP w Berlinie. Powo³any przez MSZ s¹d konkursowy nie przyzna³ nagrody g³ównej, któr¹ oprócz kwoty
120 000,00 PLN by³o zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej rêki na
dalsze uszczegó³owienie z³o¿onej pracy koncepcyjnej. W ocenie s¹du konkursowego
z³o¿one prace by³y interesuj¹ce, jednak ¿adna z nich nie odpowiada³a wysokim wymaganiom postawionym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Zgodnie z postanowieniami regulaminu ww. konkursu, wynikaj¹cymi z zapisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
nr 113, poz. 759 z póŸn. zm.), Ministerstwo Spraw Zagranicznych mog³o podj¹æ dalsze
negocjacje jedynie z uczestnikiem konkursu, którego praca zosta³aby uhonorowana
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nagrod¹ g³ówn¹. Chcia³bym równie¿ zapewniæ, ¿e Ministerstwo Spraw Zagranicznych
jest zdeterminowane w d¹¿eniu do ostatecznego rozstrzygniêcia sprawy wy³onienia autora projektu budynku Ambasady RP w Berlinie jeszcze w tym roku. Wieloletnie opóŸnienia zwi¹zane z budow¹ nowej siedziby Ambasady na dzia³ce zlokalizowanej
w reprezentacyjnej czêœci tego miasta powoduj¹, ¿e sprawa ta jest jednym z g³ównych
priorytetów ju¿ nie tylko dla MSZ, ale równie¿ dla Stowarzyszenia Architektów Polskich, które czynnie w³¹czy³o siê w ww. dzia³ania. W ramach wspó³pracy MSZ i SARP
opracowywane s¹ za³o¿enia do kolejnego konkursu, którego przedmiotem bêdzie wy³onienie autora projektu budynku Ambasady RP w Berlinie. Wspó³praca ta nie ogranicza
siê jedynie do przekazywania doœwiadczenia i wiedzy bran¿owej. Ze wstêpnych deklaracji wynika, ¿e Prezes Zarz¹du G³ównego SARP zgodzi siê na przewodniczenie s¹dowi
konkursowemu, który obradowaæ bêdzie w ramach kolejnego konkursu.
Jestem przekonany, ¿e dziêki sprawnej i konstruktywnej wspó³pracy nawi¹zanej
pomiêdzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych i bran¿ow¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹
reprezentuj¹c¹ grono architektów polskich, najbli¿sza edycja konkursu zakoñczy siê
pe³nym sukcesem.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do ministra skarbu pañstwa Miko³aja Budzanowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem przyj¹³em informacjê dotycz¹c¹ zawieszenia produkcji
w nale¿¹cym do Grupy „Bumar” Zak³adzie Produkcji Specjalnej w Pionkach.
Tak zwane zawieszenie produkcji wi¹¿e siê z zamiarem zwolnienia z pracy
ca³ej licz¹cej sto czterdzieœci dwie osoby za³ogi. Zamiar zwolnienia ca³ej za³ogi zosta³ zg³oszony w styczniu 2012 r. do Powiatowego Urzêdu Pracy w Radomiu przez kierownictwo ZPS.
Zak³ad Produkcji Specjalnej w Pionkach to jedna z najwa¿niejszych firm
zbrojeniowych w Polsce, a jednoczeœnie najwiêkszy w kraju producent prochu. Jest najwiêkszym pracodawc¹ w mieœcie objêtym strukturalnym bezrobociem. Spo³eczeñstwo Pionek obawia siê, ¿e dzia³ania kierownictwa Grupy
„Bumar” spowoduj¹ ca³kowit¹ likwidacjê Zak³adu Produkcji Specjalnej
i przeniesienie produkcji prochu do innego miasta.
Panie Ministrze, zwracam siê z proœb¹ o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych
do zaprzestania likwidacji Zak³adu Produkcji Specjalnej w Pionkach przez
kierownictwo Grupy „Bumar”. Jednoczeœnie proszê o poinformowanie mnie
o podjêtych dzia³aniach.
Z powa¿aniem
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 5 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na Oœwiadczenie Senatora Wojciecha Skurkiewicza z dnia 8 lutego
2012 r. sygn. BPS/043-05-157/12 dotycz¹ce kwestii zawieszenia dzia³alnoœci spó³ki
Zak³ad Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. z siedzib¹ Pionkach informujê, co nastêpuje.
W ocenie Bumar sp. z o.o. – wiêkszoœciowego wspólnika Spó³ki – dotychczasowa
formu³a dzia³alnoœci Zak³adu nie sprawdzi³a siê w warunkach silnej konkurencji i koniecznoœci elastycznego reagowania na potrzeby rynku.
Przestarza³e technologie stosowane w Spó³ce powoduj¹, ¿e nie jest ona w stanie
wprowadzaæ nowej oferty produktowej dostosowanej do zmieniaj¹cych siê oczekiwañ
rynku zbrojeniowego i rozwoju bran¿y obronnej. Stosowane w Spó³ce procesy produkcyjne s¹ nieekonomiczne i nie pozwalaj¹ na inwestowanie w park maszynowy oraz prowadzenie prac rozwojowych. Spó³ka posiada bardzo du¿y, ale nieefektywny maj¹tek,
którego utrzymanie jest dodatkowym ciê¿arem dla podmiotu. Bardzo wysokie koszty
sta³e powoduj¹, ¿e w okresach s³abszej koniunktury Spó³ka nie jest w stanie oszczêdzaæ i bardzo szybko traci wszelkie œrodki pozyskiwane z kontraktów produkcyjnych.
Dodatkowo nale¿y zaznaczyæ, ¿e sytuacja finansowa Spó³ki jest pochodn¹ poziomu zamówieñ z Ministerstwa Obrony Narodowej, gdy¿ Spó³ka jest uzale¿niona od uzyskiwanych z resortu kontraktów. Wynikiem tego jest wyraŸna sezonowoœæ sprzeda¿y
i niemo¿noœæ zabezpieczenia siê przed skutkami spadku zapotrzebowania na produk-
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ty. Doprowadzi³o to do sytuacji, w której Spó³ka generuje bardzo wysokie straty netto
wp³ywaj¹ce na ca³kowit¹ deprecjacjê kapita³ów w³asnych. Spó³ka utraci³a zdolnoœæ regulowania swoich zobowi¹zañ, co w obliczu braku zdolnoœci kredytowej powoduje, ¿e
nie mo¿e liczyæ na pozyskanie finansowania od instytucji bankowych.
Aktualna sytuacja Spó³ki przedstawia siê nastêpuj¹co:
– w 2011 r. Spó³ka zrealizowa³a przychody ze sprzeda¿y produktów w kwocie
17,6 mln z³,
– Spó³ka prognozuje zakoñczenie 2011 r. strat¹ w kwocie 6,8 mln z³,
– Spó³ka nie posiada ¿adnego kontraktu z MON na dostawê swoich wyrobów i nowych zamówieñ na 2012 r.
– poziom zad³u¿enia Spó³ki wynosi 23,6 mln z³,
– miesiêczne koszty sta³e Spó³ki wynosz¹ ok. 800 tys. z³, a Spó³ka nie posiada aktualnie ¿adnych Ÿróde³ na ich pokrycie.
Pomimo niekorzystnej sytuacji ekonomicznej Zak³adu Bumar sp. z o.o. podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu ochronê Spó³ki i utrzymanie jej funkcjonowania w dotychczasowym kszta³cie, w tym udzieli³ wielomilionowego wsparcia finansowego, a jednoczeœnie
rozpocz¹³ prace zwi¹zane z wypracowaniem i wdro¿eniem nowej koncepcji produkcji
prochu w Polsce. W tym celu planowane jest zrealizowanie inwestycji polegaj¹cej na
wybudowaniu, w formule spó³ki joint venture z zagranicznym partnerem bran¿owym,
nowej fabryki prochu w Pionkach. Podmiotem zarz¹dzaj¹cym tym przedsiêwziêciem
jest Bumar Amunicja SA (konsolidator podmiotów Grupy Bumar odpowiedzialnych za
wytwarzanie finalnych produktów, takich jak amunicja i rakiety). W grudniu 2011 r.
Bumar – Amunicja SA opracowa³ wstêpny biznesplan utworzenia nowego zak³adu produkcji prochu, który zak³ada uruchomienie na bazie maj¹tku ZPS Pionki Sp. z o.o. i technologii inwestora zagranicznego produkcji nowoczesnych rodzajów prochów w Pionkach. Na bazie zawartych uzgodnieñ Spó³ka formalnie wejdzie w sk³ad dywizji Amunicja. Na Bumar Amunicja SA spocznie m.in. odpowiedzialnoœæ za nadzór nad procesami
produkcyjnymi Zak³adu oraz utrzymanie w ofercie wyrobów istotnych dla Si³ Zbrojnych RP (np. amunicji czo³gowej 120 mm). W perspektywie 2–3 lat Bumar Amunicja SA
wykorzysta czêœæ aktywów i kompetencji ZPS Sp. z o.o. w procesie inwestycyjnym nowej fabryki prochu, której rozmach planowany jest na 2014 rok. Powstanie nowej fabryki prochu zakoñczy, rozpoczêty w jeszcze w latach 2002–2003 proces
restrukturyzacji i modernizacji produkcji prochów nitrocelulozowych na potrzeby
przemys³owego potencja³u obronnego RP.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, decyzja o zamro¿eniu produkcji w obecnym, nienowoczesnym zak³adzie produkcyjnym znajduj¹cym siê na terenie Zak³adu Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. wydaje siê racjonalna i wynika z szeregu kompleksowych dzia³añ
o charakterze systemowym, które docelowo prowadziæ bêd¹ do uruchomienia nowoczesnej produkcji prochu wytwarzanego w ramach kooperacji w dywizji Bumar Amunicja. Zak³adane jest przeznaczenie nowych produktów równie¿ na rynek zewnêtrzny, co
znacz¹co przyczyni siê do wzrostu konkurencyjnoœci podmiotu oraz zapewni realizacjê
podstawowych interesów bezpieczeñstwa pañstwa.
Na zakoñczenie pragnê zaznaczyæ, ¿e strona spo³eczna Spó³ki przyjê³a koncepcjê
czasowego zamro¿enia dzia³alnoœci ZPS sp. z o.o. ze zrozumieniem, do Programu Dobrowolnych Odejœæ, maj¹cego na celu z³agodzenie negatywnych skutków finansowych
przechodzenia do nowej formu³y dzia³alnoœci, przyst¹pili wszyscy uprawnieni pracownicy Spó³ki tj. 142 osoby.
Z powa¿aniem
Miko³aj Budzanowski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Wicepremierze!
Do mojego biura senatorskiego zwróci³ siê w opisanej tu sprawie pan Zygmunt K., zamieszka³y w £odzi.
Pan K. jest uczestnikiem postêpowania tocz¹cego siê w Pana ministerstwie.
Sprawa dotyczy uchylenia w ca³oœci decyzji ministra gospodarki i pracy
z dnia 2 czerwca 2004 r., na podstawie art. 145 §1 pkt 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, jako niezgodnej z prawem, a tak¿e poprzedzaj¹cej j¹ decyzji z dnia
28 stycznia 2004 r. w czêœci dotycz¹cej odmowy stwierdzenia niewa¿noœci
orzeczenia ministra przemys³u lekkiego z dnia 1 lipca 1950 r. w sprawie przejêcia przedsiêbiorstw na w³asnoœæ pañstwa.
Postêpowanie w tej sprawie toczy siê od kilkunastu lat, a jego obecny
stan nie wskazuje, ¿e mo¿na liczyæ na szybkie zakoñczenie. Jako przeszkodê
w merytorycznym rozpatrzeniu sprawy organ wskazuje niemo¿liwoœæ ustalenia krêgu uczestników. Faktem jest, ¿e postêpowanie toczy siê od lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku i dotyczy wielu osób bêd¹cych nastêpcami
prawnymi bezpoœrednio zainteresowanych. Niemniej jednak próby ustalenia
krêgu spadkobierców podejmowane przez pana K. od wielu lat uznawane s¹
za niewystarczaj¹ce. Jako osoba w podesz³ym wieku (90 lat) nie jest on
w stanie aktywnie poszukiwaæ czy ustalaæ aktualnego krêgu uczestników.
Brak dzia³añ organu zmierzaj¹cych do ustalenia krêgu uczestników powoduje, ¿e wraz z up³ywem czasu pojawiaj¹ siê kolejne nastêpstwa prawne, które
trzeba wyjaœniaæ. Zgodnie z w³aœciwym artyku³em kodeksu postêpowania
administracyjnego to organ jest zobowi¹zany do prawid³owego ustalenia krêgu uczestników postêpowania. Mimo to w pismach ministerstwa wskazuje
siê na potrzebê aktywnoœci jedynie po stronie uczestników i wytyka siê im kolejne braki w tym zakresie.
W zwi¹zku z opisan¹ spraw¹ uprzejmie proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Jakie dzia³ania podjê³o ministerstwo w celu ustalenia krêgu uczestników postêpowania i ich spadkobierców?
2. Dlaczego ministerstwo przerzuca ciê¿ar ustalenia krêgu uczestników
postêpowania na jednego z nich?
3. Czy ministerstwo wyst¹pi³o o ustalenie kuratorów dla uczestników,
którzy nie uczestnicz¹ w postêpowaniu?
Bêdê zobowi¹zany za szczegó³ow¹ informacjê w przedstawionej kwestii.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
Warszawa, 24.02.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym, przy piœmie Marsza³ka Senatu RP z dnia 8 lutego 2012 r.,
znak: BPS/043-05-158/12, oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego podczas 5. posiedzenia Senatu RP, w dniu 2 lutego 2012 r., uprzejmie
wyjaœniam, jak nastêpuje.
W nastêpstwie uchylenia przez Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 22 grudnia 2004 r., decyzji Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. oraz decyzji Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
2 czerwca 2004 r., utrzymuj¹cej tê decyzjê w mocy, przed Ministrem Gospodarki toczy
siê postêpowanie z wniosku Zygmunta K. i innych w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakoñczonej decyzj¹ Ministra Gospodarki z dnia 30 paŸdziernika
1998 r., w czêœci dotycz¹cej jej pkt 2, tj. niestwierdzenia niewa¿noœci orzeczenia nr 44
Ministra Przemys³u Lekkiego z dnia 1 lipca 1950 r. w sprawie przejêcia przedsiêbiorstw
na w³asnoœæ Pañstwa w czêœci dotycz¹cej przedsiêbiorstwa pn. Przêdzalnia i Szarparnia Wigoniowa W. Rosiñski – Ozorków.
Wobec niewykazania nastêpstwa prawnego po Wincentym R. – zmar³ym w³aœcicielu ww. przedsiêbiorstwa oraz Irenie L. – sukcesorce Wac³awa K. – wspó³w³aœciciela nieruchomoœci, na której to przedsiêbiorstwo funkcjonowa³o, organ, po uprzednim
dwukrotnym wezwaniu stron do nades³ania postanowieñ spadkowych po ww. osobach
(pisma z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. oraz z dnia 16 stycznia 2007 r.), postanowieniem
z dnia 15 lutego 2007 r., zawiesi³, na podstawie art. 97 §1 pkt 4 k.p.a., przedmiotowe
postêpowanie. Ponadto, stosownie do dyspozycji art. 100 k.p.a., organ, pismem z dnia
16 lutego 2007 r., wezwa³ wszystkich uczestników postêpowania do przeprowadzenia
postêpowañ spadkowych po Wincentym R. i Irenie L., wzglêdnie – równie¿ po ich nie¿yj¹cych sukcesorach, w celu wykazania pe³nego krêgu nastêpców prawnych ww. zmar³ych. Wskazane postanowienie zosta³o utrzymane w mocy postanowieniem Ministra
Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r.
W nastêpstwie z³o¿enia przez strony skargi na ww. postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r., akta sprawy zosta³y przekazane do Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego w Warszawie.
Wyrokiem z dnia 25 marca 2010 r. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie oddalaj¹c ww. skargi, potwierdzi³ zasadnoœæ zawieszenia przez organ postêpowania i przy piœmie z dnia 5 maja 2010 r. zwróci³ akta przedmiotowej sprawy.
Odnosz¹c siê do pytañ nr 1 i 2 zawartych w oœwiadczeniu senatora Grzegorza Wojciechowskiego nale¿y wyjaœniæ, i¿ niew¹tpliwie organ jest obowi¹zany do ustalenia
wszystkich stron tocz¹cego siê przed nim postêpowania, tym niemniej takich ustaleñ
mo¿e dokonywaæ wy³¹cznie na podstawie dokumentów przed³o¿onych przez uprawnione osoby, celem wykazania istnienia po ich stronie interesu prawnego w rozumieniu
art. 28 k.p.a., takich jak wydane przez s¹d powszechny postanowienia o stwierdzeniu
nabycia spadku, wzglêdnie sporz¹dzone przez notariusza akty poœwiadczenia dziedziczenia po zmar³ych poprzednikach prawnych. Zgodnie z pogl¹dem prawnym wyra¿onym przez Wojewódzki S¹d Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 5 czerwca
2008 r., sygn. akt II SA/Bd 146/08, „ustalenia krêgu spadkobierców podlegaj¹cych
wezwaniu nie mo¿e dokonaæ organ administracji, gdy¿ stosownie do art. 1025 §1 Kodeksu cywilnego w³aœciwy w tej kwestii jest s¹d powszechny, który orzeka w drodze
stwierdzeniu nabycia spadku (por. Komentarz do art. 97 k.p.a. (w:) G. £aszczyca,
A. Martysz, A. Matan – „Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz”. Tom I,
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LEX, 2007, wyd. II)”. W ocenie S¹du, organ nie mo¿e zatem sam dokonywaæ ustaleñ
w przedmiocie krêgu spadkobierców strony. Ponadto, Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 2 wrzeœnia 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa 951/10, stan¹³ na stanowisku, ¿e „organ nie mo¿e posiadaæ informacji co do ewentualnych
spadkobierców, wi¹¿e siê to bowiem z wiedz¹ o stosunkach osobistych danej osoby
i dokonanych przez ni¹ czynnoœciach prawnych”.
Po zwrocie akt sprawy przez Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie, organ
podejmowa³ nastêpuj¹ce czynnoœci zmierzaj¹ce do podjêcia przedmiotowego postêpowania:
– w nastêpstwie nades³ania przez pe³nomocnika stron, przy piœmie z dnia 8 paŸdziernika 2008 r., postanowieñ o stwierdzeniu nabycia spadku po Wincentym R.
oraz 16 dalszych nastêpcach prawnych ww. w³aœciciela znacjonalizowanego
przedsiêbiorstwa, dokona³ analizy tych dokumentów i ustali³ brak udokumentowania sukcesji po 4 jego kolejnych nie¿yj¹cych spadkobiercach,
– w zwi¹zku ze wskazaniem przez pe³nomocnika stron, w piœmie z dnia 29 czerwca
2010 r., adresów potencjalnych spadkobierców nie¿yj¹cych nastêpców prawnych
Wincenta R., pismem z dnia 27 lipca 2010 r. wyst¹pi³ do nich o udokumentowanie
sukcesji po ich poprzednikach prawnych. W nastêpstwie podjêtych dzia³añ, do
akt niniejszej sprawy przed³o¿one zosta³y kolejne 2 postanowienia spadkowe,
– ww. pismem z dnia 27 lipca 2010 r. ponownie zwróci³ siê równie¿ do nastêpcy prawnego sukcesorki wspó³w³aœciciela znacjonalizowanej nieruchomoœci o nades³anie postanowienia spadkowego po tej zmar³ej,
– pismo organu z dnia 25 stycznia 2011 r. skutkowa³o nades³aniem do akt sprawy kolejnego postanowienia spadkowego,
– pismem z dnia 20 paŸdziernika 2011 r. wobec braku reakcji czêœci potencjalnych
spadkobierców na wezwanie organu, ponownie wyst¹pi³ do tych osób o nades³anie ¿¹danych postanowieñ spadkowych – w terminie 30 dni od daty otrzymania tego pisma, wskazuj¹c jednoczeœnie, ¿e brak tych dokumentów uniemo¿liwia podjêcie postêpowania i ostateczne rozstrzygniêcie przedmiotowej sprawy,
– pismem z dnia 20 paŸdziernika 2011 r. zwróci³ siê do kolejnych potencjalnych
sukcesorów zmar³ej strony wskazanych przez Zygmunta K. w piœmie z dnia 20 lipca 2011 r., przekazanym Ministerstwu Gospodarki do wiadomoœci,
– pismem z dnia 20 paŸdziernika 2011 r. wyst¹pi³ do pe³nomocnika stron o wyjaœnienie w¹tpliwoœci dotycz¹cych krêgu stron przedmiotowego postêpowania, poprzez wskazanie ich aktualnych adresów wzglêdnie, w przypadku potwierdzenia
okolicznoœci ich œmierci – wskazanie ich potencjalnych sukcesorów,
– w nastêpstwie pozyskania tych informacji, pismem z dnia 9 lutego 2012 r. zawiadomi³, na podstawie art. 61 § 4 k.p.a., kolejne osoby posiadaj¹ce przymiot strony
w niniejszym postêpowaniu,
– pismem z dnia 9 lutego 2012 r. we- zwa³ kolejnych spadkobierców stron do nades³ania brakuj¹cych postanowieñ spadkowych.
Dodatkowo, pismem z dnia 20 paŸdziernika 2011 r. organ udzieli³ Zygmuntowi K.
szczegó³owej informacji w przedmiocie stanu niniejszej sprawy.
W œwietle powy¿szego nale¿y stwierdziæ, i¿ Minister Gospodarki, dzia³aj¹c zgodnie
z przepisami prawa i pogl¹dami ugruntowanymi w doktrynie i judykaturze, podejmuje
czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia krêgu stron przedmiotowego postêpowania, na
podstawie udzielanych przez strony informacji oraz przedk³adanych przez nie do akt
sprawy dokumentów (postanowienia spadkowe, notarialne akty poœwiadczenia dziedziczenia). Nie jest natomiast legitymowany zarówno do dokonywania samodzielnych
ustaleñ w przedmiocie krêgu spadkobierców stron, jak i do wyst¹pienia do s¹du powszechnego o stwierdzenie nabycia spadku po stronie postêpowania. Jednoczeœnie
przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego nie przewiduj¹ œrodków umo¿liwiaj¹cych organowi zdyscyplinowanie potencjalnych stron postêpowania do przed³o¿enia ww. dokumentów (z wyj¹tkiem kierowania do nich kolejnych wezwañ),
uzale¿niaj¹c przy tym prawid³owoœæ podjêtego rozstrzygniêcia od skierowania go do
wszystkich uprawnionych stron postêpowania. Wydanie decyzji z pominiêciem strony
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skutkuje bowiem jej wadliwoœci¹, umo¿liwiaj¹c¹ wznowienie postêpowania zakoñczonego t¹ decyzj¹ (por. art. 145 §1 pkt 4 k.p.a.).
Odnosz¹c siê do pytania nr 3 nale¿y wyjaœniæ, ¿e ustanowienie przez s¹d na wniosek organu kuratora (art. 30 §5 k.p.a.), jest mo¿liwe wy³¹cznie w sprawach dotycz¹cych spadków nieobjêtych, tj. takich, których faktycznie nie przej¹³ we w³adanie
lub zarz¹d choæby jeden ze spadkobierców. Niezbêdnym jest zatem przeprowadzenie
postêpowania wyjaœniaj¹cego w tym zakresie, które równie¿ wymaga wspó³pracy uczestników niniejszego postêpowania. Koniecznym jest m.in. ustalenie, czy nie toczy³o siê
w danej sprawie postêpowanie spadkowe lub nie zosta³ sporz¹dzony przez notariusza
akt poœwiadczenia dziedziczenia, ustalenie ostatniego miejsca zamieszkania zmar³ego,
celem okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej s¹du, a w przypadku stwierdzenia podstaw
do wyst¹pienia przez organ z wnioskiem o ustanowienie kuratora w trybie ww. przepisu – wskazanie kandydata na tego kuratora. Ponadto, w orzecznictwie s¹dowoadministracyjnym i doktrynie wskazuje siê, i¿ organ w pierwszej kolejnoœci obowi¹zany jest
ustaliæ mo¿liwoœæ wezwania spadkobierców do udzia³u w postêpowaniu, a dopiero
w przypadku negatywnego wyniku tych czynnoœci oceniæ, czy zachodz¹ przes³anki zastosowania art. 30 §5 k.p.a. Niemo¿liwoœæ wezwania do udzia³u w sprawie spadkobierców zmar³ej strony ma natomiast miejsce w sytuacji, w której spadkobiercy nie s¹
ustaleni albo nie s¹ organowi znani, nie zaœ wtedy, gdy wskazani potencjalni spadkobiercy nie s¹ zainteresowani prowadzeniem postêpowania i nie wspó³pracuj¹ z organem, który je prowadzi. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym okolicznoœæ, i¿
z wnioskiem do s¹du o ustanowienie kuratora spadku mog¹ wyst¹piæ równie¿ zainteresowane strony.
W zwi¹zku z powy¿szym, nale¿y stwierdziæ, i¿ organ na bie¿¹co monitoruje stan
przedmiotowej sprawy. Aktualnie, pomimo podejmowanych czynnoœci, nadal nie udokumentowano sukcesji po 6 zmar³ych stronach niniejszego postêpowania. Tym niemniej, maj¹c na uwadze kolejne interwencje Zygmunta K., Minister Gospodarki
ponownie wezwie wskazanych potencjalnych spadkobierców tych osób do nades³ania
¿¹danych dokumentów. O ile dzia³ania te oka¿¹ siê nieskuteczne, organ rozwa¿y zasadnoœæ podjêcia przedmiotowego postêpowania i rozstrzygniêcia sprawy, pomimo nieuzupe³nienia wskazanych braków.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Mieczys³aw Kasprzak
Pe³nomocnik Rz¹du do Spraw
Deregulacji Gospodarczych
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowni Panowie Ministrowie!
Niniejsze oœwiadczenie dotyczy beneficjentów programu SPO Rolnictwo
„U³atwianie startu m³odym rolnikom”. Dzia³anie to polega³o na udzielaniu pomocy finansowej w postaci premii w wysokoœci 50 tys. z³ wyp³acanej jednorazowo osobie, która po raz pierwszy podejmuje prowadzenie gospodarstwa
rolnego i spe³nia warunki okreœlone w Uzupe³nieniu Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”.
Akty reguluj¹ce ten program to:
1) Rozporz¹dzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 3 wrzeœnia
2004 r. w sprawie przyjêcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”, zwane dalej „rozporz¹dzeniem” oraz
2) Rozporz¹dzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 8 wrzeœnia
2004 r. w sprawie Uzupe³nienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004–2006”, zwane dalej „rozporz¹dzeniem uzupe³niaj¹cym”.
Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e przedmiot programu wdra¿anego przez Agencjê
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozostaje w gestii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, chcia³bym jednak przedstawiæ to zagadnienie, które nie
dotyczy interpretacji wy¿ej wymienionych aktów, a jedynie kompetencji
s¹dów przy rozpatrywaniu sporów wynikaj¹cych z umów zawieranych w ramach przedmiotowego programu, zarówno Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, jak i Ministrowi Sprawiedliwoœci.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem uzupe³niaj¹cym (dzia³ 3.1.2) pomoc mo¿e byæ
przyznana rolnikowi, który:
„1) jest pe³noletni i w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
nie przekroczy³ 40. roku ¿ycia;
2) po raz pierwszy podj¹³ prowadzenie gospodarstwa rolnego;
3) jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, jako rolnik, z mocy ustawy w pe³nym zakresie;
4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe:
a) wy¿sze lub œrednie wykszta³cenie rolnicze,
b) zasadnicze zawodowe wykszta³cenie rolnicze i co najmniej 3-letni sta¿
pracy w gospodarstwie rolnym lub tytu³ kwalifikacyjny w zawodzie przydatnym do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej i co najmniej 3-letni sta¿ w gospodarstwie rolnym,
c) wykszta³cenie wy¿sze na kierunku innym ni¿ rolniczy i co najmniej
3-letni sta¿ pracy w gospodarstwie rolnym albo wykszta³cenie wy¿sze na
kierunku innym ni¿ rolniczy i ukoñczone studia podyplomowe na kierunku
zwi¹zanym z rolnictwem, albo wykszta³cenie œrednie nierolnicze i co najmniej
3-letni sta¿ pracy w gospodarstwie rolnym,
d) wykszta³cenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe i co najmniej
5-letni sta¿ pracy w gospodarstwie rolnym.
Szczegó³owy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalnoœci oraz tytu³ów kwalifikacyjnych wymaganych w ramach dzia³ania jest okreœlony
w za³¹czniku nr 2 do Uzupe³nienia Programu.
Za sta¿ pracy w gospodarstwie rolnym uznaje siê okres, w którym wnioskodawca podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu w KRUS jako domownik, oraz
okres, w którym rolnik prowadzi³ przejête gospodarstwo rolne.
W przypadku gdy wnioskodawca nie spe³nia wymagañ w zakresie kwalifikacji zawodowych, pomoc mo¿e byæ przyznana pod warunkiem, ¿e wnioskodawca uzupe³ni swoje wykszta³cenie w okresie nie d³u¿szym ni¿ 5 lat od
chwili podjêcia prowadzenia gospodarstwa rolnego”.
A wiêc uznano za wystarczaj¹ce obni¿one kwalifikacje w przypadku posiadania sta¿u pracy w gospodarstwie, który udowadnia siê poprzez posia-
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danie ubezpieczenia w KRUS jako domownik. Ratio legis powy¿szego
uregulowania by³o uznanie, ¿e sta¿ pracy w gospodarstwie powoduje zdobywanie wiedzy i umiejêtnoœci i wówczas nie jest niezbêdne posiadanie wykszta³cenia rolniczego. Problem tkwi w zasadzie, ¿e mo¿liwoœæ wykazania
posiadania sta¿u pracy w gospodarstwie ograniczono jedynie do ubezpieczenia w KRUS jako domownik. Wiele osób pomimo pracy w gospodarstwie rodziców z wielu wzglêdów nie by³o ubezpieczonych w KRUS jako domownik.
Nie umniejsza to jednak posiadanych przez nie kwalifikacji i umiejêtnoœci.
Pragnê zauwa¿yæ, i¿ opisywana w niniejszym oœwiadczeniu sytuacja
jest podobna do procedur stosowanych przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych i inne organy rentowe w sprawach dotycz¹cych przyznania emerytur
i rent oraz okreœlania ich wysokoœci. W tych postêpowaniach osoba ubiegaj¹ca siê o przyznanie emerytury b¹dŸ renty jest obowi¹zana do przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzaj¹cych m.in. d³ugoœæ jej
zatrudnienia oraz wysokoœæ zarobków, od których uzale¿niona bêdzie wysokoœæ œwiadczenia. Przepisy wykonawcze do ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (DzU 2009 Nr 153, poz. 1227) w postaci rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia 11 paŸdziernika
2011 r. (DzU 2011 Nr 237, poz.1412) przewiduj¹ zamkniêty katalog dowodów, za pomoc¹ których organ rentowy mo¿e ustaliæ na przyk³ad wysokoœæ
emerytury czy zasi³ku. W przewa¿aj¹cej czêœci s¹ to dokumenty takie jak
œwiadectwa pracy, zaœwiadczenia z zak³adu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa itp. Jednoczeœnie organ rentowy nie ma mo¿liwoœci, podobnie jak
ARiMR w przedmiotowej sprawie, korzystania z innych œrodków dowodowych, jak na przyk³ad z zeznañ œwiadków czy opinii bieg³ych.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, i¿ w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, które s¹ rozpatrywane przez s¹dy powszechne na skutek odwo³añ
ubezpieczeniowych, dopuszczone jest ju¿ stosowanie wszelkich œrodków dowodowych, w tym tak¿e tych, które nie s¹ wprost przewidziane przez ustawê
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz przez akty wykonawcze (vide: wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 14.06.2006 r., sygn.
akt I UK 115/06, niepublikowany, oraz wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia
25.07.1997 r., sygn. akt II UKN 186/97, publ.: LexPolonica 328020).
Z zwi¹zku z powy¿szym pragnê poznaæ stanowisko Pana Ministra
w przedmiocie mo¿liwoœci zastosowania ww. praktyki w drodze analogii do
spraw z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, tj. czy w sytuacji zawiœniêcia sporu w przedmiocie zwrotu œwiadczenia z programu „U³atwianie startu m³odym
rolnikom” przed s¹dem powszechnym beneficjent bêdzie móg³ wykazaæ, i¿
faktycznie prowadzi³ gospodarstwo rolne na warunkach przewidzianych
w rozporz¹dzeniu uzupe³niaj¹cym przy pomocy innych œrodków dowodowych ni¿ tylko te wprost wskazane w rozporz¹dzeniu.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 12 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 8 lutego br. dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez
Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego w sprawie warunku posiadania rolniczych kwalifikacji zawodowych przez beneficjentów dzia³ania 1.2. „U³atwianie startu
m³odym rolnikom” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” (SPO),
oraz w nawi¹zaniu do wczeœniejszej korespondencji w tej kwestii, przekazujê, co nastêpuje.
Posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych by³o jednym z warunków przyznania pomocy w ramach dzia³ania „U³atwianie startu m³odym rolnikom” SPO, okreœlonym w art. 8 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach krajowych (rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzeœnia 2004 r. w sprawie Uzupe³nienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004–2006”). Przepisy rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 817/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj¹cego szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1257/1999, a w œlad za nimi przepisy krajowe, dopuszcza³y jednak, w drodze wyj¹tku, przyznanie pomocy m³odemu rolnikowi, który w chwili ubiegania siê o premiê nie spe³nia³ ww. kryterium, pod warunkiem, ¿e uzupe³ni on wykszta³cenie w okresie nie d³u¿szym ni¿ 5 lat od dnia podjêcia prowadzenia
gospodarstwa rolnego.
W przepisach krajowych doprecyzowano wymogi m.in. w zakresie kwalifikacji zawodowych przydatnych do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej. Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzeœnia 2004 r. w sprawie Uzupe³nienia
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117,
z póŸn. zm.) okreœla, ¿e warunek dotycz¹cy kwalifikacji zawodowych by³ spe³niony, je¿eli dana osoba posiada³a odpowiednie wykszta³cenie lub sta¿ pracy w gospodarstwie
rolnym. Za sta¿ pracy w gospodarstwie uznawany by³ okres, liczony do dnia z³o¿enia
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, w którym wnioskodawca podlega³
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników jako domownik lub prowadzi³ przejête gospodarstwo rolne. Spe³nienie warunku w zakresie posiadania odpowiedniego sta¿u pracy
w gospodarstwie rolnym by³o sprawdzane na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach naborów przeprowadzonych w poprzednim okresie
programowania, tj. latach 2004–2006, gdy¿, jak wspomniano wy¿ej, sta¿ pracy liczony
by³ wy³¹cznie do dnia z³o¿enia wniosku i nie móg³ byæ przedmiotem uzupe³nienia.
W zwi¹zku z powy¿szym, uzyskanie kwalifikacji rolniczych mog³o nast¹piæ wy³¹cznie
w drodze uzupe³nienia wykszta³cenia do poziomu okreœlonego w Uzupe³nieniu SPO,
zgodnie ze szczegó³owym wykazem kierunków studiów, zawodów i specjalnoœci oraz
tytu³ów kwalifikacyjnych wymaganych w ramach dzia³ania, okreœlonym w Za³¹czniku
nr 2 do Uzupe³nienia Programu.
Pragnê podkreœliæ, ¿e beneficjenci dzia³ania „U³atwianie startu m³odym rolnikom” SPO zobowi¹zywali siê do spe³nienia wymogów okreœlonych w Programie
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i Uzupe³nieniu Programu, w tym do uzupe³nienia wykszta³cenia w celu spe³nienia
kwalifikacji zawodowych w ci¹gu 5 lat od dnia rozpoczêcia prowadzenia gospodarstwa, w umowie o dofinansowanie projektu zawartej z Agencj¹ Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Zobowi¹zywali siê równie¿ do z³o¿enia odpowiednich dokumentów potwierdzaj¹cych spe³nienie podjêtych w umowie zobowi¹zañ,
w tym przypadku dokumentu poœwiadczaj¹cego wykszta³cenie. Konsekwencj¹ niewywi¹zania siê z warunków umowy, w tym z warunku dotycz¹cego kwalifikacji rolniczych, by³ zwrot otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w wysokoœci okreœlonej jak dla
zaleg³oœci podatkowych, liczonymi od dnia wyp³aty premii. Nale¿y zatem zak³adaæ, ¿e
warunki, do spe³nienia których zobowi¹zywali siê beneficjenci dzia³ania „U³atwianie...”
SPO, wynikaj¹ce z przepisów prawa oraz z treœci umowy o dofinansowanie projektu by³y im znane.
W wyj¹tkowych sytuacjach istnia³a mo¿liwoœæ zwolnienia beneficjenta z na³o¿onego na niego zobowi¹zania lub przed³u¿enia okresu na jego wype³nienie, na
skutek wyst¹pienia okolicznoœci o charakterze si³y wy¿szej. Za³¹cznik nr 9 do
Uzupe³nienia SPO stanowi, ¿e za okolicznoœæ o charakterze si³y wy¿szej uznaje siê
wszelkie nieprzewidywalne zdarzenia bêd¹ce poza kontrol¹, których nie mo¿na
przezwyciê¿yæ mimo wszelkich nale¿ytych starañ. Zgodê na ca³kowite b¹dŸ czêœciowe zwolnienie beneficjenta z zobowi¹zania wynikaj¹cego z przepisów prawa oraz postanowieñ ww. umowy mog³a wyraziæ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Natomiast w przypadku, gdy zdaniem beneficjenta SPO ¿¹danie ARiMR w zakresie
zwrotu przyznanej premii dla m³odych rolników, narusza postanowienia zawartej
umowy o dofinansowanie projektu, mo¿e on dochodziæ swoich racji na drodze s¹dowej.
Umowa o dofinansowanie projektu jest bowiem umow¹ cywilnoprawn¹, okreœlaj¹c¹
wzajemne prawa i obowi¹zki stron. Spory w zakresie umów cywilnoprawnych rozpoznawane s¹ na drodze postêpowania cywilnego, przed s¹dem powszechnym. Nale¿y
przy tym pamiêtaæ, ¿e rozstrzygniêcie s¹du powszechnego obowi¹zuje wy³¹cznie w danej, indywidualnej sprawie, co do której s¹d wyda³ orzeczenie.
Podobne rozwi¹zania w kwestii spe³nienia warunku dotycz¹cego kwalifikacji zawodowych przyjêto w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, przy
czym okres na uzupe³nienie wykszta³cenia wynosi 3 lata od dnia dorêczenia decyzji
o przyznaniu pomocy. Szczegó³owe wymogi dotycz¹ce kwalifikacji zawodowych
okreœla rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paŸdziernika
2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach dzia³ania „U³atwienie startu m³odym rolnikom”, objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1443 z póŸn. zm.).
Natomiast wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalnoœci oraz tytu³ów zawodowych w zakresie rolnictwa, a tak¿e rodzaje dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie kwalifikacji zawodowych zawiera za³¹cznik do ww. rozporz¹dzenia. Zgodnie
z tym rozporz¹dzeniem, za sta¿ pracy w rolnictwie uznaje siê okres, liczony do dnia
z³o¿enia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników jako domownik, by³ zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracê lub spó³dzielczej umowy o pracê, na stanowisku
zwi¹zanym z prowadzeniem produkcji rolnej, lub odby³ sta¿ na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmuj¹cy wykonywanie
czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci rolniczej, a tak¿e okres prowadzenia gospodarstwa rolnego. W stosunku do okresu programowania 2004–2006,
w dzia³aniu „U³atwianie startu m³odym rolnikom” realizowanym w ramach PROW
2007–2013, katalog dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie sta¿u pracy w rolnictwie zosta³ rozszerzony.
Jednoczeœnie pragnê zapewniæ, ¿e Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, programuj¹c wsparcie dla m³odych rolników w nastêpnym okresie programowania, weŸmie
pod uwagê doœwiadczenia wynikaj¹ce z wdra¿ania dotychczasowych programów rozwoju obszarów wiejskich. Niemniej jednak nale¿y mieæ na wzglêdzie fakt, i¿ pozostawienie zupe³nej swobody dokumentowania posiadanego sta¿u pracy w rolnictwie mo¿e
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prowadziæ do potencjalnych nadu¿yæ. Natomiast zgodnie z przepisami UE pañstwo
cz³onkowskie (Instytucja zarz¹dzaj¹ca) odpowiada za zarz¹dzanie programem i za
wdra¿anie go w efektywny, skuteczny i prawid³owy sposób, jak równie¿ ma obowi¹zek
zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych Wspólnoty i w tym celu wprowadza w³aœciwe rozwi¹zania szczegó³owe oraz wydaje odpowiednie przepisy prawne.
Z powa¿aniem
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Warszawa, 24 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego, dotycz¹ce beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004–2006”, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.
Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz. 1206 ze zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyda³
w dniu 8 wrzeœnia 2004 r. rozporz¹dzenie w sprawie Uzupe³nienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” (Dz.U. nr 207, poz. 2117 ze zm.). W czêœci trzeciej za³¹cznika do wymienionego rozporz¹dzenia, dotycz¹cej opisu dzia³añ uzupe³nienia programu, w ramach realizacji priorytetu okreœlonego jako wspieranie zmian
i dostosowañ w sektorze rolno-¿ywnoœciowym, zamieszczono opis dzia³ania w postaci
u³atwiania startu m³odym rolnikom (numer dzia³ania 1.2.). Instytucj¹ wdra¿aj¹c¹
dzia³anie zmierzaj¹ce do u³atwienia zak³adania lub przejmowania gospodarstw rolnych przez m³odych rolników oraz wsparcia modernizacji tych gospodarstw by³a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach wymienionego dzia³ania
osobom fizycznym spe³niaj¹cym kryteria dostêpu wymienione w rozporz¹dzeniu mog³a
byæ przyznana pomoc w postaci jednorazowo wyp³acanej premii, w wysokoœci 50.000 z³.
Jako jedno z kryteriów wymieniono odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w przypadku
wykszta³cenia innego ni¿ wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie rolnicze, wymagaj¹ce dodatkowo posiadania odpowiedniego sta¿u w gospodarstwie rolnym, rozumianego jako
okres, w którym wnioskodawca podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu w KRUS jako domownik, oraz okres, w którym rolnik prowadzi³ przejête gospodarstwo rolne. Wnioski
o dofinansowanie realizacji projektu nale¿a³o sk³adaæ w Oddziale Regionalnym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce realizacji
projektu. Projekty zgodne z wszystkimi wymaganiami okreœlonymi dla dzia³ania przyjmowane by³y do realizacji wed³ug kolejnoœci z³o¿enia wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, w ramach dostêpnych œrodków, na podstawie umowy o dofinansowa-
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nie realizacji projektu zawartej miêdzy wnioskodawc¹ a Agencj¹ Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Omówione postêpowanie mia³o charakter administracyjny, ewentualne odrzucenie
wniosku o dofinansowanie z powodu niezachowania warunków wymienionych w Sektorowym Programie Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” nastêpowa³o w drodze decyzji
administracyjnej. Sprawy te by³y zatem rozpatrywane w trybie okreœlonym przepisami
kodeksu postêpowania administracyjnego oraz ewentualnie ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,
poz.1270 ze zm.) i nie podlega³y rozpoznaniu przez s¹dy powszechne. Nie mia³a wiêc tu
miejsca sytuacja, która wystêpuje w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych,
w których postêpowanie przed organem rentowym ma charakter administracyjny, natomiast z³o¿enie odwo³ania od decyzji skutkuje nadaniem sprawie charakteru cywilnoprawnego. Rozwi¹zanie takie, w odniesieniu do spraw z zakresu ubezpieczeñ
spo³ecznych, wynika jednak wprost z ustawy, a kodeks postêpowania cywilnego przewiduje dla tej kategorii spraw postêpowanie odrêbne, uregulowane przepisami
art. 459–47716 kpc. Zazêbianie siê procedur: cywilnej i administracyjnej, wywo³ywa³o
w przesz³oœci w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci stosowania w postêpowaniu odwo³awczym,
tocz¹cym siê przed s¹dem powszechnym, œrodków dowodowych w³aœciwych procedurze cywilnej, dla oceny decyzji wydanej po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego i wykorzystaniu œrodków dowodowych przewidzianych w procedurze
administracyjnej. Kwestia ta zosta³a jednak jednoznacznie rozstrzygniêta na korzyœæ
procedury cywilnej, co zauwa¿y³ w oœwiadczeniu pan senator Grzegorz Wojciechowski.
Zauwa¿yæ natomiast nale¿y, ¿e wspomniane w¹tpliwoœci nie wystêpuj¹ w przypadku wniesienia przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powództwa
przeciwko beneficjentowi programu o zwrot premii.
W sprawie cywilnej, tocz¹cej siê przed s¹dem powszechnym, ograniczenia dowodowe mog¹ wynikaæ tylko z przepisów kodeksu postêpowania cywilnego.
Problem podniesiony w oœwiadczeniu dotyczy jednak innej kwestii, a mianowicie
dopuszczalnoœci odmiennej oceny pojêcia sta¿u pracy w gospodarstwie rolnym, ni¿
wskazana wprost w treœci za³¹cznika do rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 8 wrzeœnia 2004 r. w sprawie Uzupe³nienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”. Ocena ta nale¿y jednak do sfery orzeczniczej zastrze¿onej
dla s¹du. Minister Sprawiedliwoœci wyposa¿ony jest natomiast, z mocy przepisów
art. 9 i art. 39 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju s¹dów powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz.1070 ze zm.) w instrumenty zwi¹zane z wykonywaniem zwierzchniego nadzoru jedynie nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów. Kontrola prawid³owoœci
orzeczeñ s¹dowych, w tym przeprowadzonego postêpowania dowodowego, mo¿e zatem
nast¹piæ wy³¹cznie z zachowaniem toku instancji, a wiêc na skutek przewidzianych
prawem œrodków odwo³awczych wnoszonych przez stronê. Nadzór nad dzia³alnoœci¹
orzecznicz¹ s¹dów sprawuj¹ s¹dy wy¿szej instancji i S¹d Najwy¿szy.
Wyra¿am nadziejê, ¿e przedstawione informacje w sposób wyczerpuj¹cy wyjaœniaj¹
zagadnienia zg³oszone w oœwiadczeniu z dnia 2 lutego 2012 r.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana w sprawie obowi¹zku wymiany dowodu osobistego w przypadku, gdy nastêpuje zmiana kodu pocztowego danej miejscowoœci. Ma to najczêœciej miejsce w przypadku, gdy Poczta Polska likwiduje
placówkê pocztow¹ w konkretnej miejscowoœci.
Przedstawiony problem dotyczy przede wszystkim stanów faktycznych
rozstrzyganych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (DzU 2006 Nr 139, poz. 993,
z póŸn. zm.), a szczególnie art. 40 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 37 ust. 1 pkt 4
ww. ustawy. Na podstawie literalnej wyk³adni wskazanych przepisów nale¿a³oby wyci¹gn¹æ wniosek, i¿ w przypadku zmiany kodu pocztowego nie ma
obowi¹zku wymiany dowodu osobistego. Zgodnie bowiem z tym przepisem
„posiadacz dowodu osobistego ma obowi¹zek wymieniæ dokument w razie
zmiany danych, które zamieszcza siê w dowodzie osobistym”. Wedle art. 37
ust. 1 pkt 4 ustawy „w dowodzie osobistym zamieszcza siê nastêpuj¹ce dane: adres miejsca zameldowania na pobyt sta³y, a w razie jego braku zameldowania na pobyt czasowy trwaj¹cy ponad 3 miesi¹ce na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku zameldowania na pobyt sta³y
albo pobyt czasowy trwaj¹cy ponad 3 miesi¹ce danych o adresie nie zamieszcza siê”. W wymienionym art. 37 nie ma ¿adnej wzmianki o kodzie pocztowym, jako kategorii danych, które zamieszcza siê w dowodzie osobistym,
mimo i¿ faktycznie kod pocztowy jest umieszczony w dowodach osobistych.
Wed³ug mojej oceny, adekwatnie do wskazanych przepisów, nie mo¿na
wyci¹gaæ wniosku, i¿ posiadacze dowodów osobistych w przypadku zmiany
kodu pocztowego miejscowoœci s¹ obowi¹zani do wymiany dowodu, albowiem kod pocztowy nie znajduje siê wœród danych enumeratywnie wymienionych w art. 37 ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych.
Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e powy¿sz¹ kwestiê komplikuje fakt, i¿
strukturê i kolejn¹ numeracjê kodów pocztowych ustala Poczta Polska na
podstawie regulaminu us³ug bêd¹cego za³¹cznikiem do zarz¹dzenia nr 137
dyrektora generalnego Poczty Polskiej z dnia 21 wrzeœnia 2005 r. jako operator œwiadcz¹cy us³ugê powszechn¹. Stosowny przepis regulaminu us³ug
Poczty Polskiej, tzn. §1 ust. 3 pkt 6, opiera siê na rozporz¹dzeniu ministra
infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania
powszechnych us³ug pocztowych wydanym na podstawie ustawy – Prawo
pocztowe. Zgodnie z tym przepisem regulaminu kod pocztowy to „Pocztowy
Numer Adresowy (PNA), sk³adaj¹cy siê z piêciu cyfr, przedzielonych po
dwóch pierwszych cyfrach myœlnikiem – identyfikator bêd¹cy zgodnie z §40
ust. 1 rozporz¹dzenia integralnym sk³adnikiem adresu nadawcy i adresata
przesy³ki lub przekazu pocztowego; kod pocztowy jest elementem wykorzystywanym w technologii stosowanej przez Pocztê Polsk¹ umo¿liwiaj¹cym
prawid³owe kierowanie przesy³ek i przekazów pocztowych”.
Powy¿sze wskazuje, ¿e zmiany kodu dokonywane s¹ bez zgody mieszkañców danej miejscowoœci i z innych przyczyn ni¿ le¿¹ce po stronie zainteresowanego. W tym miejscu nale¿y wskazaæ, ¿e jest to jedyna informacja
w dowodzie osobistym, która jest zmienna i pozostaje poza uprawnieniami
dyspozycyjnymi posiadacza.
Z wy¿ej wymienionych wzglêdów moje w¹tpliwoœci budzi kwestia odp³atnoœci za ewentualn¹ wymianê dowodu osobistego w zwi¹zku ze zmian¹
kodu pocztowego, albowiem zgodnie z §7 ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz
trybu postêpowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich uniewa¿niania, wymiany, zwrotu lub utraty (bêd¹cego aktem wykonawczym do
art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci i dowodach
osobistych) i w zwi¹zku z §23 tego rozporz¹dzenia do wniosku o wymianê
dowodu osobistego za³¹cza siê potwierdzenie uiszczenia op³aty za wydanie
dowodu osobistego lub dokument uzasadniaj¹cy zwolnienie z op³aty. W po-
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przednio obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, przed 1 stycznia 2010 r., obowi¹zywa³o jako akt wykonawczy do uchylonego ju¿ art. 36a ustawy
o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie op³aty za wydanie dowodu osobistego
(DzU 2000 Nr 105, poz. 1110, ze zm.), na podstawie którego nie pobierano
op³aty za wymianê dowodu osobistego od osób zobowi¹zanych do wymiany
dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego. Po uchyleniu przedmiotowego rozporz¹dzenia, a tak¿e z uwagi na w¹tpliwoœci zwi¹zane ogólnie
z kwesti¹ obowi¹zku wymiany dowodu osobistego w sytuacji zmiany kodu
pocztowego miejscowoœci powy¿sze zagadnienie wymaga wyjaœnienia.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, uprzejmie proszê o odpowiedzi na pytania.
1. Czy na podstawie przytoczonych przepisów mo¿na stwierdziæ, i¿ istnieje obowi¹zek wymiany dowodów osobistych w razie zmiany kodu pocztowego miejscowoœci?
2. Czy Panu Ministrowi znana jest praktyka samorz¹dów pobierania
op³at za wymianê dowodu osobistego w przypadku zmiany kodu pocztowego?
3. Czy uznaje Pan s³usznoœæ rozwi¹zania, wedle którego ewentualnym
ciê¿arem ponoszenia op³at za wymianê dowodu osobistego w zwi¹zku ze
zmian¹ kodu pocztowego nale¿a³oby obci¹¿yæ nie posiadaczy dowodów osobistych, a odpowiedzialn¹ za to instytucjê, czyli Pocztê Polsk¹?
Bêdê zobowi¹zany za szczegó³ow¹ analizê przedstawionej sprawy.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ
Warszawa, 1 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 8 lutego 2012 roku (sygn. BPS/043-05-161/12),
przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lutego 2012 roku w sprawie
obowi¹zku wymiany dowodu osobistego w przypadku, gdy nastêpuje zmiana kodu
pocztowego danej miejscowoœci, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
Na wstêpie nale¿y wskazaæ, ¿e zagadnienia dotycz¹ce wymiany dowodu osobistego
zosta³y uregulowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 993, z póŸn. zm.). Zgodnie
z przepisami art. 40 ust. 1 ww. ustawy posiadacz dowodu osobistego ma obowi¹zek
wymieniæ dowód osobisty w razie:
1. zmiany danych, które zamieszcza siê w dowodzie osobistym;
2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okolicznoœci utrudniaj¹cej
ustalenie to¿samoœci osoby;
3. up³ywu terminu wa¿noœci dowodu osobistego.
Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e jedn¹ z danych zamieszczanych w dowodzie
osobistym jest adres miejsca zameldowania na pobyt sta³y, a w razie jego braku adres
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zameldowania na pobyt czasowy trwaj¹cy ponad 3 miesi¹ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nale¿y dodaæ, ¿e w przypadku braku zameldowania na pobyt sta³y albo pobyt czasowy trwaj¹cy ponad 3 miesi¹ce danych o adresie nie zamieszcza siê.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e kod pocztowy stanowi integralny element adresu zameldowania, nale¿y mieæ na uwadze, ¿e w powszechnie obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym nie istniej¹ regulacje, które wskazywa³yby sposób og³aszania informacji o zmianie
kodów pocztowych, co pozwoli³oby wszystkim zainteresowanym osobom na zapoznanie siê z dokonywanymi zmianami.
Zgodnie z §1 ust. 3 pkt 6 Regulaminu œwiadczenia powszechnych us³ug pocztowych (za³¹cznik do uchwa³y Nr 171 z dnia 19 lipca 2011 roku Zarz¹du Poczty Polskiej
SA), placówki pocztowe s¹ zobowi¹zane do prowadzenia aktualnego Oficjalnego Spisu
Pocztowych Numerów Adresowych, niemniej jednak powy¿sze wprowadzono na mocy
aktu wewnêtrznego Poczty Polskiej.
Obywatel nie ma zatem obowi¹zku œledzenia zmian kodu pocztowego, a co za tym
idzie nie mo¿e byæ zobowi¹zany do wymiany dowodu osobistego w przypadku jego ka¿dorazowej zmiany.
Niemniej jednak osoba, która z³o¿y wniosek o wymianê dowodu osobistego z uwagi
na zmianê kodu pocztowego, b¹dŸ te¿ inn¹ przyczynê przewidzian¹ przepisami prawa,
powinna otrzymaæ ten dokument z aktualnym kodem pocztowym.
Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y podkreœliæ, ¿e g³ówn¹ funkcj¹ dowodu osobistego
jest potwierdzenie to¿samoœci w³aœciciela dokumentu. Zmiana kodu pocztowego w ¿aden sposób nie wprowadza w b³¹d co do to¿samoœci posiadacza dokumentu.
Jednoczeœnie nale¿y poinformowaæ, ¿e w dniu 6 sierpnia 2010 roku uchwalona zosta³a nowa ustawa o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z póŸn. zm.),
z terminem wejœcia w ¿ycie z dniem 1 lipca 2013 roku. Zgodnie z art. 12 wspomnianego
aktu prawnego nie przewiduje siê zamieszczania w dokumencie danych dotycz¹cych
adresu zameldowania. W zwi¹zku z powy¿szym zmiana adresu zameldowania nie bêdzie stanowiæ przes³anki do wymiany dowodu osobistego.
Nawi¹zuj¹c do kwestii odp³atnoœci za wymianê dowodu osobistego w przypadku
zmiany kodu pocztowego, nale¿y wyjaœniæ, ¿e zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (Dz. U.
Nr 39, poz. 306) zniesiona zosta³a, z dniem 1 stycznia 2010 roku, op³ata za wydanie
oraz wymianê dowodu osobistego. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y równie¿ poinformowaæ, ¿e nie stosuje siê przepisów §7 ust. 1 pkt 2 oraz §23 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu
postêpowania w sprawach wydawania dowodów osobistych (Dz. U. Nr 47, poz. 384).
Z powa¿aniem
MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Roman Dmowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Zapozna³em siê z treœci¹ odpowiedzi na pismo pos³a do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego skierowane w dniu 3 paŸdziernika
2011 roku do prokuratora generalnego RP Andrzeja Seremeta, a dotycz¹ce
okolicznoœci przyznania siê do winy i aresztowania na okres 4 miesiêcy
64-letniego Bronis³awa G. Podejrzanego – jak siê potem okaza³o, nies³usznie –
o zabójstwo 15-letniej dziewczynki.
Moje zdumienie w tej odpowiedzi budz¹ dwie okolicznoœci.
Po pierwsze – odpowiedzi na pismo, w którym domagano siê wyjaœnienia
zarzutów dotycz¹cych Prokuratury Rejonowej w Elbl¹gu, udzieli³a Prokuratura Rejonowa w Elbl¹gu. Czy jest standardem postêpowania w prokuraturze,
¿e odpowiedzi na skargi udzielaj¹ ci prokuratorzy, których skargi bezpoœrednio dotycz¹, i czy Pan Prokurator Generalny nie podziela obawy, ¿e taki sposób odpowiadania na skargi s³u¿y raczej kryciu nieprawid³owoœci, a nie ich
wyjaœnianiu?
Po drugie – zdumia³ mnie nastêpuj¹cy fragment przedmiotowej odpowiedzi: „Maj¹c na uwadze ca³okszta³t zgromadzonego materia³u dowodowego,
a zw³aszcza zeznania œwiadków, z których wynika³o, ¿e Bronis³aw G. by³
bardzo odhamowany seksualnie i stwarza³ wra¿enie osoby upoœledzonej,
jak równie¿ brak na tym etapie postêpowania jakichkolwiek przes³anek
wskazuj¹cych, i¿ wyjaœnienia z³o¿one przez w/w uzyskano w sposób bezprawny, w ocenie Prokuratora prowadz¹cego postêpowanie nie by³o mo¿liwoœci podjêcia innej decyzji ni¿ skierowanie wniosku o zastosowanie
tymczasowego aresztowania wobec Bronis³awa G.”.
Ta odpowiedŸ wskazuje ni mniej, ni wiêcej, ¿e prokurator rejonowy w Elbl¹gu œwiadomie, z rozmys³em wyst¹pi³ o tymczasowe aresztowanie wobec
upoœledzonego cz³owieka, co by³oby ra¿¹cym nadu¿yciem w³adzy.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Prokuratora Generalnego
o to, aby wszystkie okolicznoœci tymczasowego aresztowania Bronis³awa G.
oraz okolicznoœci jego przes³uchania, w toku którego przyzna³ siê do niepope³nionej zbrodni, zosta³y wnikliwie przez Pana Prokuratora Generalnego
wyjaœnione, i ¿eby zrobi³a to w³aœciwa jednostka Prokuratury Generalnej,
a nie ta prokuratura, której dotycz¹ zarzuty.
Zwracam uwagê, ¿e wymuszanie przyznania siê do winy na niewinnym
cz³owieku i aresztowanie niewinnego cz³owieka, w dodatku, jak wskazuj¹
okolicznoœci, cz³owieka upoœledzonego, jest karygodnym nadu¿yciem w³adzy i dzia³aniem w najwy¿szym stopniu niebezpiecznym dla poczucia praworz¹dnoœci i sprawiedliwoœci w pañstwie.
Oczekujê, ¿e Pan Prokurator Generalny podejdzie do tej sprawy z najwy¿sz¹ powag¹.
Bêdê zobowi¹zany za szczegó³owe wyjaœnienia w przedmiotowej
sprawie.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
Warszawa, 5.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego z³o¿one
podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lutego 2012 r., przekazane Prokuratorowi Generalnemu, przy piœmie z dnia 8 lutego 2012 r. nr BPS/043-05-162/12, dotycz¹ce sprawy 4 Ds 18/11 Prokuratury Rejonowej w Elbl¹gu przedstawiam, co
nastêpuje.
Œledztwo w powy¿szej sprawie zainicjowane zosta³o notatk¹ urzêdow¹ z 20 maja
2011 r. sporz¹dzon¹ przez funkcjonariusza z Komisariatu Policji w Pas³êku o ujawnieniu zw³ok ma³oletniej Eweliny M. na terenie leœnym na wysokoœci miejscowoœci Buczyniec. W oparciu o czynnoœci prowadzone na miejscu zdarzenia, w tym rozmowy
z okolicznymi mieszkañcami i rodzin¹ pokrzywdzonej ustalono, ¿e w tym dniu ma³oletnia wracaj¹c ze szko³y w Rychlikach, oko³o godz. 14 sz³a drog¹ gruntow¹, prowadz¹c¹
przez teren leœny z Buczyñca do Lepna, jednak do miejsca zamieszkania nie dotar³a.
Oko³o godz. 20 na tej drodze, pod stert¹ ga³êzi znaleziono jej cia³o.
Prokurator Rejonowy w Elbl¹gu wspólnie z bieg³¹ z zakresu medycyny s¹dowej oraz
z udzia³em techników kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji w Elbl¹gu, dokona³ zewnêtrznych oglêdzin zw³ok. Przed przyst¹pieniem do tej czynnoœci zabezpieczono fotograficznie ujawnione na miejscu zdarzenia œlady traseologiczne, u¿yto psów tropi¹cych
i ze znalezionego przez jednego z nich na poboczu worka jutowego pobrano œlady osmologiczne.
W czasie oglêdzin zw³ok zabezpieczono kawa³ki ga³êzi, sznurek, chustê, wymazy
spod paznokci prawej i lewej d³oni, mikroœlady ze skóry i odzie¿y, but z lewej stopy oraz
wymaz z plamy znajduj¹cej siê w pobli¿u zw³ok.
W dniu 22 maja 2011 r. przeprowadzono sekcjê, która wykaza³a, ¿e Ewelina M. zosta³a brutalnie zgwa³cona i pozbawiona ¿ycia przez gwa³towne uduszenie. Potem
sprawca zniewa¿y³ jej zw³oki. W trakcie sekcji zw³ok zabezpieczono równie¿ materia³
biologiczny.
Od momentu ujawnienia powy¿szego zabójstwa funkcjonariusze KMP w Elbl¹gu
i KWP w Olsztynie prowadzili czynnoœci operacyjne i procesowe maj¹ce na celu ustalenie sprawcy przestêpstwa. W trakcie czynnoœci przes³uchano kilkunastu œwiadków,
bêd¹cych mieszkañcami tych okolic. Na podstawie ich zeznañ oraz dzia³añ operacyjnych ustalono, ¿e bezpoœrednio przed zaginiêciem Eweliny M. w pobli¿u miejsca przestêpstwa by³ widziany Bronis³aw G. Zeznaj¹cy w sprawie œwiadkowie twierdzili, ¿e od
niedawna pojawi³ siê on w Buczyñcu i zaczepia³ kobiety, podejmowa³ w rozmowach
z nimi tematy seksualne, a nawet dopuœci³ siê w stosunku do jednej z nich naruszenia
nietykalnoœci cielesnej, ³api¹c j¹ za krocze.
W oparciu o powy¿sze ustalenia w dniu 21 maja 2011 r. dokonano zatrzymania
Bronis³awa G., dokonuj¹c jednoczeœnie oglêdzin jego pojazdu i zabezpieczenia szeregu œladów i mikroœladów. Nastêpnie dzia³aj¹c w trybie art. 308 §2 kpk przes³uchano wy¿ej wymienionego w charakterze podejrzanego o pope³nienie przestêpstw
z art. 197 §3 pkt 2 kk, art. 148 §2 pkt 2 kk, art. 262 §1 kk. Sk³adaj¹c wyjaœnienia
w obecnoœci psychologa, potwierdzi³, i¿ w dniu 21 maja 2011 r. mia³ kontakt z pokrzywdzon¹. Wyjaœni³, ¿e gdy jecha³ drog¹ do leœniczówki nagle wyskoczy³a mu m³oda dziewczyna i chyba potr¹ci³ j¹ praw¹ stron¹ pojazdu. Wskutek uderzenia upad³a
na drogê, ale po chwili podnios³a siê, po czym zaczê³a go wyzywaæ, biæ i kopaæ i wtedy j¹ odepchn¹³, powoduj¹c jej upadek i utratê przytomnoœci. Nieprzytomn¹ zaci¹g-
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n¹³ w trawy, do rowu, gdzie czêœciowo obna¿y³ jej cia³o i dotyka³ poœladków.
Zanegowa³ natomiast fakt zgwa³cenia i poda³, ¿e uciek³, albowiem zosta³ sp³oszony
przez przeje¿d¿aj¹cy pojazd.
W dniu 23 maja 2011 r. Prokurator Rejonowy w Elbl¹gu wszcz¹³ w tej sprawie œledztwo i przedstawi³ Bronis³awowi G. zarzut pope³nienia czynów z art. 197 §3 pkt 2 kk,
art. 148 §2 kk i art. 262 §1 kk. W trakcie przes³uchania podejrzany, w obecnoœci psychologa, poda³ inn¹ wersjê zdarzenia. Nie przyzna³ siê do zarzucanych czynów, wyjaœni³, i¿ wczeœniejsze jego wyjaœnienia odnoœnie do potr¹cenia dziewczynki, zawleczenia
jej do lasu i obmacywania by³y nieprawdziwe. Nie potrafi³ jednak wskazaæ powodów,
dla których z³o¿y³ wczeœniejsze wyjaœnienia. Poda³ jedynie, i¿ obawia³ siê zamkniêcia
w szpitalu psychiatrycznym.
Na podstawie tak zgromadzonego materia³u dowodowego Prokurator Rejonowy
w Elbl¹gu wyst¹pi³ z wnioskiem do s¹du o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Podczas posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzany Bronis³aw G. wskaza³, i¿ wczeœniejsze jego wyjaœnienia, w których przyzna³ siê do pope³nienia zarzucanych czynów, spowodowane by³y tym, i¿ „na Policji krzyczeli na niego i ba³
siê, ¿e go funkcjonariusze pobij¹”.
Postanowieniem z 24 maja 2011 r. S¹d Rejonowy w Elbl¹gu zastosowa³ wobec Bronis³awa G. œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W ocenie
s¹du zgromadzony materia³ wskazywa³ na wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e podejrzany pope³ni³ zarzucany mu czyn.
W dniu 26 maja 2011 r. podejrzany zosta³ po raz kolejny przes³uchany i wyjaœni³, ¿e
wczeœniej przyzna³ siê do kontaktu z pokrzywdzon¹, gdy¿ policjanci krzyczeli, ¿e zawioz¹ go do szpitala psychiatrycznego. Poda³, i¿ to funkcjonariusze Policji poinformowali,
gdzie dosz³o do przestêpstwa, on tego dnia nie jecha³ t¹ drog¹. Postanowieniem
z 2 czerwca 2011 r. powo³ano bieg³ego z Instytutu Genetyki S¹dowej w Bydgoszczy celem ustalenia czy w substancji zabezpieczonej spod paznokci pokrzywdzonej znajduj¹
siê mikroœlady oraz czy na podstawie zabezpieczonych w³osów mo¿na okreœliæ DNA
sprawcy.
W dniu 18 czerwca 2011 r. sporz¹dzono opiniê psychologiczn¹ dotycz¹c¹ podejrzanego, z której wynika³o, ¿e prezentuje on cechy osobowoœci z deficytami w zakresie
spo³ecznego funkcjonowania. Sporz¹dzenie pe³nej opinii wymaga³o jednak badania
podejrzanego po³¹czonego z obserwacj¹ szpitaln¹.
Z za³¹czonej do akt sprawy opinii psychiatrycznej wynika³o, ¿e podejrzany nie jest
chory psychicznie, stwierdzono u niego objawy wskazuj¹ce na organiczne uszkodzenie
centralnego uk³adu nerwowego i dlatego biegli zawnioskowali obserwacjê. W dniu
26 czerwca 2011 r., podejrzany zosta³ przes³uchany po raz kolejny i w dalszym ci¹gu
nie przyzna³ siê do pope³nienia zarzucanych mu czynów oraz poda³, ¿e przestêpstwa
tego móg³ dokonaæ mê¿czyzna o ps. „Cygan”.
W dniu 14 lipca 2011 r. sporz¹dzono opiniê z zakresu biologii i genetyki s¹dowej
z Bydgoszczy, która wykaza³a, i¿ materia³ genetyczny, zabezpieczony na apaszce zawi¹zanej na szyi denatki nie pochodzi³ od Bronis³awa G., natomiast od Eweliny M.
i nieznanego mê¿czyzny, którego profil genetyczny nadawa³ siê do poddania go analizom porównawczym. Profil genetyczny tego mê¿czyzny ujawniono równie¿ na wymazie
pobranym spod paznokci prawej d³oni denatki. Wykluczono natomiast, ¿e mo¿e siê
tam znajdowaæ materia³ genetyczny pochodz¹cy od Bronis³awa G.
Powy¿sze skutkowa³o podjêciem decyzji o przeprowadzeniu dodatkowych badañ
genetycznych zabezpieczonych dowodów w postaci apaszki, sznurka i kija. Postanowieniem z 16 sierpnia 2011 r. S¹d Okrêgowy w Elbl¹gu przed³u¿y³ stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Bronis³awa G. do 23 listopada 2011 r. Postanowieniem
z 30 sierpnia 2011 r. S¹d Apelacyjny w Gdañsku nie uwzglêdni³ za¿alenia obroñcy podejrzanego na postanowienie o przed³u¿eniu tymczasowego aresztowania i utrzyma³
w mocy zaskar¿one postanowienie.
Postanowieniem z 26 sierpnia 2011 r. powo³ano bieg³ego R. Paw³owskiego z ZMS
Uniwersytetu Medycznego w Gdañsku celem ustalenia, czy œlady zabezpieczone na
sznurku, ga³êzi, chustce pochodz¹ od Eweliny M. i Bronis³awa G.
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W dniu 23 wrzeœnia 2011 r. do Prokuratury Rejonowej w Elbl¹gu wp³ynê³a opinia
Instytutu Genetyki S¹dowej w Bydgoszczy z 16 wrzeœnia 2011 r., z której wynika³o, ¿e
profil genetyczny Bogdana H. jest zgodny z profilem genetycznym mê¿czyzny, którego
materia³ genetyczny oznaczono w wyskrobinach spod paznokci prawej d³oni Eweliny M. Z wysokim prawdopodobieñstwem materia³ genetyczny mê¿czyzny, ujawniony
na powierzchni apaszki pochodzi równie¿ od Bogdana H.
W oparciu o powy¿sze ustalenia Bogdanowi H. przedstawiono zarzuty z art. 197 §3
pkt 2 kk, art. 148 §2 kk, art. 262 §1 kk i w dniu 29 wrzeœnia 2011 r. S¹d Rejonowy
w Elbl¹gu zastosowa³ wobec niego œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Tego samego dnia Prokurator Rejonowy w Elbl¹gu uchyli³ tymczasowe aresztowanie wobec Bronis³awa G. i wyda³ nakaz jego zwolnienia. Odpowiadaj¹c na zarzuty zawarte w oœwiadczeniu Senatora Grzegorza Wojciechowskiego uprzejmie wyjaœniam, i¿
Prokurator Rejonowy w Elbl¹gu, przesy³aj¹c do s¹du wniosek o zastosowanie wobec
Bronis³awa G. œrodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania kierowa³ siê ocen¹ materia³u dowodowego zebranego na wstêpnym etapie œledztwa, który
wskazywa³ na du¿e prawdopodobieñstwo pope³nienia przez podejrzanego zarzucanego
mu czynu.
Argumenty przytoczone we wniosku prokuratora podzieli³ S¹d Rejonowy w Elbl¹gu
stosuj¹cy tymczasowe aresztowanie oraz miejscowy S¹d Okrêgowy, który przed³u¿a³
stosowany œrodek zapobiegawczy, jak te¿ S¹d Apelacyjny w Gdañsku, rozpoznaj¹cy
œrodek odwo³awczy od tej decyzji. Poczynione w sprawie na ten moment ustalenia nie
wykaza³y, by z³o¿one przez Bronis³awa G. wyjaœnienia zosta³y pozyskane w okolicznoœciach ograniczaj¹cych swobodê jego wypowiedzi.
Stwierdziæ równie¿ nale¿y, i¿ w dacie kierowania wniosku o zastosowanie
tymczasowego aresztowania, Prokurator Rejonowy w Elbl¹gu, nie dysponowa³ pisemn¹ opini¹ s¹dowo-psychiatryczn¹ dotycz¹c¹ stanu zdrowia psychicznego podejrzanego, która wskazywa³aby na jego upoœledzenie umys³owe. Zatem za pozbawion¹
jakichkolwiek podstaw faktycznych uznaæ nale¿y sugestiê Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, i¿ „Prokurator Rejonowy w Elbl¹gu, œwiadomie i z rozmys³em wyst¹pi³
o tymczasowe aresztowanie wobec upoœledzonego cz³owieka...”.
Odnosz¹c siê natomiast do pozosta³ych zarzutów Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, uprzejmie informujê, i¿ pismo Pos³a do Parlamentu Europejskiego Janusza
Wojciechowskiego z dnia 3 paŸdziernika 2011 r., skierowane do Prokuratora Generalnego zosta³o przekazane drog¹ s³u¿bow¹ do Prokuratury Okrêgowej w Elbl¹gu celem
wyjaœnienia podnoszonych okolicznoœci i udzielenia odpowiedzi.
Prokurator Okrêgowy w Elbl¹gu traktuj¹c korespondencjê Pos³a J. Wojciechowskiego jako interwencjê, co wynika³o z jej treœci, przes³a³ j¹ do Prokuratora Rejonowego w Elbl¹gu, bêd¹cego gospodarzem postêpowania celem udzielenia odpowiedzi
w zakresie podnoszonych w tym piœmie zagadnieñ natury merytorycznej, dotycz¹cych motywów i okolicznoœci skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie
wobec Bronis³awa G. oraz ustalenia, czy w stosunku do wy¿ej wymienionego nie dopuszczono siê przestêpstwa, poprzez wp³ywanie na treœæ i swobodê sk³adania przez
niego wyjaœnieñ.
Prokurator Rejonowy w Elbl¹gu udzieli³ Pos³owi do Parlamentu Europejskiego Januszowi Wojciechowskiemu wyczerpuj¹cej merytorycznie odpowiedzi na temat kluczowych ustaleñ w œledztwie, a nastêpnie zgodnie z sugesti¹ Pos³a wy³¹czy³ ze sprawy
do odrêbnego postêpowania materia³y dotycz¹ce funkcjonariuszy Policji.
Decyzj¹ Prokuratora Okrêgowego w Elbl¹gu z 13 lutego 2012 r. podjêt¹ na podstawie §122 ust. 5 Regulaminu wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, wy¿ej wymienione materia³y przekazano do Prokuratury
Rejonowej w Ostródzie celem unikniêcia zarzutu braku obiektywizmu.
Postanowieniem z 20 lutego 2012 r. Prokurator Rejonowy w Ostródzie wszcz¹³ œledztwo w sprawie przekroczenia uprawnieñ przez funkcjonariuszy KP w Pas³êku, KMP
w Elbl¹gu i KWP w Olsztynie w toku œledztwa wdro¿onego przez Prokuraturê Rejonow¹
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w Elbl¹gu poprzez stosowanie gróŸb bezprawnych wobec podejrzanego Bronis³awa G.,
w celu uzyskania okreœlonych wyjaœnieñ, tj. o przestêpstwo z art. 231 §1 kk w zb.
z art. 246 kk w zw. z art. 11 §2 kk.
Postêpowanie to pozwoli na ustalenie, czy dosz³o do nieprawid³owoœci podczas wykonywania przez funkcjonariuszy czynnoœci procesowych z udzia³em Bronis³awa G.
Z powa¿aniem
w z. PIERWSZY ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Jamrogowicz
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowna Pani Rzecznik!
Zwracaj¹ siê do mojego biura senatorskiego osoby ze skargami w sprawie
niesprawiedliwego systemu naliczania emerytur pracowniczych w sytuacji, gdy
osobie uprawnionej brakuje wymaganego sta¿u pracy i do tego sta¿u doliczany
jest okres zatrudnienia w gospodarstwie rolnym. Niesprawiedliwoœæ w moim
przekonaniu polega na tym, ¿e niezale¿nie od d³ugoœci okresu pracy w gospodarstwie rolnym do podstawy wymiaru emerytury pracowniczej dolicza siê wy³¹cznie okres brakuj¹cy do ustawowego minimum uprawniaj¹cego do
emerytury, nie zaœ rzeczywisty, ³¹czny okres pracy. Dzieje siê tak, mimo ¿e
w opisanej sytuacji KRUS przekazuje do ZUS pe³n¹ refundacjê sk³adek ubezpieczenia, któremu podlega³ pracownik w okresie ubezpieczenia rolniczego. Znany
mi jest przypadek (Oddzia³ ZUS w Skierniewicach), w którym osoba objêta tym
œwiadczeniem wykaza³a siê ³¹cznym sta¿em pracy wynosz¹cym ponad 35 lat,
w czym by³o 17 lat pracy podlegaj¹cej ubezpieczeniu ZUS i 18 lat pracy podlegaj¹cej ubezpieczeniu KRUS, tymczasem do wyliczenia emerytury przyjêto tej osobie wy³¹cznie 20-letni okres zatrudnienia.
W odpowiedzi na pismo jednej z takich osób, pana Leona L. zamieszka³ego w Rawie Mazowieckiej, udzielonej 29 lipca 2011 roku Pani Rzecznik podzieli³a w¹tpliwoœci autora tego pisma i nawet wyst¹pi³a do ministra pracy
i polityki spo³ecznej, wskazuj¹c na niesprawiedliwoœæ tego rozwi¹zania. Zaskoczy³a mnie jednak zawarta w udzielonej odpowiedzi nastêpuj¹ca fraza
z pisma Pani Rzecznik: „W dniu 13 czerwca 2001 r. Minister Pracy i Polityki
Spo³ecznej udzieli³ Rzecznikowi odpowiedzi na jego pismo z dnia 30 maja
2001 r., w której niestety nie podzieli³ stanowiska Rzecznika w tej sprawie.
W zwi¹zku z powy¿szym, po dokonaniu analizy stanu prawnego nale¿y uznaæ, i¿ rozwi¹zania dotycz¹ce ograniczenia wysokoœci emerytur i rent do
100% podstawy wymiaru tych œwiadczeñ s¹ rozwi¹zaniami systemowymi
i dotycz¹ wszystkich ubezpieczonych. Mieszcz¹ siê one w granicach przys³uguj¹cego ustawodawcy w³adztwa do kszta³towania norm prawnych zgodnie
z za³o¿eniami spo³eczno-ekonomicznymi. Ewentualne zaskar¿enie tych rozwi¹zañ do Trybuna³u Konstytucyjnego nie wydaje siê mo¿liwe, z uwagi na to,
i¿ Trybuna³ nie dokonuje oceny aktów prawnych pod tym k¹tem”.
Po pierwsze, w nawi¹zaniu do tego stanowiska Pani Rzecznik wyra¿am
zdziwienie, czy rzeczywiœcie wspomniana przez Pani¹ Rzecznik niesprawiedliwoœæ w naliczaniu emerytur nie kwalifikuje siê do Trybuna³u Konstytucyjnego i czy rzeczywiœcie jest tak, jak pisze Pani Rzecznik, ¿e ustawodawca
ma pe³ne w³adztwo do kszta³towania norm prawnych zgodnie z za³o¿eniami
spo³eczno-ekonomicznymi, bez ogl¹dania siê na przepisy konstytucji.
Po drugie, zdumiewa mnie ³atwoœæ, z jak¹ Pani Rzecznik ustêpuje ministrowi pracy i wycofuje siê z dalszych dzia³añ tylko dlatego, ¿e minister „niestety nie podzieli³ stanowiska Rzecznika w tej sprawie”. Gdyby Rzecznik
mia³ dzia³aæ tylko wtedy, gdy minister siê na to zgadza, to jego urz¹d raczej
nie by³by potrzebny. Zwracam siê w zwi¹zku z tym z proœb¹, aby Pani Rzecznik przeanalizowa³a prawid³owoœæ swojej odpowiedzi udzielonej Panu Leonowi L. w piœmie z dnia 29 lipca 2011 roku.
Wnoszê ponadto, aby Pani Rzecznik ponownie przeanalizowa³a, czy rozwi¹zanie zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych jest rzeczywiœcie zgodne z konstytucj¹
w sytuacji, gdy osoba podlega ubezpieczeniu ³¹cznie przez np. 35 lat (jak we
wspomnianej sprawie ze Skierniewic), a otrzymuje emeryturê tak¹ sam¹ jak
osoba pracuj¹ca 20 lat. Czy ta regu³a nie narusza zasady równoœci wszystkich wobec prawa i nie dyskryminuje osób, których uprawienia emerytalne
zale¿¹ od ³¹cznej pracy podlegaj¹cej ubezpieczeniu ZUS i KRUS?
Oczekujê, i¿ Pani Rzecznik rozwa¿y powy¿sze kwestie.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
Warszawa, 24.02.2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku ze skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lutego 2012 r., uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych
wyjaœnieñ.
Podnoszone przez Pana Senatora kwestie by³y przedmiotem analizy, przeprowadzonej przez Rzecznika w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, S³awomira Sadowskiego i Wojciecha Skurkiewicza na
81. posiedzeniu Senatu 29 lipca 2011 roku.
W zwi¹zku z tym Rzecznik udzieli³ w tej sprawie dwóch odpowiedzi, a mianowicie
z dnia 29 sierpnia oraz z dnia 3 paŸdziernika 2011 r. W tej drugiej odpowiedzi Rzecznik
przedstawi³ równie¿ uzasadnienie stanowiska w kwestii braku dostatecznych argumentów, umo¿liwiaj¹cych skuteczne podwa¿enie konstytucyjnoœci art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Ponadto zosta³o za³¹czone do
wiadomoœci stanowisko Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.,
uzyskane w odpowiedzi na wyst¹pienie Rzecznika.
W art. 86 ust. 1 ustawy mowa jest o tym, ¿e wysokoœæ emerytury/renty wraz z przys³uguj¹cymi do tych œwiadczeñ zwiêkszeniami okreœlonymi w art. 56 ust. 3–4 lub 73
ust. 3–4 nie mo¿e przekroczyæ 100% podstawy wymiaru. Nast¹pi³a tu zmiana prawa
emerytalno-rentowego w porównaniu do rozwi¹zañ obowi¹zuj¹cych wczeœniej. Art. 86
ust. 1 ustawy zaostrzy³ warunki uwzglêdniania zwiêkszeñ do wysokich œwiadczeñ, stanowi¹c, ¿e kwota emerytury lub renty wraz ze zwiêkszeniami nie mo¿e przekraczaæ
100% podstawy wymiaru emerytury lub renty. W klasycznym ubezpieczeniu spo³ecznym wystêpuje œcis³a zale¿noœæ miêdzy op³acaniem sk³adki i jej wysokoœci¹ oraz okresem p³acenia a prawem do œwiadczeñ i ich wysokoœci¹ (zasada wzajemnoœci).
Obowi¹zuj¹ce obecnie regulacje dowodz¹ jednak, ¿e zasada wzajemnoœci nie jest, podobnie jak w poprzednio obowi¹zuj¹cym systemie, w pe³ni realizowana. Ju¿ na tle
wczeœniej obowi¹zuj¹cych uregulowañ Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e przewidziany w nich system ma co do zasady charakter ubezpieczeniowy, tzn. ¿e op³acanie
sk³adek zarówno warunkuje nabycie prawa do emerytury lub renty, jak i ma istotny
wp³yw na rozmiar tych œwiadczeñ. Zasada wzajemnoœci sk³adki i œwiadczenia nie jest
tu jednak bezwzglêdnie przestrzegana, poniewa¿ sk³adka nie zosta³a dostosowana do
wielkoœci indywidualnego ryzyka, lecz jest ustalana na przeciêtnym poziomie, zapewniaj¹cym wzglêdn¹ równowagê w ujêciu ca³oœciowym, obejmuj¹cym wszystkich ubezpieczonych. Przy ustalaniu prawa do œwiadczeñ lub ich wysokoœci w zakresie okreœlonym w ustawie s¹ uwzglêdniane równie¿ okresy niesk³adkowe, niezwi¹zane
z wykonywaniem dzia³alnoœci zawodowej i obowi¹zkiem op³acania sk³adki; przewidziana jest tak¿e górna granica œwiadczenia, jakie mo¿na otrzymaæ. W polskim systemie
ubezpieczenia spo³ecznego zasada wzajemnoœci sk³adki i prawa do œwiadczenia nigdy
wiêc nie by³a pojmowana w sposób absolutny. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim zachowania proporcji miêdzy wysokoœci¹ op³acanych sk³adek a rozmiarem œwiadczenia.
Nie zawsze wiêc – z konstytucyjnego punktu widzenia – jako nieprawid³owoœæ nale¿y
traktowaæ brak prostej zale¿noœci miêdzy prawem do œwiadczenia i ich wysokoœci¹
a okresem op³acania i rozmiarem sk³adki (zob. wyrok z 30 maja 2000 r., sygn.
K. 37/98, OTK ZU nr 4/2000, poz. 112). Wykazanie, ¿e przyjêcie innego sposobu wyliczenia by³oby korzystniejsze dla okreœlonej grupy ubezpieczonych nie mo¿e przes¹dzaæ samo przez siê o niekonstytucyjnoœci metody przyjêtej przez ustawodawcê.
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Naruszenie art. 67 ust. 1 Konstytucji mia³oby bowiem miejsce dopiero wtedy, gdyby
przyjêty przez ustawodawcê sposób wyliczenia podstawy wymiaru emerytury lub renty
prowadzi³ do naruszenia istoty prawa do zabezpieczenia spo³ecznego lub co najmniej
wskazywa³, ¿e przyjête rozwi¹zanie mimo istniej¹cych mo¿liwoœci systemowych nie zapewnia realizacji treœci prawa konstytucyjnego.
Nie jest zatem tak, ¿e Rzecznik nie podda³ weryfikacji stanowiska, przedstawionego
w 2001 r.
Rzecznik nie stwierdza równie¿ potrzeby korygowania odpowiedzi udzielonej Panu
Leonowi L. w piœmie z dnia 29 lipca 2011 r.
Dodatkowo uprzejmie wyjaœniam, ¿e podany przez Pana Senatora przyk³ad osoby,
która podlega³a ubezpieczeniu ³¹cznie przez np. 35 lat (sprawa ze Skierniewic), nie
znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym sprawy. Uprzejmie informujê, ¿e zainteresowana dwukrotnie zwraca³a siê do Rzecznika w sprawie wysokoœci swojej emerytury
(renty), przedstawiaj¹c stosowne dokumenty oraz wyroki zapadaj¹ce w jej sprawie.
Pismem z dnia 11 stycznia 2011 r. Rzecznik odmówi³ wniesienia w jej sprawie skargi
kasacyjnej, albowiem wniosek zosta³ z³o¿ony po terminie, o którym mowa w art. 3985
§2 k.p.c.
Zainteresowana (ur. w 1941 r.) pocz¹wszy od 1993 r., po przepracowaniu ok. 15 lat
przebywa³a na rencie z tytu³u niezdolnoœci do pracy. Po osi¹gniêciu wczeœniejszego
wieku emerytalnego w 1998 r. z³o¿y³a wniosek o emeryturê. Z uwagi na to, ¿e brakowa³o jej okresów zatrudnienia do przyznania takiej emerytury (wymóg 30 lat sta¿u), brakuj¹cy sta¿ zosta³ uzupe³niony okresami pracy w gospodarstwie rolnym i zastosowano
zasadê proporcjonalnego zmniejszenia. Z tytu³u uwzglêdnienia okresów rolniczych naliczono do emerytury dodatek rolny. Emerytura ta okaza³a siê byæ ni¿sza od pobieranej
dotychczas renty, wobec czego zainteresowana wycofa³a wniosek przed uprawomocnieniem siê decyzji i nadal pobiera³a rentê. Ponownie wyst¹pi³a o emeryturê w 2002 r.
i emerytura zosta³a jej przyznana po spe³nieniu warunku posiadania 20-letniego ³¹cznego okres sk³adkowego i niesk³adkowego (jako okres niesk³adkowy doliczono 5-letni
okres wychowywania dzieci w wieku do lat 4). Ustalaj¹c prawo do emerytury nie potrzebowa³a wiêc uzupe³nienia sta¿u okresami rolniczymi. Ale równie¿ nie by³o podstaw
do zastosowania zasady proporcjonalnego zmniejszenia.
Zainteresowana w kierowanych do Rzecznika skargach kwestionowa³a nie tylko
wysokoœæ kwoty bazowej, od której ustalono emeryturê, okres z którego ustalono podstawê wymiaru, wyroki, które zapada³y w jej sprawie, ale tak¿e fakt pominiêcia w wymiarze emerytury okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, który mia³ miejsce
przed 1978 r.
Zasady ustalania wysokoœci emerytur pracowniczych okreœla ustawa o emeryturach i rentach z FUS. Warunki uwzglêdniania przy ustalaniu prawa do emerytury (renty) pracowniczej okresów pracy w gospodarstwie rolnym (prowadzenia gospodarstwa
rolnego) zosta³y uregulowane w art. 10 i 56 tej ustawy. Ustawa zezwala na doliczenie
do pracowniczych okresów, tak¿e okresów ubezpieczenia rolniczego, okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego przypadaj¹cych przed dniem 1 lipca 1977 r., po ukoñczeniu 16 roku ¿ycia oraz pracy w gospodarstwie rolnym (np. rodziców), oraz
przypadaj¹cych przed dniem 1 stycznia 1983 r., po ukoñczeniu 16 roku ¿ycia, ale tylko
wtedy, je¿eli wykazane przez pracownika okresy pracownicze (sk³adkowe i niesk³adkowe) okaza³yby siê byæ niewystarczaj¹ce do przyznania emerytury. Tym samym w sytuacji, gdy pracownik ma wystarczaj¹cy okres zatrudnienia, nie mo¿e przy ustalaniu
wysokoœci œwiadczenia wykorzystaæ swoich okresów pracy w gospodarstwie rolnym.
Okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego (lub pracy w gospodarstwie rolnym) przy
ustalaniu prawa i wysokoœci œwiadczenia pracowniczego s¹ uwzglêdniane w zasadzie
wyj¹tkowo i nie maj¹ tak znacz¹cego wp³ywu na wymiar œwiadczenia, jak d³ugoœæ
okresów pracowniczych i wysokoœæ zarobków (art. 10 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).
W myœl art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, œwiadczenie emerytalne pracownika, któremu z uwagi na brak wymaganego okresu zatrudnienia uwzglêdniono w sta¿u pracy okresy rolnicze, jest ustalane w sposób odmienny ni¿ œwiadczenie
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pracownika, który posiada wymagany okres sk³adkowy i niesk³adkowy (20 i 25 lat).
Mianowicie œwiadczenie to oblicza siê jako czêœæ œwiadczenia pracowniczego obliczonego w myœl art. 53 ustawy, z uwzglêdnieniem okresów pracy w gospodarstwie rolnym,
proporcjonalnie do udzia³u okresów sk³adkowych i niesk³adkowych w okresie stanowi¹cym sumê okresów sk³adkowych, niesk³adkowych i uwzglêdnionych okresów pracy
w gospodarstwie rolnym (tzw. zasada proporcjonalnego zmniejszenia), a tak obliczona
(zmniejszona proporcjonalnie) emerytura jest tylko czêœci¹ œwiadczenia. Pozosta³¹
czêœæ (rolnicz¹) oblicza siê na innych zasadach. S¹ to zasady okreœlone w ustawie
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50,
poz. 291 ze zm.), przewidziane do ustalania czêœci sk³adkowej emerytury rolniczej,
a wiêc po 0,5% emerytury podstawowej (minimalnej) za ka¿dy rok pracy w gospodarstwie rolnym przed 1977 r. i po 1% emerytury podstawowej za ka¿dy rok op³acania
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne rolników (po 1977 r.). Ta czêœæ œwiadczenia jest refundowana z funduszu emerytalno-rentowego rolników. W stosunku do osoby, która
udowodni³a 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mê¿czyzna) okresów sk³adkowych i niesk³adkowych, wysokoœæ emerytury oblicza siê w myœl art. 53 ustawy z uwzglêdnieniem okresów
sk³adkowych i niesk³adkowych, bez uwzglêdnienia okresów pracy w gospodarstwie rolnym, co mia³o miejsce w przypadku (art. 56 ust. 2). Tak ustalone œwiadczenie mo¿e zostaæ nastêpnie zwiêkszone o kwotê odpowiadaj¹c¹ czêœci sk³adkowej emerytury
rolniczej, z uwzglêdnieniem ca³ego udowodnionego okresu pracy w gospodarstwie rolnym, z tym, ¿e okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie
rolnym – bez podlegania innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu – po ukoñczeniu 16 roku
¿ycia, przypadaj¹ce przed dniem 1 lipca 1977 r. uwzglêdnia siê, je¿eli przypadaj¹ nie
wczeœniej ni¿ 25 lat przed ustaleniem prawa do emerytury (art. 56 ust. 3). Z uwagi na
to, ¿e zainteresowana ustali³a prawo do emerytury w 2002 r., to nale¿y stwierdziæ, ¿e jej
okresy pracy w gospodarstwie rolnym nie mog¹ zostaæ uwzglêdnione do ustalenia dodatku rolnego. Zainteresowana nie mo¿e równie¿ ubiegaæ siê o tzw. zwiêkszenie rolnicze (art. 56 ust. 4), albowiem ¿aden z jej okresów rolniczych nie by³ okresem
ubezpieczenia rolniczego (nie by³a op³acana sk³adka). Tymczasem zwiêkszenie rolnicze
ma na celu zrekompensowanie rolnikom kwot wydatkowanych w przesz³oœci na op³acanie przez nich w przesz³oœci sk³adek rolniczych. Mo¿liwoœæ uwzglêdniania okresów
rolniczych na równi z pracowniczymi przy nabywaniu emerytury pracowniczej wystêpowa³a w latach 1989–90 na mocy art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych i cz³onków ich rodzin (Dz. U.
z 1989 r. Nr 24, poz. 133 ze zm.). Masowe sk³adanie w 1989 i 1990 r. wniosków o doliczenie dowolnie d³ugich okresów pracy w gospodarstwie rolnym (g³ównie w³asnym lub
rodziców) do okresów zatrudnienia, od d³ugoœci których zale¿a³a wysokoœæ emerytury
lub renty pracowniczej – wywo³a³o trudne do zaakceptowania w systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych zjawisko, ¿e u wielu osób pobieraj¹cych œwiadczenia pracownicze udzia³
rolniczych okresów przewy¿sza³ okresy podlegania ubezpieczeniu. Zrezygnowano zatem z tego rozwi¹zania, a stosowna regulacja utraci³a moc z dniem 31 grudnia 1990 r.
Przedstawiaj¹c powy¿sze wyra¿am nadziejê, ¿e wyjaœnienia Rzecznika, dotycz¹ce
kwestii podniesionych w oœwiadczeniu, zechce Pan Senator uznaæ za wystarczaj¹ce.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Stanis³aw Trociuk
Zastêpca Rzecznika
Praw Obywatelskich

108

5. posiedzenie Senatu w dniu 2 lutego 2012 r.

Oœwiadczenie senator Alicji Zaj¹c
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Dzia³aj¹c na podstawie uprawnieñ senatora RP, korzystam z instytucji
oœwiadczenia senatorskiego i zwracam siê z zapytaniem w sprawie za³o¿eñ
i tez „Projektu D³ugookresowej Strategii Rozwoju Kraju: Polska 2030. Trzecia
fala nowoczesnoœci”; cel operacyjny nr 3.4 pt.: „Wzrost aktywnoœci spo³ecznej (dostêp do us³ug) i zawodowej (otwarty rynek pracy) osób niepe³nosprawnych”, który zak³ada radykalne zmiany obecnie istniej¹cego systemu rehabilitacji spo³eczno-zawodowej.
Zak³adane zmiany budz¹ niepokój zarówno pracuj¹cych osób niepe³nosprawnych, jak i pracodawców – szczególnie tych prowadz¹cych wolnorynkowe zak³ady pracy chronionej, bowiem strategia zak³ada ich likwidacjê
b¹dŸ te¿ przekszta³cenie w non-profitowe zak³ady œwiadcz¹ce us³ugê spo³eczn¹. Z uwagi na fakt, ¿e autorami strategii s¹ doradcy strategiczni premiera
RP, którzy byæ mo¿e nie s¹ dok³adnie zorientowani w aktualnych problemach
nurtuj¹cych œrodowisko osób niepe³nosprawnych, pragnê poznaæ stanowisko ministra pracy wobec tez zawartych w dokumencie.
W zwi¹zku z tym bardzo proszê o informacjê, czy Minister by³ zaanga¿owany w proces opracowywania strategii i jakie by³o Jego stanowisko, a tak¿e
jakie formy wspó³pracy istniej¹ pomiêdzy zespo³em doradczym premiera RP
a przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Pragnê równie¿ poznaæ opiniê Ministra, jak wprowadzenie proponowanych zmian wp³ynie na zatrudnienie osób niepe³nosprawnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem grupy 173 tysiêcy niepe³nosprawnych zatrudnionych
w zak³adach pracy chronionej.
Alicja Zaj¹c

OdpowiedŸ
Warszawa, 20.02.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pytanie zadane w oœwiadczeniu Pani senator Alicji Zaj¹c z³o¿one
na 5. posiedzeniu Senatu w dniu 2 lutego 2012 r. w sprawie wspó³pracy pomiêdzy Ministrem Pracy i Polityki Spo³ecznej a Zespo³em Doradców Strategicznych Premiera opracowuj¹cym „D³ugookresow¹ Strategiê Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesnoœci” uprzejmie wyjaœniam, ¿e polega³a ona na konsultowaniu dokumentów
przygotowywanych przez Zespó³ Doradców Strategicznych.
W opinii Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej do projektu „D³ugookresowej Strategii
Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesnoœci” przes³anej przy piœmie
z dnia 24 grudnia 2011 r. (znak: DAE-II-073-20(1)-MS/11) zawarte zosta³y w¹tpliwoœci
odnoœnie do kierunku zmian dotychczasowej formu³y funkcjonowania zak³adów pracy
chronionej. Zwrócono m.in. uwagê na koniecznoœæ uwzglêdnienia w projekcie faktu, i¿
zak³ady pracy chronionej to przedsiêbiorstwa nastawione na osi¹ganie zysku i funkcjonuj¹ce w realiach wolnego rynku, co nie pozwala na traktowanie ich jako podmiotów, które po 2020 roku realizowa³yby przede wszystkim us³ugi spo³eczne. Obecnie ta-
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k¹ funkcjê pe³ni¹ zak³ady aktywnoœci zawodowej wobec osób, które ze wzglêdu na
niepe³nosprawnoœæ nie mog¹ podj¹æ zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W omawianym kontekœcie nale¿a³oby raczej rozwa¿aæ systemow¹ zmianê koncepcji chronionego rynku pracy, a nie przekszta³cenie lub likwidacjê zak³adów pracy chronionej.
Odnosz¹c siê do proœby Pani Senator o wyra¿enie opinii o wp³ywie projektowanych
zmian na zatrudnienie osób niepe³nosprawnych, muszê stwierdziæ, ¿e na obecnym etapie trudno w sposób pewny i wiarygodny prognozowaæ konsekwencje ich wprowadzenia, chocia¿by ze wzglêdu na du¿y stopieñ ogólnoœci proponowanych rozwi¹zañ.
Nale¿y jednak wskazaæ na rysuj¹c¹ siê wyraŸnie tendencjê spadkow¹ liczby zak³adów
pracy chronionej i przesuniêcie czêœci zatrudnionych z chronionego na otwarty rynek
pracy z powodu rezygnacji pracodawców ze statusu zak³adów pracy chronionej. Jednoczeœnie w pozosta³ych zak³adach pracy chronionej liczba zatrudnionych osób niepe³nosprawnych systematycznie wzrasta, co wskazuje na siln¹ pozycjê rynkow¹ tych
zak³adów oraz daje gwarancjê stabilnego zatrudnienia ich niepe³nosprawnych pracowników.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Adama Zdzieb³y
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z proœb¹ o interwencjê z³o¿on¹ przez dyrekcjê Zespo³u Szkó³
Technicznych w Rybniku oraz licznymi g³osami uczniów s³uchaczy techników
uzupe³niaj¹cych dla doros³ych zaniepokojonych rozwi¹zaniami wprowadzonymi we wrzeœniu 2011 r. w ponadgimnazjalnym systemie edukacji zwracam siê z proœb¹ o ponowne rozpatrzenie zaplanowanych zmian oraz
przywrócenie mo¿liwoœci kszta³cenia w zawodach górniczych (technik górnictwa podziemnego –nr 311703, technik elektryk – nr 311303 i technik mechanik – nr 311504) w szkole policealnej.
Sytuacja techników uzupe³niaj¹cych dla doros³ych kszta³c¹cych kadry
dla górnictwa wymaga szerszego podejœcia i uwzglêdnienia szczególnej specyfiki tych zawodów. W Zespole Szkó³ Technicznych w Rybniku od wielu lat
doskonale sprawdza siê obecny system kszta³cenia. Szko³a cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem, prowadzi ci¹g³y nabór, umo¿liwia doros³ym zmianê lub
podnoszenie kwalifikacji w optymalnym okresie ¿ycia. Absolwenci technikum jako jedni z nielicznych na rynku pracy maj¹ gwarancjê zatrudnienia
w bran¿y.
W przypadku s³uchaczy techników uzupe³niaj¹cych dla doros³ych czêstym motywem podejmowania takiej œcie¿ki edukacji jest trudna sytuacja
materialna rodziny. Po szkole zawodowej podejmuj¹ oni pracê i po ustabilizowaniu swojej pozycji zawodowej decyduj¹ siê na dalsz¹ naukê. System
szkolnictwa powinien stwarzaæ wiele mo¿liwoœci wyboru œcie¿ek edukacyjnych i kszta³cenia ustawicznego przez ca³e ¿ycie. W projekcie rozporz¹dzenia
MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przygotowanie do wspomnianych zawodów w formach szkolnych zosta³o ograniczone
wy³¹cznie do czteroletniego technikum dla absolwentów gimnazjum. Wydaje
siê, ¿e jest to zbyt ma³o. Likwidacja tej formy edukacji dla sektora górniczego
i zastêpowanie jej chocia¿by kursami zawodowymi mija siê z celem. Uwa¿am, ¿e dotychczasowy system w tym zakresie dzia³a³ dobrze i skutecznie.
Szanowna Pani Minister, czy istnieje mo¿liwoœæ okreœlenia szczególnych
uwarunkowañ lub ograniczeñ zwi¹zanych z kszta³ceniem w danym zawodzie? Co stoi na przeszkodzie, by dopuœciæ kszta³cenie w zawodach górniczych w szkole policealnej na przyk³ad wy³¹cznie w trybie stacjonarnym?
Górnik to specyficzny i niebezpieczny zawód wymagaj¹cy specjalistycznej wiedzy i wypracowania u ka¿dego z adeptów zachowañ podnosz¹cych
bezpieczeñstwo pracy. Bardzo czêsto niewiedza czy wiedza zbyt ma³a przyczyniaj¹ siê do tragicznych wypadków w kopalniach.
Mam g³êbok¹ nadziejê, ¿e Pani – jako mieszkance Œl¹ska – le¿y na sercu
los uczniów kszta³c¹cych siê w zawodach górniczych – zawodach specyficznych w skali kraju, ale niezbêdnych na Œl¹sku.
Jeszcze przez wiele lat górnictwo bêdzie jednym z g³ównych pracodawców w naszym regionie i strategiczn¹ ga³êzi¹ polskiego sektora energetycznego. Problem tkwi w tym, by pañstwo umiejêtnie kszta³ci³o potrzebne kadry,
nie zaprzepaszczaj¹c rozwi¹zañ, które doskonale siê do tej pory sprawdza³y.
£¹czê wyrazy szacunku
Adam Zdzieb³o
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OdpowiedŸ
Warszawa, 22 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Adama Zdzieb³ê
(nr BPS/043-05-165/12), podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lutego 2012 r.
w sprawie Zespo³u Szkó³ Technicznych w Rybniku, uprzejmie przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
Zadania szko³y prowadz¹cej kszta³cenie zawodowe oraz sposób ich realizacji s¹
uwarunkowane zmianami zachodz¹cymi w otoczeniu gospodarczo-spo³ecznym, na
które wp³ywaj¹ w szczególnoœci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo³ecznych, mobilnoœæ geograficzna i zawodowa, nowoczesne technologie, a tak¿e wzrost oczekiwañ pracodawców w zakresie wiedzy i umiejêtnoœci
pracowników.
Ministerstwo Edukacji Narodowej bardzo starannie przygotowywa³o modernizacjê
kszta³cenia zawodowego, wspó³pracuj¹c ze wszystkimi œrodowiskami zwi¹zanymi
z kszta³ceniem zawodowym.
Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e s³uchacze technikum uzupe³niaj¹cego nie
s¹ zainteresowani kszta³ceniem w zakresie przedmiotów ogólnokszta³c¹cych, o czym
œwiadcz¹ dane uzyskane w oparciu o System Informacji Oœwiatowej, które wskazuj¹
na nisk¹ efektywnoœæ kszta³cenia ogólnokszta³c¹cego w tym typie szko³y. Zdawalnoœæ
egzaminu maturalnego absolwentów technikum uzupe³niaj¹cego w 2011 r. wynosi³a
zaledwie 15%. Dalsze finansowanie tych szkó³ z bud¿etu pañstwa generuje koszty, które nie przek³adaj¹ siê na efekty kszta³cenia.
Wykaz zawodów szkolnych umieszczonych w za³¹czniku do rozporz¹dzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zosta³ opracowany na podstawie
wniosków ministrów w³aœciwych dla poszczególnych zawodów oraz w uzgodnieniu
z ministrami w³aœciwymi dla zawodów. Resort edukacji œciœle wspó³pracuje z resortami w³aœciwymi dla zawodów, m.in. poprzez organizowanie spotkañ z udzia³em ekspertów oraz przedstawicieli innych resortów. Wynikiem tych prac jest nowa klasyfikacja
zawodów szkolnictwa zawodowego, w której minister w³aœciwy dla zawodu okreœli³
w szczególnoœci typ szko³y, w którym mo¿e byæ kszta³cony dany zawód oraz mo¿liwoœæ
organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ministrem w³aœciwym dla zawodów: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk oraz technik mechanik jest Minister Gospodarki, który okreœli³ typ szko³y kszta³c¹cej w tych zawodach. Zgodnie
z intencj¹ ministra w³aœciwego do spraw gospodarki, od 1 wrzeœnia 2012 r. kszta³cenie
m³odzie¿y w tych zawodach bêd¹ prowadzi³y 4-letnie technika, a osoby doros³e bêd¹
mog³y zdobywaæ wiedzê i umiejêtnoœci w tych zawodach na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych bezp³atnie, jeœli organizatorem kursu jest szko³a publiczna.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs, którego program nauczania uwzglêdnia
podstawê programow¹ kszta³cenia w zawodach, w zakresie danej kwalifikacji. Ukoñczenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umo¿liwia przyst¹pienie do egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez okrêgowe komisje
egzaminacyjne. Zgodnie z art. 68a ust. 2 ustawy o systemie oœwiaty kwalifikacyjne
kursy zawodowe bêd¹ mog³y prowadziæ szko³y w zakresie zawodów, w których
kszta³c¹. Pozwoli to zabezpieczyæ wymogi odpowiedniej jakoœci edukacji zawodowej.
Zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych zosta³o
zaliczone do zadañ oœwiatowych powiatu.
Precyzyjny opis kwalifikacji w ramach zawodów ujêtych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego oraz zorientowana na efekty kszta³cenia podstawa programo-
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wa kszta³cenia w zawodach, bêd¹ca podstaw¹ przeprowadzania egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje w zawodzie u³atwi osobom doros³ym potwierdzanie poszczególnych
kwalifikacji po ukoñczeniu kursu oraz przedsiêbiorstwom pozyskiwanie pracowników
posiadaj¹cych kwalifikacje potwierdzone odpowiednim dokumentem. Rezygnacja
z kszta³cenia zawodowego w sztywnych ramach szko³y policealnej ma s³u¿yæ otwarciu
kszta³cenia zawodowego na bardziej elastyczne formy, pozwalaj¹ce szybciej rozpocz¹æ
pracê. Wprowadzaj¹c mo¿liwoœæ kszta³cenia kursowego nie ograniczamy mo¿liwoœci
dalszego kszta³cenia absolwentom zasadniczych szkó³ zawodowych, ale stwarzamy
mo¿liwoœæ wyboru œcie¿ki kszta³cenia odpowiedniej dla potrzeb absolwenta oraz pracodawcy. Dotyczy to tak¿e absolwentów liceów ogólnokszta³c¹cych, którzy dziêki kursom zyskuj¹ mo¿liwoœæ szybkiego uzyskania konkretnych kwalifikacji zawodowych.
Technik górnictwa podziemnego to trudny i niebezpieczny zawód, dlatego te¿
w podstawie programowej kszta³cenia w zawodach, specjaliœci – znawcy poszczególnych zawodów wyeksponowali szczegó³owo oczekiwane efekty kszta³cenia, w tym równie¿ jako niezbêdne i niezwykle istotne, umiejêtnoœci dotycz¹ce koniecznoœci
przestrzegania przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas realizacji zadañ zawodowych. Programy nauczania, realizowane w szko³ach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych oraz na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych, musz¹ uwzglêdniaæ w ca³oœci wszelkie zapisy zawarte w podstawie programowej kszta³cenia w zawodach.
Dzia³ania podjête przez resort edukacji s³u¿yæ bêd¹ realizacji szerszych celów, takich jak: promowanie uczenia siê przez ca³e ¿ycie, zwiêkszanie mo¿liwoœci zatrudnienia, mobilnoœæ i integracja spo³eczna pracowników i osób ucz¹cych siê, a tak¿e
przyczyni¹ siê do unowoczeœniania systemu edukacji zawodowej pod k¹tem przejrzystoœci kwalifikacji uzyskiwanych w uczeniu siê formalnym, pozaformalnym i nieformalnym.
Zatem modernizacja kszta³cenia zawodowego daje mo¿liwoœæ elastycznego wyboru
œcie¿ki kszta³cenia, co jest szczególnie istotne dla osób doros³ych, które nie zawsze mog³y sprostaæ wymaganiom dotycz¹cym organizacji kszta³cenia w systemie szkolnym.
Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia, uprzejmie proszê o ich przyjêcie.
Z wyrazami szacunku
z upowa¿nienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Tadeusz S³awecki
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Adama Zdzieb³y
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
W po³owie stycznia br. do mojego biura senatorskiego dotar³ apel podpisany przez trzydziestu drobnych przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ na terenie mojego okrêgu wyborczego. Przedstawiaj¹ w nim
swoj¹ dramatyczn¹ sytuacjê ekonomiczn¹ wywo³an¹ szeregiem czynników
niezale¿nych od nich, które przek³adaj¹ siê na du¿o mniejszy popyt na oferowane przez nich towary i us³ugi.
Okolicznoœci, w jakich przysz³o im funkcjonowaæ w ostatnim czasie, wielu
z nich doprowadzi³y na skraj bankructwa. Ka¿dy dzieñ jest walk¹ o przetrwanie dla nich, pracowników i ich rodzin. Ci ludzie chc¹ pracowaæ, chc¹ p³aciæ podatki, chc¹ dalej tworzyæ miejsca pracy. Jednak bez wyraŸnego
wsparcia ze strony samorz¹du i pañstwa bêd¹ zmuszeni zasiliæ szeregi bezrobotnych. Prowadz¹ swoje firmy od wielu lat i rzetelnie reguluj¹ wszelkie
wymagane œwiadczenia.
Szanowny Panie Ministrze, czy w obecnej, trudnej sytuacji finansowej
kierowane przez Pana ministerstwo mog³oby zaproponowaæ rozwi¹zania legislacyjne, które pomog³yby przetrwaæ ten trudny okres drobnym przedsiêbiorcom?
Czy rozwa¿ana jest mo¿liwoœæ stworzenia nowego pakietu rozwi¹zañ
wspieraj¹cych utrzymanie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy?
Czy istniej¹ jakieœ rozwi¹zania w innych pañstwach europejskich, które
mo¿na by zastosowaæ w tej materii na polskim gruncie? Wszyscy wiemy, ile
miejsc pracy generuj¹ mikro- oraz ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa bêd¹ce jednym z filarów polskiej gospodarki i zapewniaj¹ce ponad 60% miejsc pracy
w skali kraju.
Dlatego zwracam siê z proœb¹ do Pana Ministra o rozwa¿enie mo¿liwoœci
stworzenia mechanizmu czy te¿ nowych narzêdzi wsparcia dla istniej¹cych
mikrofirm, które wskazuj¹ na coraz wiêksze problemy z regulowaniem zobowi¹zañ, szczególnie wobec ZUS.
Bardzo proszê o informacje dotycz¹ce mo¿liwych form wsparcia.
£¹czê wyrazy szacunku
Adam Zdzieb³o

OdpowiedŸ
Warszawa, 6 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem senatorskim Pana Adama Zdzieb³y, Senatora RP,
w sprawie rozwi¹zañ legislacyjnych, które pozwoli³yby przetrwaæ trudny okres drobnym przedsiêbiorcom przedstawiam poni¿ej informacjê dotycz¹c¹ poruszonych w treœci oœwiadczenia kwestii.
Œwiatowy kryzys gospodarczy, który pojawi³ siê w Polsce w 2008 r. spowodowa³
spowolnienie gospodarki i wymóg³ przyjêcie rozwi¹zañ przeciwdzia³aj¹cych lub ³ago-
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dz¹cych skutki kryzysu. W wyniku dialogu autonomicznego prowadzonego w ramach
Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych strona spo³eczna zaproponowa³a pakiet trzynastu propozycji, których celem mia³o byæ zniwelowanie skutków kryzysu. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla
pracowników i przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035, z póŸn. zm.) (dalej „ustawa antykryzysowa”) zawiera³a czêœæ rozwi¹zañ wynegocjowanych przez Rz¹d z partnerami.
Ustawa antykryzysowa wesz³a w ¿ycie w dniu 22 sierpnia 2009 roku i obowi¹zywa³a do 31 grudnia 2011 r. Do dnia 31 grudnia 2010 r. pomoc udzielana na podstawie
ustawy by³a pomoc¹ publiczn¹ udzielan¹ na zasadach, o których mowa w pkt 4.2.2
Komunikatu Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy
pañstwa u³atwiaj¹ce dostêp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz. Urz. UE C 16 z 22.01.2009, str. 5) – specjalnego programu pomocowego notyfikowanego do Komisji. Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. tj. do koñca
obowi¹zywania ustawy pomoc udzielana by³a na zasadach de minimis. Ustawa antykryzysowa mia³a na celu pomoc w utrzymaniu miejsc pracy w firmach, które z powodu
kryzysu utraci³y czêœæ zamówieñ i znalaz³y siê w przejœciowych k³opotach finansowych. Dziêki rozwi¹zaniom ustawy firmy mog³y przetrwaæ najgorszy okres i nie by³y
zmuszone do zwolnienia czêœci pracowników. Zmiany dotycz¹ce organizacji czasu pracy mogli wprowadziæ wszyscy przedsiêbiorcy bez wzglêdu na sytuacjê finansow¹.
Aby skorzystaæ z ustawy antykryzysowej przedsiêbiorcy musieli spe³niæ nastêpuj¹ce warunki:
1. Wykazaæ spadek obrotów gospodarczych min. o 25 proc. (o 15% od grudnia 2010 r.
po nowelizacji ustawy) przez kolejne trzy miesi¹ce licz¹c od 1 lipca 2008 r., w porównaniu z analogicznym okresem od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.;
2. Nie zalegaæ z p³aceniem podatków i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, zdrowotne
oraz na Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych i Fundusz Pracy;
3. Nie byæ zagro¿onym upad³oœci¹;
4. Opracowaæ program naprawczy przewiduj¹cy poprawê sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa;
5. W ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy nie korzystaæ z pomocy publicznej na wyposa¿enie
lub doposa¿enie stanowiska pracy dla bezrobotnego;
6. Spe³niaæ inne warunki zwi¹zane z otrzymaniem pomocy publicznej.
Na podstawie ustawy antykryzysowej przedsiêbiorcy mogli uzyskaæ nastêpuj¹c¹ pomoc:
A. Znajduj¹cy siê w przejœciowych trudnoœciach finansowych mogli uzyskaæ:
1. Dop³aty do wynagrodzenia pracownika podczas:
– przestoju ekonomicznego – maksymalnie do wysokoœci 100 proc. zasi³ku dla
bezrobotnych (575 z³);
– obni¿enia wymiaru czasu pracy – do wysokoœci 70 proc. zasi³ku (402,50 z³).
2. Dofinansowanie sk³adek pracowników na ubezpieczenie spo³eczne w czêœci p³aconej przez pracodawcê (p³atne z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych).
3. Renegocjacjê warunków sp³aty nale¿noœci Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych powsta³ych przed 30 czerwca 2008 r.
4. Dofinansowanie kosztów szkolenia (maksymalnie przez 6 miesiêcy) lub studiów
podyplomowych (maksymalnie 12 miesiêcy) pracowników pod warunkiem utworzenia funduszu szkoleniowego przez przedsiêbiorcê. Wysokoœæ dofinansowania
na jedn¹ osobê wynosi³a do 80 proc. kosztów szkoleñ lub studiów podyplomowych, jednak nie wiêcej ni¿ 300 proc. przeciêtnego wynagrodzenia w poprzednim
kwartale (obecnie maksymalnie 9 556,83 z³).
B. Ka¿dy przedsiêbiorca:
1. Móg³ wyd³u¿yæ okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesiêcy. Oznacza³o to, ¿e
wynagrodzenie za godziny nadliczbowe by³o wyp³acane póŸniej;
2. Móg³ wprowadziæ indywidualny rozk³ad czasu pracy przewiduj¹cy ró¿ne godziny
rozpoczynania i koñczenia pracy (godziny pracy w poszczególne dni mog³y byæ ruchome);
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3. Musia³ zastosowaæ siê do obowi¹zku ograniczenia zatrudnienia pracowników na
podstawie umów o pracê na czas okreœlony maksymalnie do 24 miesiêcy.
Rozwi¹zania z zakresu prawa pracy zawarte w ustawie antykryzysowej obowi¹zywa³y do koñca 2011 r. Wychodz¹c naprzeciw postulatom partnerów spo³ecznych dotycz¹cym ewentualnego dalszego stosowania rozwi¹zañ z zakresu prawa pracy
zawartych w ustawie antykryzysowej, strona rz¹dowa – na posiedzeniu Zespo³u Problemowego ds. Prawa Pracy i Uk³adów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo³eczno-Gospodarczych, zwo³anym z jej inicjatywy 19 grudnia 2011 r. – przedstawi³a trzy propozycje dotycz¹ce sposobu prowadzenia dalszych prac legislacyjnych nad
rozwi¹zaniami z zakresu prawa pracy zawartymi w ustawie antykryzysowej.
W pierwszym wariancie zaproponowano prowadzenie prac nad now¹ ustaw¹ antykryzysow¹ obowi¹zuj¹c¹ przez okreœlony czas, zawieraj¹c¹ szczególne rozwi¹zania z zakresu
prawa pracy wzorowane na rozwi¹zaniach zawartych dotychczas w ustawie antykryzysowej. Ustawa dotyczy³aby wszystkich pracodawców, zaœ zakres przejmowanych do niej instytucji móg³by byæ przedmiotem negocjacji miêdzy partnerami spo³ecznymi.
Drugi wariant zak³ada wprowadzenie do Kodeksu pracy, jako przepisów o trwa³ym
charakterze i powszechnym zakresie stosowania, dwóch rozwi¹zañ z ustawy antykryzysowej, tj. mo¿liwoœci przed³u¿ania okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesiêcy i stosowania indywidualnych rozk³adów czasu pracy (dla za³ogi i dla uprawnionego
pracownika). Ta koncepcja wymaga³aby dokonania niezbêdnych zmian w innych przepisach Kodeksu pracy o czasie pracy – w celu zachowania spójnoœci rozwi¹zañ prawnych zawartych w dziale szóstym Kodeksu pracy.
W trzecim wariancie proponuje siê kontynuowanie prac nad ca³oœciowym uregulowaniem problematyki czasu pracy w nowym dziale szóstym Kodeksu pracy, z wykorzystaniem dorobku i doœwiadczeñ zdobytych w trakcie stosowania przepisów ustawy
antykryzysowej.
Obecnie strona rz¹dowa oczekuje na odniesienie siê przez partnerów spo³ecznych
do powy¿szych propozycji.
Natomiast przywrócenie rozwi¹zañ pakietu antykryzysowego w tej czêœci ustawy
antykryzysowej, która dotyczy instrumentów ekonomicznych tj. dop³at do wynagrodzeñ pracownikom podczas przestoju ekonomicznego, obni¿enia wymiaru czasu pracy
lub dofinansowania kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych uzale¿nione jest
od wspólnych uzgodnieñ strony rz¹dowej i spo³ecznej. Na dzieñ dzisiejszy takie rozwi¹zania nie s¹ inicjowane przez ¿adn¹ ze stron.
Oprócz rozwi¹zañ ustawy antykryzysowej istnieje szerokie spektrum pomocy wynikaj¹ce z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póŸn. zm.). Wœród form wsparcia mo¿na
wymieniæ jako podstawowe:
1) zwrot organizatorowi prac interwencyjnych czêœci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody dla skierowanych bezrobotnych bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz sk³adek na ich ubezpieczenia spo³eczne w wysokoœci
uprzednio uzgodnionej;
2) refundacjê kosztów wyposa¿enia i doposa¿enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
3) jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, b¹dŸ na za³o¿enie lub
przyst¹pienie do spó³dzielni socjalnej;
4) jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytu³u op³aconych sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne w zwi¹zku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
Prace interwencyjne s¹ form¹ subsydiowanego zatrudnienia, w ramach którego
pracodawca z pomoc¹ finansow¹ urzêdu pracy nawi¹zuje stosunek pracy z bezrobotnym. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudni³ w ramach prac interwencyjnych na
okres do 6 miesiêcy skierowanych bezrobotnych czêœæ kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne skierowanych bezrobotnych w wysokoœci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczaj¹cej jednak kwoty ustalonej
jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesi¹cu w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu
pracy oraz kwoty zasi³ku dla bezrobotnych, obowi¹zuj¹cej w ostatnim dniu zatrudnie-
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nia ka¿dego rozliczanego miesi¹ca i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne od refundowanego wynagrodzenia. Dodatkowo je¿eli pracodawca po zakoñczeniu prac
interwencyjnych trwaj¹cych co najmniej 6 miesiêcy zatrudnia³ skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesiêcy i po up³ywie tego okresu dalej go zatrudnia
w pe³nym wymiarze czasu pracy, starosta mo¿e przyznaæ pracodawcy jednorazow¹ refundacjê wynagrodzenia nie wy¿sz¹ jednak ni¿ 150% przeciêtnego wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego w dniu spe³nienia tego warunku.
Innym korzystnym rozwi¹zaniem wspieraj¹cym przedsiêbiorców jest refundacja
przez starostê ze œrodków Funduszu Pracy podmiotowi prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹: kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego. Wysokoœæ refundacji okreœla umowa, nie mo¿e byæ ona jednak wy¿sza
ni¿ 6-krotna wysokoœæ przeciêtnego wynagrodzenia, a tak¿e zrefundowaæ koszty poniesione z tytu³u op³aconych sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne w zwi¹zku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
Dodatkow¹ form¹ wsparcia, adresowan¹ w szczególnoœci do osób posiadaj¹cych
cechy przedsiêbiorcze, z której mog¹ skorzystaæ bezrobotni, s¹ œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, b¹dŸ na za³o¿enie lub przyst¹pienie do spó³dzielni socjalnej.
Kwota dotacji nie przekracza 6-krotnoœci przeciêtnego wynagrodzenia. Ze œrodków
tych mo¿na równie¿ sfinansowaæ koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
zwi¹zanego z podejmowan¹ dzia³alnoœci¹. W przypadku podjêcia dzia³alnoœci na zasadach okreœlonych dla spó³dzielni socjalnych – kwota dotacji nie mo¿e przekroczyæ
4-krotnoœci przeciêtnego wynagrodzenia na jednego cz³onka za³o¿yciela spó³dzielni
oraz 3-krotnoœci przeciêtnego wynagrodzenia na jednego cz³onka przystêpuj¹cego do
spó³dzielni socjalnej po jej za³o¿eniu.
Dodatkow¹ form¹ wsparcia przedsiêbiorców przewidzian¹ w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytu³u op³aconych sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne w zwi¹zku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Jest to kolejna mo¿liwoœæ uzyskania przez przedsiêbiorcê zatrudniaj¹cego skierowanego bezrobotnego refundacji czêœci kosztów zatrudnienia. Refundacja mo¿e nast¹piæ pod pewnymi warunkami: strony czyli w³aœciwy
urz¹d pracy i przedsiêbiorca podpisz¹ umowê, a pracownik pracuj¹cy od 12 miesiêcy
jest nadal zatrudniony. Maksymalna kwota refundacji to 300% minimalnego wynagrodzenia za pracê obowi¹zuj¹cego w momencie gdy zostaj¹ spe³nione ww. warunki.
Ponadto ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje zwolnienie z obowi¹zku op³acania sk³adek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych w przypadku zatrudnienia starszych pracowników, tj. kobiet które ukoñczy³y 55 rok ¿ycia i mê¿czyzn którzy ukoñczyli 60 lat. Ponadto ulga ta
czasowo tj. przez okres 12 miesiêcy, przys³uguje pracodawcy, którzy decyduj¹ siê na
zatrudnienie osoby bezrobotnej w wieku 50+.
Dodatkowo ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwarza mo¿liwoœci nawi¹zania fachowej wspó³pracy miêdzy pracodawcami a doradcami zawodowymi w urzêdach pracy, przy czym poradnictwo zawodowe jest dla pracodawców
bezp³atne.
Pracodawcy zainteresowani w³asnym rozwojem i rozwojem swoich pracowników
mog¹ skorzystaæ z pomocy doradcy zawodowego i uzyskaæ indywidualne porady zawodowe, udzielane z zachowaniem zasady poufnoœci i ochrony danych. W szczególnoœci
doradca mo¿e dokonaæ analizy kompetencji pracowników i zaproponowaæ szkolenia
dla uzupe³nienia luk kwalifikacyjnych lub wskazaæ takie kompetencje, które nadaj¹
siê do przeniesienia do nowych warunków pracy.
Urzêdy pracy udzielaj¹ tak¿e bezp³atnie zainteresowanym pracodawcom pomocy
w doborze kandydatów do pracy spoœród bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy.
Innym korzystnym rozwi¹zaniem wspieraj¹cym przedsiêbiorców, jest wspieranie
finansowe pracodawców inwestuj¹cych w rozwój zawodowy swoich pracowników. Pracodawcy, którzy utworzyli fundusz szkoleniowy (za³o¿yli odrêbne konto z przeznaczeniem na szkolenia) mog¹ otrzymaæ wsparcie ze œrodków Funduszu Pracy. Mo¿liwa do
uzyskania pomoc to:
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1. refundacja kosztów szkolenia pracowników lub pracodawcy:
· w przypadku osób w wieku do 45 roku ¿ycia, mo¿na zrefundowaæ koszty szkolenia w wysokoœci do 50%, jednak nie wiêcej ni¿ do wysokoœci przeciêtnego wynagrodzenia;
· w przypadku osób w wieku 45 lat i wiêcej mo¿na zrefundowaæ koszty szkolenia
w wysokoœci do 80%, jednak nie wiêcej, ni¿ do wysokoœci 300% przeciêtnego wynagrodzenia.
2. refundacja kosztów szkolenia pracowników skierowanych na szkolenie trwaj¹ce
co najmniej 22 dni robocze w ramach p³atnego urlopu szkoleniowego:
· refundacja przys³uguje pod warunkiem, i¿ na okres szkolenia urlopowanego
pracownika zostanie zatrudniony bezrobotny w ramach programu „praca na zastêpstwo”;
· refundacj¹ objête jest równie¿ wynagrodzenie i sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne za ka¿dego tak zatrudnionego bezrobotnego.
3. refundacja sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników korzystaj¹cych ze œwiadczenia szkoleniowego, przyznanego przez pracodawcê pracownikowi na szkolenie w ramach programów zwolnieñ monitorowanych.
W zakresie rozwi¹zañ dla drobnych przedsiêbiorców z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych nale¿y wskazaæ, ¿e najwiêksze trudnoœci zwi¹zane z wywi¹zaniem siê z obowi¹zku op³acania sk³adek mog¹ wyst¹piæ na pocz¹tku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Wprowadzono wiêc przepisy, które umo¿liwiaj¹ wszystkim osobom,
rozpoczynaj¹cym prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, w okresie pierw- szych 24 miesiêcy kalendarzowych wykonywania tej dzia³alnoœci, op³acanie sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne na preferencyjnych warunkach tj. od zadeklarowanej
przez siebie kwoty, nie ni¿szej jednak ni¿ 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracê. Powy¿sze rozwi¹zanie ma na celu zmniejszenie ryzyka zwi¹zanego z podejmowaniem po raz pierwszy dzia³alnoœci gospodarczej, pozwala na przeznaczenie œrodków
zaoszczêdzonych w zwi¹zku z op³aceniem ni¿szych sk³adek, na prowadzenie i rozwój
tej dzia³alnoœci.
Z mo¿liwoœci op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne na preferencyjnych
warunkach mog¹ skorzystaæ osoby, które nie prowadzi³y dzia³alnoœci gospodarczej
w okresie ostatnich 60 miesiêcy lub nie wykonuj¹ dzia³alnoœci gospodarczej na rzecz
by³ego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej w bie¿¹cym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywa³y w ramach stosunku pracy lub spó³dzielczego stosunku pracy czynnoœci wchodz¹ce w zakres
wykonywanej dzia³alnoœci gospodarczej.
Jak wynika z powy¿szego osoby rozpoczynaj¹ce prowadzenie dzia³alnoœci maj¹
mo¿liwoœæ op³acania przez pierwsze 24 miesi¹ce sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne
na bardzo korzystnych warunkach.
P³atnicy sk³adek w przypadku problemów z regulowaniem zobowi¹zañ ustawowych i powstawania zaleg³oœci z tego tytu³u, mog¹ siê natomiast ubiegaæ bezpoœrednio
w ZUS o udzielenie ulg w op³acaniu sk³adek – w postaci uk³adu ratalnego lub umorzenia zobowi¹zañ – w tym przypadku w odniesieniu do sk³adek na w³asne ubezpieczenie
spo³eczne przedsiêbiorcy – jeœli sytuacja materialna osoby zobowi¹zanej i jej domowników nie pozwala na regulowanie powsta³ych zaleg³oœci. Skutkiem decyzji umorzeniowej ZUS jest jednak brak mo¿liwoœci uwzglêdnienia umorzonych zobowi¹zañ
w wymiarze przysz³ych œwiadczeñ. Decyzje umorzeniowe ZUS i uk³ady ratalne maj¹
charakter uznaniowy i podlegaj¹ kontroli s¹dów administracyjnych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej nie przewiduje wprowadzania zmian polegaj¹cych na szczególnym obni¿aniu sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne zarówno
w stosunku do przedsiêbiorców jak i pozosta³ych grup ubezpieczonych.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, nale¿y stwierdziæ, ¿e system ubezpieczeñ spo³ecznych
jest powo³any do zapewnienia ubezpieczonym œwiadczeñ pieniê¿nych na wypadek niezdolnoœci do pracy z tytu³u staroœci, niepe³nosprawnoœci, choroby i macierzyñstwa (rodzicielstwa) lub utraty jedynego albo g³ównego ¿ywiciela i przepisy reguluj¹ce jego
funkcjonowanie nie powinny byæ traktowane i wykorzystywane jako instrumenty poli-
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tyki rynku pracy, która dotyczy osób zdolnych do pracy, ale bezrobotnych lub poszukuj¹cych pracy.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych jest w znacznym stopniu dotowany ze œrodków bud¿etu pañstwa. Mo¿liwoœci anga¿owania siê bud¿etu
w funkcjonowanie systemu ubezpieczeñ spo³ecznych s¹ zale¿ne od stanu finansów
publicznych. Istniej¹ce w systemie prawa rozwi¹zania pomocowe z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych dla osób prowadz¹cych w³asn¹ dzia³alnoœæ pozarolnicz¹ s¹ zatem takie, na jakie aktualnie staæ jest bud¿et pañstwa.
Podsumowuj¹c, rozwi¹zania z zakresu pomocy przedsiêbiorcom zawarte dotychczas w ustawie antykryzysowej sprawdzi³y siê czêœciowo, tzn. w zakresie rozwi¹zañ dotycz¹cych czasu pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przedstawi³o
partnerom spo³ecznym trzy propozycje dotycz¹ce sposobu prowadzenia dalszych prac
legislacyjnych nad rozwi¹zaniami z zakresu prawa pracy zawartymi w ustawie antykryzysowej na posiedzeniu Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych.
Natomiast przywrócenie rozwi¹zañ pakietu antykryzysowego w tej czêœci ustawy,
która dotyczy instrumentów ekonomicznych tj. dop³at do wynagrodzeñ pracownikom
podczas przestoju ekonomicznego, obni¿enia wymiaru czasu pracy lub dofinansowania kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych uzale¿nione jest od wspólnych
uzgodnieñ strony rz¹dowej i spo³ecznej. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wykorzystanie œrodków
przeznaczonych na pomoc by³o niewielkie. Przedsiêbiorcy nie byli tak zainteresowani
ww. rozwi¹zaniami jak oczekiwa³ ustawodawca.
Oprócz rozwi¹zañ zawartych w obowi¹zuj¹cej do 31 grudnia 2011 r. ustawie antykryzysowej istnieje szerokie spektrum pomocy wynikaj¹ce z ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Czes³awa Ostrowska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o podjêcie wszelkich niezbêdnych dzia³añ maj¹cych na celu przywrócenie prawid³owego funkcjonowania procesu certyfikacji kompetencji zawodowych przewoŸnika drogowego, niezbêdnego do otrzymania stosownych
uprawnieñ w tym zakresie.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie z dniem 4 grudnia 2011 r. rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 paŸdziernika
2009 r. ustanawiaj¹cego wspólne zasady dotycz¹ce warunków wykonywania zawodu przewoŸnika drogowego oraz uchylaj¹cego dyrektywê Rady
96/26/WE nast¹pi³o wstrzymanie procesu certyfikacji przewoŸników drogowych. Zgodnie z informacj¹ Instytutu Transportu Samochodowego „wznowienie procesu certyfikacji przewoŸników nast¹pi niezw³ocznie po ukazaniu siê
krajowych aktów wykonawczych w tym zakresie”. Mo¿liwoœæ ubiegania siê
o potwierdzenie kompetencji w postaci mo¿liwoœci przyst¹pienia do egzaminu i uzyskania uprawnieñ pozwalaj¹cych na wykonywanie zawodu przewoŸnika stanowi podstawê bezpieczeñstwa transportu drogowego tak
rzeczy, jak i osób. Jest to szczególnie istotne w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê
Mistrzostwami Europy w Pi³ce No¿nej Euro 2012.
Ponadto, maj¹c na uwadze pewne istotne obostrzenia ustanowione rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, m.in.
ograniczenie floty do piêædziesiêciu pojazdów, któr¹ osoba wykonuj¹ca zawód przewoŸnika drogowego ma prawo zarz¹dzaæ, mo¿na za³o¿yæ, ¿e liczba
osób chc¹cych przyst¹piæ do przedmiotowego egzaminu bêdzie wzrastaæ, a liczba wydawanych uprawnieñ do wykonywania tego zawodu mo¿e staæ siê
wrêcz niewystarczaj¹ca na potrzeby polskiego rynku. Tym samym jeszcze
wa¿niejsza staje siê koniecznoœæ zachowania p³ynnoœci przeprowadzania
egzaminów i dostêp do zawodu potencjalnych kandydatów.
W zwi¹zku z tym wnoszê o to, o czym napisa³em na wstêpie, a tak¿e proszê o informacjê, czy resort przewiduje trudnoœci mog¹ce mieæ wp³yw na ponowne uruchomienie oraz sprawne funkcjonowanie procesu certyfikacji.
Z powa¿aniem
Piotr Zientarski

OdpowiedŸ
Warszawa, 23 lutego 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo BPS/043-05-167/12 z dnia 8 lutego 2012 r., przekazuj¹ce
oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Piotra Zientarskiego podczas 5. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 lutego 2012 r. dotycz¹ce funkcjonowania procesu certyfikacji kompetencji zawodowych, przedstawiam nastêpuj¹c¹ informacjê.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie z dniem 4 grudnia 2011 r. rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 paŸdziernika 2009 r., ustana-
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wiaj¹cego wspólne zasady dotycz¹ce warunków wykonywania zawodu przewoŸnika
drogowego oraz uchylaj¹cego dyrektywê Rady 96/26/WE – resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej podj¹³ niezbêdne kroki w celu umo¿liwienia wszystkim
zainteresowanym przyst¹pienie do egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych
wed³ug zasad wynikaj¹cych z ww. rozporz¹dzenia.
W tym celu, minister w³aœciwy do spraw transportu wyda³ dwa rozporz¹dzenia.
Rozporz¹dzenie z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (og³oszone dnia 25 stycznia 2012 r.
poz. 96) i rozporz¹dzenie z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wysokoœci op³at za czynnoœci administracyjne zwi¹zane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
(og³oszone dnia 25 stycznia 2012 r., poz. 97). Oba rozporz¹dzenia wesz³y w ¿ycie
z dniem og³oszenia tj. z dniem 25 stycznia 2012 r.
Jednostk¹ certyfikuj¹c¹ kompetencje zawodowe przewoŸników, zgodnie z §4 rozporz¹dzenia w sprawie certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,
jest Instytut Transportu Samochodowego.
Niezale¿nie od powy¿szego pragnê wskazaæ, ¿e w okresie od dnia 01.10.2011 r. do
dnia 30.11.2011 r. to jest w okresie poprzedzaj¹cym wejœcie w ¿ycie nowych przepisów
Unii Europejskiej, do egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych przyst¹pi³o
4.936 osób, z czego certyfikaty uzyska³o 3.211 osób.
Ta iloœæ osób powinna zaspokoiæ bie¿¹ce potrzeby przedsiêbiorstw transportowych
w zakresie wyznaczenia osób zarz¹dzaj¹cych transportem, a wydanie przez Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozporz¹dzenia w zakresie certyfikacji zawodowej przewoŸnika drogowego pozwoli na dop³yw na rynek nowych osób mog¹cych pe³niæ wspomnian¹ funkcjê.
Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e ograniczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. c
rozporz¹dzenia (WE) nr 1071/2009 dotyczy mo¿liwoœci kierowania operacjami transportowymi w nie wiêcej ni¿ czterech ró¿nych przedsiêbiorstwach, realizowanymi za pomoc¹ po³¹czonej floty, licz¹cej ogó³em nie wiêcej ni¿ 50 pojazdów. Ograniczenie to
podyktowane jest m.in. wzglêdami zapewnienia bezpieczeñstwa w transporcie drogowym, tak aby osoba zarz¹dzaj¹ca transportem mia³a rzeczywisty wp³yw na kierowanie
operacjami transportowymi w przedsiêbiorstwie. Dochodzi³o bowiem do sytuacji, ¿e jedna osoba, posiadaj¹ca certyfikat kompetencji zawodowych zarz¹dza³a transportem
jednoczeœnie w ponad 100 przedsiêbiorstwach. W takiej sytuacji trudno by³o o zachowanie bezpieczeñstwa w transporcie drogowym poprzez rzeczywiste i odpowiedzialne
kierowanie transportem w przedsiêbiorstwie przez te osoby. Natomiast w przypadku
gdy osoba zarz¹dzaj¹ca transportem zatrudniona jest wy³¹cznie w jednym przedsiêbiorstwie na zasadach okreœlonych w tym rozporz¹dzeniu przepisy nie przewiduj¹
ograniczeñ, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporz¹dzenia (WE) nr 1071/2009.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, Ministerstwo Transportu. Budownictwa i Gospodarki
Morskiej wyra¿a pogl¹d, ¿e iloœæ posiadaczy ww. certyfikatów, zabezpieczaj¹ dostêp do
pe³nienia funkcji zarz¹dzaj¹cego transportem i pokrywaj¹ bie¿¹ce potrzeby w tej dziedzinie.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sekretarz Stanu
Tadeusz Jarmuziewicz
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Oœwiadczenie senatora Henryka Ciocha
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 22 grudnia 2011 r. na trzecim posiedzeniu Senatu skierowa³em
oœwiadczenie do ministra sprawiedliwoœci, pana dr. Jaros³awa Gowina. W dniu
27 stycznia 2012 r. otrzyma³em na nie odpowiedŸ, która mnie nie satysfakcjonuje, dlatego te¿ na rêce Pana Ministra kierujê ponownie rozwiniête w swojej
treœci oœwiadczenie i proszê o precyzyjne odpowiedzi na pytania zawarte
w punktach 1, 2 i 3 in fine. Pragnê te¿ nadmieniæ, i¿ mo¿liwoœæ utworzenia
w Lublinie biura podawczego S¹du Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzib¹ w Œwidniku spotka³a siê w mediach z ¿yczliw¹ ocen¹ ze strony
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoœci, a tak¿e mieszkañców Lublina.
W dniu 14 grudnia 2010 r. minister sprawiedliwoœci wyda³ rozporz¹dzenie w sprawie zniesienia S¹du Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydzia³u Karnego S¹du Rejonowego w Trzciance z siedzib¹ w Czarnkowie,
utworzenia S¹du Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzib¹ w Œwidniku i S¹du Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz zmiany rozporz¹dzenia
w sprawie s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych
oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci (DzU z 2010 r. nr 245,
poz. 1640).
W wyniku dokonanego podzia³u S¹du Rejonowego w Lublinie powsta³y
dwa s¹dy: S¹d Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie oraz S¹d Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzib¹ w Œwidniku. W konsekwencji tysi¹ce
mieszkañców Lublina, licz¹cego co najmniej 350 tysiêcy mieszkañców (bez
100 tysiêcy studentów), musi obecnie jeŸdziæ oko³o 20 km do S¹du Rejonowego
Lublin-Wschód w Lublinie, którego siedzibê usytuowano w Œwidniku, licz¹cym
niespe³na 40 tysiêcy mieszkañców. Nie wiem, co by³o przyczyn¹ takiego rozwi¹zania, na pewno jednak nie by³y to wzglêdy ekonomii procesowej.
Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e w S¹dzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzib¹ w Œwidniku znajduj¹ siê trzy wydzia³y w³aœciwe wy³¹cznie dla Lublina i gmin znajduj¹cych siê tak¿e we w³aœciwoœci S¹du Rejonowego Lublin-Zachód. S¹ to IX Wydzia³ Gospodarczy ds. Upad³oœciowych
i Naprawczych, VII Wydzia³ Gospodarczy – Rejestr Zastawów oraz VI Wydzia³ Gospodarczy – Krajowy Rejestr S¹dowy. Szczególnie dwa ostatnie maj¹
podstawowe znaczenie dla zak³adania i prawid³owego prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, ale te¿ funkcjonowania dziesi¹tek spó³dzielni, fundacji
i stowarzyszeñ na co dzieñ korzystaj¹cych z obu rejestrów. W obecnej sytuacji nie jest wiêc przesad¹ stwierdzenie, ¿e tysi¹ce mieszkañców Lublina musi
jeŸdziæ do Œwidnika, a¿eby za³atwiæ czêsto podstawowe sprawy zwi¹zane
z prac¹ i dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. S¹ to przedsiêbiorcy, pracownicy ró¿nego rodzaju zak³adów pracy, urzêdnicy samorz¹dowi, a tak¿e prawnicy, którzy koszty tych dojazdów czy wysy³ek pocztowych w ostatecznoœci
zazwyczaj przerzucaj¹ na klienta, a wiêc strony i uczestników postêpowañ
s¹dowych.
Dodatkowo – mówi¹c o ekonomii, mam na myœli nie tylko ekonomiê procesow¹, ale tak¿e tê w potocznym ujêciu – obecnie dojazd z Lublina do Œwidnika zajmuje nawet 90 minut ze wzglêdu na budowê odcinka Piaski – Kurów
drogi ekspresowej S17. W tym stanie rzeczy dojazd do s¹du w Œwidniku po
to, ¿eby na przyk³ad sprawdziæ dane zawarte w rejestrze przedsiêbiorców albo z³o¿yæ odpowiedni wniosek, jest niepotrzebnym marnotrawieniem pieniêdzy i czasu, a czas dojazdu jest jeszcze d³u¿szy, jeœli ktoœ nie dysponuje
w³asnym œrodkiem lokomocji. Odnosi siê to nie tylko do pracowników i przedsiêbiorców, ale równie¿ do tysiêcy osób fizycznych, wystêpuj¹cych w charakterze stron, uczestników, œwiadków, bieg³ych czy pe³nomocników
w postêpowaniach s¹dowych w S¹dzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzib¹ w Œwidniku.
Obecn¹ sytuacjê, któr¹ krótko nakreœli³em, widzê w dwóch p³aszczyznach, po pierwsze, jako ograniczenie konstytucyjnego prawa dostêpu do
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s¹du, który jest w tym przypadku realnie utrudniony. Wi¹¿e siê to tak¿e
z w¹tpliwoœciami natury prawnej na gruncie art. 10 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (DzU z 2001 r. nr 98, poz. 1070), który stanowi, ¿e s¹d rejonowy
tworzy siê dla jednej lub wiêkszej liczby gmin; w uzasadnionych przypadkach mo¿e byæ utworzony wiêcej ni¿ jeden s¹d rejonowy w obrêbie tej samej
gminy. Odnosi siê to równie¿ do powiatów w przypadku miast na prawach
powiatu, jakim jest Lublin. Wydaje siê, i¿ przepis ten nie przewiduje mo¿liwoœci utworzenia s¹du dla jednego powiatu w ramach innego powiatu albo dla
jednego powiatu w innej gminie, ergo s¹du dla powiatu miasto Lublin w gminie miejskiej Œwidnik.
Po drugie, widzê to jako niepotrzebne i nieekonomiczne utrudnienie ¿ycia
mieszkañcom, przedsiêbiorcom oraz urzêdnikom Lublina, bowiem podzia³
S¹du Rejonowego w Lublinie z umiejscowieniem siedziby dla S¹du Rejonowego Lublin-Wschód w Œwidniku nara¿a wszystkich na niepotrzebn¹ stratê
czasu i pieniêdzy. Oprócz kosztów dojazdów trzeba tutaj te¿ mieæ na wzglêdzie koszty niepotrzebnych przesy³ek pocztowych, w sytuacji gdy na przyk³ad wniosek czy pismo mog³oby byæ z³o¿one bezp³atnie w biurze
podawczym s¹du. Bior¹c zaœ pod uwagê to, i¿ w œwidnickim s¹dzie znajduj¹
siê bardzo wa¿ne wydzia³y gospodarcze, jest to realne utrudnienie w dostêpie do zak³adania i sprawnego prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, co na
pewno nie pomaga te¿ w³adzom samorz¹dowym w pozyskiwaniu dla Lublina i ca³ego regionu inwestorów tworz¹cych nowe miejsca pracy.
Wydaje mi siê, ¿e jeœli Pan Minister zechce spojrzeæ na przedstawione
problemy nie tylko jak urzêdnik pañstwowy, lecz równie¿ z perspektywy mieszkañców Lublina, to uda siê wypracowaæ skuteczne rozwi¹zanie. W tym celu pomocna mo¿e siê okazaæ odpowiedŸ na przedstawione pytania.
1. Czy umiejscowienie siedziby S¹du Rejonowego Lublin-Wschód w Œwidniku jest zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, w szczególnoœci
z art. 10 §1 ustawy o ustroju s¹dów powszechnych?
2. Czy jest mo¿liwe przeniesienie siedziby S¹du Rejonowego
Lublin-Wschód w Lublinie ponownie do Lublina i utworzenie, w nowo wybudowanym budynku, S¹du Rejonowego w Œwidniku, który swoj¹ w³aœciwoœci¹ obj¹³by, tak jak dotychczas S¹d Rejonowy Lublin-Wschód, miasto
Œwidnik oraz gminy Bychawa, G³usk, Jab³onna, Krzczonów, Ludwin, £êczna,
Me³giew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzy¿ewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew?
3. Jeœli przeniesienie siedziby S¹du Rejonowego Lublin-Wschód do Lublina jest niemo¿liwe, to czy istnieje mo¿liwoœæ otworzenia w Lublinie biura podawczego S¹du Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzib¹
w Œwidniku? Wed³ug mnie biuro podawcze mog³oby byæ usytuowane na
przyk³ad w jednym z pomieszczeñ S¹du Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. By³oby to bardzo du¿e u³atwienie dla stron i uczestników postêpowania,
którzy nie musieliby nara¿aæ siê na zbêdne koszty zwi¹zane z wyjazdami
i przesy³kami do Œwidnika, a dodatkowo oszczêdzaliby czas. W tym kontekœcie zorganizowanie takiego biura podawczego, nawet za niewielk¹ odp³atnoœci¹ pokrywaj¹c¹ koszty jego funkcjonowania, by³oby prostym i tanim
rozwi¹zaniem, satysfakcjonuj¹cym mieszkañców Lublina.
¯ycz¹c Panu Ministrowi owocnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra obywateli i wymiaru sprawiedliwoœci, ³¹czê wyrazy szacunku.
Henryk Cioch
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OdpowiedŸ
Warszawa, 28.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Henryka Ciocha dotycz¹ce funkcjonowania w strukturze S¹du Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzib¹ w Œwidniku wydzia³ów gospodarczych, z³o¿one podczas 6. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lutego 2012 r., które przekazane zosta³o przy piœmie z dnia 22 lutego 2012 r. Nr BPS/043-06-168/12 – uprzejmie informujê, ¿e stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwoœci przedstawione Panu Senatorowi w piœmie z dnia 26 stycznia
2012 r. Nr DO-I-071-3/12 nadal pozostaje aktualne.
Odpowiadaj¹c na pytania Pana Senatora sformu³owane w treœci oœwiadczenia, informujê, i¿ zgodnie art. 10 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póŸn. zm.) „s¹d rejonowy tworzy siê dla jednej lub wiêkszej liczby gmin; w uzasadnionych przypadkach mo¿e byæ utworzony wiêcej ni¿ jeden s¹d rejonowy w obrêbie tej samej gminy”. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê,
¿e w Lublinie funkcjonuj¹ dwa s¹dy rejonowe obejmuj¹ce sw¹ w³aœciwoœci¹ miejscow¹
obszar miast Lublin i Œwidnik oraz gmin: Bychawa, G³usk, Jab³onna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Ludwin, £êczna, Me³giew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzy¿ewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew. Siedzib¹ S¹du
Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie jest miasto Lublin, a S¹du Rejonowego
Lublin-Wschód w Lublinie – miasto Œwidnik. Tym samym wskazany powy¿ej przepis
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych nie zosta³ naruszony. Istotne jest przy
tym, i¿ omawiane rozwi¹zanie organizacyjne nie by³o kwestionowane przez ¿aden
z podmiotów uczestnicz¹cych w pracach legislacyjnych nad projektem rozporz¹dzenia
Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie zniesienia S¹du Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydzia³u Karnego S¹du Rejonowego w Trzciance z siedzib¹ w Czarnkowie,
utworzenia S¹du Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzib¹ w Œwidniku i S¹du
Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz zmiany rozporz¹dzenia w sprawie s¹dów
apelacyjnych, s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci.
Postulowane przez Pana Senatora ograniczenie obszaru S¹du Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie i utworzenie nowego S¹du Rejonowego w Œwidniku by³oby dzia³aniem nieracjonalnym, w sytuacji kiedy planowana przez Ministra Sprawiedliwoœci reforma struktury organizacyjnej s¹dów rejonowych zmierza do ograniczenia liczby tych
s¹dów. Wczeœniejszy podzia³ S¹du Rejonowego w Lublinie doprowadzi³ do prawid³owego ukszta³towania tej struktury w obszarze miasta Lublina i okolicznych powiatów.
Odnosz¹c siê do propozycji utworzenia w Lublinie biura podawczego S¹du Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzib¹ w Œwidniku, informujê, i¿ jakkolwiek w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwoœci propozycja ta jest niezasadna, to jednak adresatami
wniosku w tym zakresie powinni byæ Prezesi S¹dów Rejonowych Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzib¹ w Œwidniku i Lublin-Zachód w Lublinie.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Apelujê o mo¿liwoœæ przyspieszenia budowy drugiego etapu obwodnicy
w miejscowoœci Lubsko w województwie lubuskim. Inwestycja ta bêdzie realizowana w gminach Lubsko i Jasieñ, w ci¹gu dróg wojewódzkich nr 287
i 289, które obs³uguj¹ zarówno ruch lokalny, regionalny, jak i tranzytowy
i miêdzynarodowy.
Powstanie drugiego etapu obwodnicy miasta Lubska znacznie wp³ynie
na komfort i szybkoœæ jazdy i znacznie usprawni ruch w samym mieœcie. Obecnie ruch samochodowy przebiega po drogach o z³ym stanie technicznym. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, ¿e przejazd pojazdów odbywa siê przez
zabytkowe stare miasto przy placówkach handlowych i us³ugowych, miejscach rekreacji i w bezpoœrednim s¹siedztwie budynków mieszkalnych. Du¿e natê¿enie ruchu doprowadza do niebezpiecznych sytuacji – tylko w ci¹gu
roku w tym miejscu dosz³o do piêædziesiêciu zdarzeñ drogowych, w którym
obra¿enia odnios³o szeœæ osób.
Po 2000 roku inwestor przyst¹pi³ do opracowania projektu technicznego
ca³ej obwodnicy. W roku 2005 Zarz¹d Dróg Wojewódzkich otrzyma³ od Wojewody Lubuskiego pozwolenie na budowê ca³ej obwodnicy i podpisa³ umowê
o dofinansowanie pierwszego etapu budowy obwodnicy z programu Unii Europejskiej INTERREG IIIA. Inwestycja zosta³a zrealizowana w latach
2006–2007 i przyczyni³a siê do poprawy bezpieczeñstwa oraz warunków ruchu drogowego w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 289 Zasieki – Lubsko – Nowogród Bobrzañski, która le¿y na szlaku komunikacyjnym Cottbus – Zielona
Góra.
W drugiej po³owie 2007 roku inwestor przyst¹pi³ do prac zwi¹zanych
z przygotowaniem realizacji drugiego etapu budowy obwodnicy. Niestety, budowa drugiego etapu obwodnicy Lubska jest wci¹¿ odk³adana. Obecnie w³adze Gminy Lubsko i Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze prowadz¹
starania, by inwestycja zosta³a zrealizowana jak najszybciej to mo¿liwe.
Moja interwencja, dotycz¹ca przyœpieszenia prac nad budow¹ drugiego
etapu obwodnicy Lubska, jest odpowiedzi¹ na apel burmistrza Lubska, pana
Bogdana Bakalarza, z którego to apelu jasno wynika, ¿e jest to nadrzêdna inwestycja nie tylko dla miasta i gminy, ale i dla ca³ego regionu lubuskiego.
Z powa¿aniem
Robert Dowhan
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OdpowiedŸ
Warszawa, 12 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 lutego 2012 r., znak BPS/043-06-169/12 z dnia
22 lutego 2012 r., przy którym przekazano zapytanie Pana Senatora Roberta Dowhana
w sprawie budowy drugiego etapu obwodnicy w miejscowoœci Lubsko w województwie
lubuskim uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
W myœl art. 19 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.) zarz¹dcami dróg s¹: dla dróg krajowych –
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dla dróg wojewódzkich – zarz¹d województwa, powiatowych – zarz¹d powiatu, gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). W granicach miast na prawach powiatu zarz¹dc¹ wszystkich dróg publicznych,
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 albo drogowych spó³ek specjalnego przeznaczenia w odniesieniu do dróg krajowych,
– samorz¹d województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich,
– samorz¹d powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych.
Zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg gminnych oraz zarz¹dzania nimi finansowane s¹ z bud¿etów gmin.
W granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania, budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarz¹dzania drogami publicznymi, z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane s¹ z bud¿etów tych miast.
Dodatkowym Ÿród³em dofinansowania dla samorz¹dów na zadania drogowe jest rezerwa subwencji ogólnej tworzona w bud¿ecie pañstwa na mocy art. 26 ust. 1 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U.
z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z póŸn. zm.). Œrodki z powy¿szej rezerwy przeznacza siê na dofinansowywanie:
1) inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach
powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;
2) utrzymania rzecznych przepraw promowych o œrednim natê¿eniu ruchu w skali
roku powy¿ej 2000 pojazdów na dobê, wskazanych przez ministra w³aœciwego do
spraw transportu oraz w kwocie nie mniejszej ni¿ w roku bazowym;
3) remontu, utrzymania, ochrony i zarz¹dzania drogami krajowymi i wojewódzkimi
w granicach miast na prawach powiatu.
W bie¿¹cym roku Zarz¹d Województwa Lubuskiego z³o¿y³ wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowoœci Lubinicko”. Zadanie zosta³o ujête w wykazie zadañ
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inwestycyjnych wnioskowanych przez samorz¹dy o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2012 r. Wszystkie zg³oszone zadania s¹ obecnie analizowane i weryfikowane pod wzglêdem zgodnoœci z wymogami ustawowymi oraz dodatkowymi kryteriami
ustalonymi przez Komisjê Wspóln¹ Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. W bie¿¹cym roku preferowane s¹ zadania inwestycyjne obejmuj¹ce budowê lub przebudowê obiektów in¿ynierskich, którym nadane zosta³y jednolite numery inwentarzowe (JNI),
posiadaj¹ce decyzjê o pozwoleniu na budowê. Zakoñczenie prac nad podzia³em œrodków z rezerwy subwencji ogólnej planowane jest na prze³omie I i II kwarta³u br. Po zakoñczeniu tych prac, jednostki samorz¹du terytorialnego zostan¹ poinformowane
o ostatecznych rozstrzygniêciach dotycz¹cych wnioskowanych zadañ.
Jednoczeœnie zauwa¿am, ¿e poruszone w wyst¹pieniu zagadnienia dotycz¹ dróg
wojewódzkich nr 287 oraz 289, zatem organem w³aœciwym w omawianej sprawie jest
Zarz¹d Województwa Lubuskiego. Resort transportu dysponuj¹c œrodkami jedynie na
drogi krajowe, zarz¹dzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
nie ma formalnych mo¿liwoœci finansowania zadañ na drogach zarz¹dzanych przez samorz¹dy.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Henryka Górskiego
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
Zadaniem samorz¹du terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów – zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – jest prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególnoœci poprzez
wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania
w szko³ach publicznych. Zadania samorz¹du powiatowego w tym zakresie
wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, który jest pracownikiem starostwa powiatowego (urzêdu miasta) i który nie ma ¿adnego wp³ywu
decyzyjnego na wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szko³ach publicznych. Co wiêcej, w obowi¹zuj¹cej podstawie programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
jedynie w programie podstaw przedsiêbiorczoœci, i to wy³¹cznie w liceum, s¹
umieszczone elementy wiedzy konsumenckiej, a i to w niewielkim zakresie.
Zwa¿aj¹c na powy¿sze, zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi
pytaniami.
1. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej monitoruje w jakikolwiek sposób wykonywanie przez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów
zadañ ustawowych w szko³ach publicznych?
2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza w jakikolwiek sposób
nawi¹zaæ wspó³pracê z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów,
jeœli chodzi o nauczanie elementów wiedzy konsumenckiej w szko³ach publicznych?
3. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza w jakikolwiek sposób
rozszerzyæ zakres nauczania elementów wiedzy konsumenckiej w podstawie
programowej dla szkó³ publicznych?
Z powa¿aniem
Henryk Górski

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.03.19
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Henryka Górskiego, Senatora RP (BPS-043-06-170/12), w sprawie edukacji konsumenckiej, uprzejmie wyjaœniam.
Obowi¹zkowe cele kszta³cenia oraz treœci nauczania okreœla rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego. Od roku szkolnego 2009/2010 wdra¿ana jest
systematycznie nowa podstawa programowa okreœlona w rozporz¹dzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Do roku
szkolnego 2011/2012 zreformowane nauczanie zosta³o wprowadzone w przedszkolach, na I etapie nauczania (szko³a podstawowa, klasy I–III) oraz na III etapie nauczania (gimnazja). W roku szkolnym 2012/2013 reforma programowa obejmie II etap
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edukacyjny (szko³a podstawowa, klasy IV) oraz IV etap edukacyjny (szko³y ponadgimnazjalne, klasy I).
Celem reformy programowej jest podniesienie jakoœci kszta³cenia, jak równie¿
przygotowanie uczniów do sprawnego funkcjonowania w spo³eczeñstwie i w œwiecie
wspó³czesnym. W nowej podstawie programowej po³o¿ony zosta³ nacisk na kszta³towanie postaw sprzyjaj¹cych dalszemu rozwojowi indywidualnemu i spo³ecznemu, czyli
m.in. postawy obywatelskiej, spo³ecznej, przedsiêbiorczoœci, kreatywnoœci, odpowiedzialnoœci oraz innowacyjnoœci.
Pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e elementy edukacji konsumenckiej zosta³y
zawarte w nowej podstawie programowej w wymaganiach szczegó³owych ró¿nych
przedmiotów. Najbardziej precyzyjnie zagadnienia te zosta³y okreœlone w podstawie
programowej przedmiotów Podstawy przedsiêbiorczoœci, Ekonomia w praktyce, Geografia, Wiedza o spo³eczeñstwie, Historia i spo³eczeñstwo.
Na III etapie edukacyjnym (gimnazja) w ramach przedmiotu Wiedza o spo³eczeñstwie uczniowie zdobêd¹ wiadomoœci m.in. na temat zagadnieñ dotycz¹cych pracy
i przedsiêbiorczoœci, gospodarki rynkowej, gospodarstwa domowego, pieniêdzy i banków, przedsiêbiorstwa i dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e etyki w ¿yciu gospodarczym.
W ramach przedmiotu Podstawy przedsiêbiorczoœci, realizowanego na IV etapie
edukacyjnym (szko³y ponadgimnazjalne), uczniowie poznaj¹ m.in. takie zagadnienia
jak: cz³owiek przedsiêbiorczy (rola cz³onka zespo³u, pracownika, konsumenta), prawa
konsumenta (instytucje stoj¹ce na stra¿y tych praw), pozytywny i negatywny wp³yw reklamy na konsumenta), a ponadto zagadnienia dotycz¹ce instytucji rynkowych, pañstwa i gospodarki, przedsiêbiorstwa, rynku pracy. W nowej podstawie programowej
zaplanowano dla IV etapu edukacyjnego tak¿e przedmiot uzupe³niaj¹cy Ekonomia
w praktyce, którego zakres treœci nauczania stanowi rozwiniêcie problematyki uwzglêdnionej w treœciach edukacyjnych przedmiotu Podstawy przedsiêbiorczoœci na tym etapie edukacyjnym nauczanego w zakresie podstawowym.
Jednoczeœnie wyjaœniam, ¿e do zadañ Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie nale¿y monitorowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
Ministerstwo Edukacji Narodowej za poœrednictwem redakcji Portalu Edukacyjnego Scholaris podejmie natomiast starania w celu pozyskania materia³ów edukacyjnych
na temat edukacji konsumenckiej.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Joanna Berdzik
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Henryka Górskiego
skierowane do prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ma³gorzaty Krasnodêbskiej-Tomkiel
Szanowna Pani Prezes!
Zgodnie z informacj¹ zamieszczon¹ na stronie internetowej Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotycz¹c¹ alternatywnych (pozas¹dowych) metod rozstrzygania sporów konsumentów z przedsiêbiorcami jako
dzia³ania priorytetowego Unii Europejskiej, „w alternatywnych metodach
rozstrzygania sporów (ADR) udzia³ bierze neutralna strona, na przyk³ad arbiter, mediator lub rzecznik praw konsumenta” oraz „wysokiej jakoœci podmioty pozas¹dowe ADR powinny byæ dostêpne na ca³ym terenie UE w drugiej
po³owie 2014 r.”.
Zwa¿aj¹c na powy¿sze, zwracam siê do Pani Prezes z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Jak¹ rolê przewiduje Pani Prezes w powstaj¹cym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej systemie ADR dla powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów?
Czy bêd¹ nowe wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne dotycz¹ce
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów jako ewentualnych podmiotów pozas¹dowych ADR, a jeœli tak, to jakie?
Z powa¿aniem
Henryk Górski

OdpowiedŸ
Warszawa, 20.03.2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu RP
Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-06-171/12 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie
oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Henryka Górskiego podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego 2012 r., uprzejmie wyjaœniam co nastêpuje.
Odpowiadaj¹c na przed³o¿one pytania, pragnê w pierwszej kolejnoœci przedstawiæ
cele i za³o¿enia proponowanych przez Komisjê Europejsk¹ projektów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów
konsumenckich COM(2011) 793 (dalej: dyrektywa ADR) oraz Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów
konsumenckich COM(2011) 794 (dalej: rozporz¹dzenie ODR). Akty te, uzupe³niaj¹c
siê, maj¹ tworzyæ ca³oœciowy i spójny system funkcjonowania alternatywnych metod
rozstrzygania sporów konsumenckich w UE. Obydwa dokumenty dotycz¹ narzêdzi,
które maj¹ zapewniæ mo¿liwoœæ rozwi¹zania konfliktu pomiêdzy konsumentem,
a przedsiêbiorc¹ bez koniecznoœci wkraczania na drogê s¹dow¹.
Warto w tym miejœcu wskazaæ, i¿ wspólnym i nadrzêdnym celem powy¿szych projektów Komisji Europejskiej jest poprawa funkcjonowania rynku sprzeda¿y detalicznej, a w szczególnoœci u³atwienie konsumentom pozas¹dowego dochodzenia roszczeñ
wynikaj¹cych z umów sprzeda¿y towarów lub œwiadczenia us³ug. Nale¿y podkreœliæ, i¿
znaczenie alternatywnych metod rozwi¹zywania sporów dla wspólnego rynku zosta³o

132

6. posiedzenie Senatu w dniu 16 lutego 2012 r.

ju¿ podniesione w inicjatywach flagowych UE jak strategia „Europa 2020”, Agenda Cyfrowa. Zagadnienie ADR nale¿y równie¿ do dwunastu inicjatyw strategicznych w Akcie
o Jednolitym Rynku. Co do kwestii inicjatywy legislacyjnej w zakresie ADR/ODR polityczne wparcie zosta³o wyra¿one na najwy¿szym szczeblu przez PE (Rezolucja
z 6 kwietnia 2011 r. 2010/2289(INI)) oraz RUE (m.in. Konkluzje Rady ds. Konkurencyjnoœci z 30 maja 2011 r. Doc. 10993/11, Deklaracja Krakowska oraz konkluzje Rady
w tej sprawie). Kwestia ta zosta³a równie¿ zauwa¿ona przez Radê Europejsk¹ w konkluzjach z 24–25 marca 2011 r. (Doc. EUCO 10/11) oraz z 23 paŸdziernika 2011 r.
(Doc. EUCO 52/11), w których Rada Europejska wezwa³a do przyjêcia nowej inicjatywy legislacyjnej w zakresie ADR/ODR do koñca 2012 r., jako czêœci skoordynowanych
wysi³ków daj¹cych nowy impuls dla rozwoju rynku wewnêtrznego. Rz¹d RP w pe³ni popar³ to podejœcie.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ celem dyrektywy ADR jest stworzenie i zapewnienie dostêpu
do spójnego, jednolitego systemu alternatywnego rozwi¹zywania sporów konsumenckich, który obejmie swym zakresem wszelkie zaistnia³e na rynku wewnêtrznym spory
miêdzy konsumentem, a przedsiêbiorc¹ (dotycz¹ce sprzeda¿y towarów lub œwiadczenia us³ug), w tym wynikaj¹ce z umów zawartych za poœrednictwem Internetu.
System ADR ma byæ jednoczeœnie baz¹ dla projektowanej tzw. platformy ODR,
przewidzianej z kolei w rozporz¹dzeniu ODR. Instrument ten ma dotyczyæ sporów wynik³ych z umów dotycz¹cych sprzeda¿y towarów lub œwiadczenia us³ug, zawartych
przez Internet miêdzy konsumentem a przedsiêbiorc¹ maj¹cych miejsce zamieszkania/siedzibê w ró¿nych krajach cz³onkowskich (dotyczy to wiêc sporów wynik³ych
z transgranicznych transakcji internetowych). Dla u³atwienia komunikacji miêdzy
stronami konfliktu i skrócenia czasu procedowania platforma ODR ma byæ dostêpna
w trybie on-line.
Odnosz¹c siê do pytañ, dotycz¹cych roli powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w systemie ADR wyjaœniam, i¿ projekt Dyrektywy ADR ma zastosowanie do
procedur pozas¹dowego rozstrzygania sporów wynikaj¹cych z umowy o sprzeda¿ towarów lub œwiadczenie us³ug, pomiêdzy przedsiêbiorc¹ maj¹cym siedzibê w Unii Europejskiej, a konsumentem maj¹cym miejsce zamieszkania w UE. Zaistnia³e spory bêd¹
rozstrzygane poprzez interwencjê podmiotu ADR, który proponuje lub narzuca rozwi¹zanie, b¹dŸ doprowadza do spotkania stron w celu u³atwienia zawarcia ugody. Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w projekcie dyrektywy, „podmiot ADR” oznacza dowolny podmiot, bez wzglêdu na nadan¹ mu lub u¿ywan¹ w stosunku do niego nazwê, utworzony
na sta³e i oferuj¹cy rozstrzygniêcie sporu w ramach procedury ADR. Zgodnie w powy¿szym, podmioty ADR bêd¹ mia³y za zadanie rozwi¹zywanie konkretnych sporów, co
wykracza poza kompetencje rzeczników konsumentów wskazane w art. 42 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50,
poz. 331 ze zm.). Kompetencje rzeczników konsumentów ograniczaj¹ siê bowiem do
dzia³ania na rzecz jednej ze stron sporu tj. konsumenta. Rzecznicy mog¹ w szczególnoœci wytaczaæ powództwa na rzecz konsumentów oraz wstêpowaæ, za ich zgod¹, do tocz¹cego siê postêpowania w sprawach o ochronê interesów konsumentów.
Nadrzêdnym zadaniem rzeczników jest pomoc konsumentom w sporach z przedsiêbiorcami. W ¿adnym wypadku rzecznicy nie s¹ uprawnieni do rozstrzygania sporów,
poniewa¿ nie maj¹ instrumentów nadanych ustawowo do bycia niezale¿nym arbitrem.
Dlatego te¿, przepisy dyrektywy ADR nie maj¹ expressis verbis zastosowania do rzeczników konsumentów, w których kompetencjach nie mieœci siê rozstrzyganie sporów.
Niemniej, nie mo¿na wykluczyæ sytuacji, i¿ rzecznik konsumentów bêdzie móg³ wchodziæ w sk³ad kolegialnych podmiotów ADR, reprezentuj¹c stronê konsumenck¹ (obok
reprezentacji przedsiêbiorców). Bez wzglêdu na powy¿sze, na tym etapie negocjacji jest
jeszcze za wczeœnie, aby jednoznacznie o takiej mo¿liwoœci przes¹dzaæ.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y stwierdziæ, i¿ powiatowi (miejscy) rzecznicy
konsumentów nie bêd¹ stanowiæ podmiotów systemu ADR. W zwi¹zku z przedstawionymi wyjaœnieniami, jak równie¿ uwzglêdniaj¹c aktualny stan prac w Radzie Unii Europejskiej, nie przewiduje siê zmian w zakresie dzia³alnoœci rzeczników, a tak¿e zmian
dotycz¹cych wymagañ kwalifikacyjnych i kompetencyjnych. Niemniej, wymaga pod-
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kreœlenia fakt, i¿ opisane wy¿ej rozwi¹zania dotycz¹ce projektów ADR/ODR w ¿aden
sposób nie ujmuj¹ roli rzeczników konsumentów w systemie ochrony konsumentów
w Polsce.
Dodatkowo wyjaœniam, i¿ rzecznicy konsumentów, tak jak inne organy i instytucje
stosuj¹ce prawo, powinni mieæ œwiadomoœæ istnienia nowych regulacji zwi¹zanych
z ochron¹ konsumentów. Zasadne jest bowiem, aby rzecznicy informowali konsumentów o ró¿nych mo¿liwoœciach s³u¿¹cych rozwi¹zaniu sporu z przedsiêbiorc¹. Wobec
powy¿szego, tak jak ma to miejsce w wiêkszoœci przypadków wprowadzenia nowych regulacji konsumenckich, w stosownym czasie (aktualnie, kwestia ADR/ODR jest na
wczesnym etapie prac w Radzie UE), Prezes Urzêdu bêdzie informowa³ rzeczników konsumentów o najwa¿niejszych elementach przysz³ego systemu alternatywnego rozwi¹zywania sporów konsumenckich.
Z powa¿aniem
Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Niejednokrotnie poruszany by³ przeze mnie problem tzw. œmieciowych
umów o pracê. Pracodawcy, by zmniejszyæ koszty, zatrudniali pracowników
na podstawie cywilnoprawnych umów-zleceñ lub umów o dzie³o pomimo faktu, i¿ pracownicy wykonywali pracê zgodnie z regulacjami kodeksowymi prawa pracy. Powy¿sza praktyka nie dawa³a zatrudnianym ¿adnych korzyœci,
czy to w postaci lat sk³adkowych, czy sk³adek na ubezpieczenie lub emeryturê. Rozwa¿ania nad tym problemem doprowadzi³y do odchodzenia od tych
z³ych praktyk.
Niestety mo¿emy zaobserwowaæ kolejne niepokoj¹ce zjawisko, tj. nadu¿ywanie braku precyzyjnych przepisów dotycz¹cych umów o pracê na czas
okreœlony. Kodeks pracy przewiduje ró¿ne formy i mo¿liwoœci zatrudniania
pracowników. Najbardziej po¿¹dan¹ umow¹ o pracê jest umowa na czas nieokreœlony. Gwarantuje ona pracownikom stabilizacjê, d³u¿sze terminy wypowiedzenia oraz szereg innych udogodnieñ. Niestety pracodawcy, aby
unikn¹æ podawania podstaw zwolnienia z pracy oraz aby skorzystaæ z krótszych terminów wypowiedzenia, zawieraj¹ z pracownikami umowy o pracê
na czas okreœlony – na okres piêciu, dziesiêciu lub nawet piêtnastu lat.
W sprawie wypowiada³ siê niejednokrotnie S¹d Najwy¿szy, który uzna³,
¿e umowy takie uznaæ nale¿y za zawierane na czas nieokreœlony. Jednak¿e
ingerencja s¹du dotyczy spraw, które przed nim zawisn¹, a nie ca³ego systemu prawa. Nale¿a³oby ustawowo okreœliæ maksymalny czas, na jaki mo¿e
zostaæ zawarta umowa o pracê na czas okreœlony, aby unikn¹æ takich nadu¿yæ prawa.
Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ
Warszawa, 13 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Andrzeja Grzyba na
6. posiedzeniu Senatu RP w dniu 16 lutego br., przekazanym przy piœmie z dnia 22 lutego br., znak: BPS/043-06-172/12, pragnê uprzejmie wyjaœniæ, co nastêpuje.
Problematyka zawierania terminowych umów o pracê, tak¿e w kontekœcie przedstawionym przez Pana Senatora Andrzeja Grzyba, jest przedmiotem prac partnerów
spo³ecznych. Zespó³ Problemowy ds. Prawa Pracy i Uk³adów Zbiorowych Trójstronnej
Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych, na posiedzeniu w dniu 24 lutego br. zwo³anym z inicjatywy rz¹dowej, przyj¹³ stanowisko, w którym zobowi¹za³ siê do podjêcia
kompleksowych prac w zakresie uregulowania problematyki czasu pracy w dziale szóstym Kodeksu pracy oraz równoczesnego podjêcia rozmów zmierzaj¹cych do uregulo-
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wania kwestii stabilnoœci zatrudnienia w kontekœcie warunków stosowania umów na
czas okreœlony, umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia i pracy tymczasowej. Dalsze prace w tym zakresie s¹ zatem uzale¿nione od przebiegu prac na forum Zespo³u.
Niezale¿nie od powy¿szego pragnê wyjaœniæ, ¿e w œwietle przepisów prawa pracy
umowa o pracê na czas okreœlony jest jednym z rodzajów umów o pracê. Pracownik mo¿e byæ bowiem zatrudniony na podstawie umowy o pracê na okres próbny, umowy o pracê na czas okreœlony lub umowy o pracê na czas wykonania okreœlonej pracy. Od
zgodnej woli stron przysz³ego stosunku pracy, a tak¿e potrzeb pracodawcy zale¿y, który
rodzaj umowy o pracê stanowiæ bêdzie podstawê œwiadczenia pracy przez pracownika.
Pracownik decyduj¹cy siê na nawi¹zanie stosunku pracy na podstawie terminowej
umowy o pracê musi liczyæ siê z tym, i¿ okres pozostawania w zatrudnieniu na podstawie takiej umowy jest ograniczony w czasie. Umowa rozwi¹¿e siê bowiem z mocy prawa
z up³ywem czasu, na który zosta³a zawarta lub po wykonaniu pracy, dla wykonania której zosta³a zawarta. Po zakoñczeniu takiej umowy przepisy prawa pracy nie gwarantuj¹
pracownikowi kontynuowania zatrudnienia na podstawie kolejnego stosunku pracy.
Obowi¹zuje szereg regulacji prawnych, których celem jest zapobieganie ewentualnym praktykom pracodawców, polegaj¹cym na dyskryminowaniu pracowników zatrudnionych na czas okreœlony, a tak¿e na nadu¿ywaniu przez pracodawców umów
terminowych, jako podstawy nawi¹zania stosunku pracy. Rozwi¹zania prawne obowi¹zuj¹ce w tym zakresie (zw³aszcza przepisy art. 113, 183a – 183d, 251 Kodeksu pracy,
art. 15 i 20 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych)
stanowi¹ implementacjê do polskiego ustawodawstwa pracy regulacji prawa Unii Europejskiej dotycz¹cych równego traktowania w zatrudnieniu, pracy tymczasowej,
a tak¿e pracy na czas okreœlony.
Na poziomie unijnym, kwestie zawierania umów o pracê na czas okreœlony reguluje
dyrektywa 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycz¹ca Porozumienia ramowego
w sprawie pracy na czas okreœlony, zawartego przez Europejsk¹ Uniê Konfederacji
Przemys³owych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiêbiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejsk¹ Konfederacjê Zwi¹zków Zawodowych (ETUC). Powy¿sza
dyrektywa ma na celu poprawê jakoœci pracy na czas okreœlony, co dotyczy zasadniczo
dwóch aspektów, tj. zasady niedyskryminacji oraz ustalenia sposobów przeciwdzia³ania nadu¿yciom wynikaj¹cym ze stosowania nastêpuj¹cych po sobie umów o pracê na
czas okreœlony. Pozostawia ona Pañstwom Cz³onkowskim wybór jednej lub kilku
metod ochrony pracowników zatrudnionych na czas okreœlony. Jedn¹ z takich metod
jest wskazanie maksymalnej ³¹cznej d³ugoœci kolejnych umów o pracê zawieranych na
czas okreœlony.
Warto dodaæ, ¿e ka¿dy pracownik, który czuje siê pokrzywdzony zawarciem z nim
umowy o pracê na czas okreœlony (zw³aszcza wieloletniej), mo¿e wyst¹piæ do s¹du pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy na czas nieokreœlony. Powództwo takie jest uzasadnione w szczególnoœci, gdy z okolicznoœci sprawy wynika, ¿e
zawarcie d³ugoletniej umowy o pracê na czas okreœlony zosta³o na pracowniku „wymuszone” przez pracodawcê (np. gdy alternatyw¹ dla takiej umowy by³o nieuzyskanie
przez pracownika zatrudnienia w ogóle). Z takim powództwem pracownik mo¿e wyst¹piæ na podstawie art. 189 Kodeksu postêpowania cywilnego.
Istnieje bogate orzecznictwo S¹du Najwy¿szego wskazuj¹ce na istotê terminowego
zatrudnienia (np. wyrok z dnia 7 wrzeœnia 2005 r., sygn. akt II PK 294/04, OSNP
13–14/207/2006; uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów z dnia 16 kwietnia 1998 r., sygn.
akt III ZP 52/97, OSNAPiUS z 1998 r. Nr 19, poz. 558; wyrok z dnia 25 paŸdziernika
2007 r., sygn. akt II PK 49/07, OSNP z 2008 r. Nr 21–22, poz. 317; postanowienie
z dnia 13 paŸdziernika 2009 r., sygn. akt – II PZP 10/09), które potwierdza utrzymuj¹cy siê od szeregu lat pogl¹d tego S¹du o naruszaniu przez pracodawców celu terminowego zatrudnienia pracownika w przypadku zawierania d³ugoletnich terminowych
umów o pracê bez wyraŸnego uzasadnienia takiego dzia³ania konkretnymi okolicznoœciami wystêpuj¹cymi w danym stanie faktycznym.
Przedstawiaj¹c powy¿sze pragnê zwróciæ uwagê, i¿ w mojej ocenie istnieje jakoœciowa ró¿nica miêdzy sytuacj¹ pracownika, z którym ten sam pracodawca wielokrotnie
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zawiera terminowe umowy o pracê, zw³aszcza je¿eli dotycz¹ one tego samego rodzaju
pracy, a sytuacj¹ pracownika, który œwiadczy pracê na rzecz danego pracodawcy na
podstawie jednej terminowej umowy o pracê, choæby zawartej na wiele lat. W pierwszym przypadku konieczne jest, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, przyjêcie regulacji zapewniaj¹cych ochronê pracowników przed nadu¿ywaniem przez pracodawców
terminowych umów o pracê. W drugim przypadku decyduj¹ce znaczenie powinna
mieæ, moim zdaniem, ocena konkretnego stanu faktycznego, pod k¹tem zasadnoœci
zawarcia z pracownikiem d³ugoletniej terminowej umowy o pracê. Takiej oceny, w obowi¹zuj¹cym systemie prawnym, mo¿e dokonaæ jedynie s¹d pracy.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Rados³aw Mleczko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Zwracam siê do prezesa Rady Ministrów z proœb¹ o wyjaœnienia w nastêpuj¹cej sprawie. W zwi¹zku ze wzbudzaj¹cym napiêcia spo³eczne zawarciem przez Polskê porozumienia ACTA rodzi siê w¹tpliwoœæ polegaj¹ca na
tym, ¿e udzia³ Polski w tej konwencji mo¿e prowadziæ do radykalnego ograniczenia szans polskiego sektora innowacyjnego i os³abienia jego potencja³u na
rzecz podmiotów zagranicznych. Konserwuje to kolonialny model polskiej informatyki, w którym naszemu krajowi wyznaczono rolê konsumenta technologii i innowacji wymyœlanych i rozwijanych gdzie indziej. Jest to dok³adnie
coœ odwrotnego do wszystkich celów polskiego rz¹du zapisanych w strategiach wieloletnich, w których – wprost przeciwnie – stawia siê na oryginaln¹
myœl techniczn¹ oraz innowacyjnoœæ polskich naukowców i przedsiêbiorców.
Czy nie jest to sytuacja, w której polski rz¹d powinien wycofaæ siê z podpisanego ju¿ traktatu, naruszaj¹cego standardy przejrzystoœci oraz standardy etyczne ¿ycia publicznego, a ponadto stanowi¹cego zagro¿enie dla
bezpieczeñstwa pañstwa?
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 26 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przes³ane przez Pana Wojciecha Nowickiego, Podsekretarza Stanu
Zastêpcê Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy piœmie z dnia 27 lutego br.
(znak: DSPA-4813-149-(1)/12) oœwiadczenie pana senatora Jana Marii Jackowskiego
podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego br. (znak: BPS-043-06-173/12)
w sprawie porozumienia ACTA, informujê co nastêpuje.
Na wstêpie nale¿y wyjaœniæ, ¿e Rzeczpospolita Polska nie zwi¹za³a siê do tej pory
postanowieniami umowy ACTA. Z³o¿enie podpisu pod tekstem umowy miêdzynarodowej oznacza jedynie, ¿e tekst ten zosta³ ostatecznie uzgodniony przez uk³adaj¹ce siê
strony. Aby postanowienia umowy wesz³y w ¿ycie w stosunku do danej strony musi
ona dokonaæ odpowiednich, przewidzianych w³asnym prawem, procedur. W przypadku Polski jest to ratyfikacja przez Prezydenta RP po uzyskaniu uprzednio zgody wyra¿onej w ustawie. Procedura ta jest obecnie wstrzymana przynajmniej do czasu
podjêcia w tej sprawie decyzji przez Parlament Europejski oraz Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.
Jeœli chodzi o wp³yw jaki ewentualne wejœcie w ¿ycie ACTA mia³oby na polski sektor
innowacyjny, to Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej nie dostrzega mo¿liwoœci os³abienia jego potencja³u na rzecz podmiotów zagranicznych. ACTA w szczególnoœci nie dotyczy
zakresu czy katalogu praw w³asnoœci intelektualnej, które to kwestie pozostawione s¹
prawu krajowemu pañstw-stron umowy.
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Faktem bezspornym jest, ¿e Polska jest importerem praw w³asnoœci intelektualnej
zarówno w postaci dóbr objêtych prawami autorskimi (ksi¹¿ki, muzyka, film), jak i produktów wysokiej technologii objêtych prawami w³asnoœci przemys³owej. Jest to sytuacja niew¹tpliwie niekorzystna i Rz¹d RP od lat podejmuje wysi³ki zmierzaj¹ce do jej
zmiany. Jak s³usznie zauwa¿a Pan Senator cele polegaj¹ce na poprawie innowacyjnoœci
i oparciu polskiej gospodarki na oryginalnej myœli twórczej polskich podmiotów s¹ wielokrotnie stawiane w rz¹dowych dokumentach strategicznych. Niski poziom innowacyjnoœci Polski wynika z wielu przyczyn i jest problemem wysoce z³o¿onym, który nie
znajduje rozwi¹zania od lat. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie mo¿na go sprowadziæ do kwestii egzekwowania praw w³asnoœci intelektualnej. Nale¿y przy tym wspomnieæ, ¿e wiêkszoœæ
zwolenników ACTA wymienia jako argument za przyjêciem przedmiotowej umowy w³aœnie zbawienne skutki skutecznie egzekwowanego i surowego prawa w³asnoœci intelektualnej dla poziomu innowacyjnoœci, wskazuj¹c, ¿e najbardziej zaawansowane
i innowacyjne pañstwa œwiata posiadaj¹ jednoczeœnie systemy prawne skutecznie
chroni¹ce w³asnoœæ intelektualn¹. O ile pogl¹d ten tak¿e nie jest w pe³ni uzasadniony,
to jednak trudno doszukaæ siê w samej umowie ACTA niebezpieczeñstw dla polskiej innowacyjnoœci, gdy¿ zasadniczo nie zmienia ona obecnie ju¿ funkcjonuj¹cych przepisów w tym zakresie.
Mo¿na oczywiœcie spojrzeæ na problem z szerszej perspektywy i oceniæ ca³oœæ obecnie istniej¹cego systemu prawa w³asnoœci intelektualnej. W takim ujêciu istnieje wiele
argumentów przemawiaj¹cych za tym, ¿e zbyt daleko posuniêta ochrona praw w³asnoœci intelektualnej zaczyna od pewnego momentu hamowaæ innowacyjnoœæ, miast j¹
wspieraæ. Obecnie tego typu argumenty padaj¹ czêsto w odniesieniu do patentów na
oprogramowanie, które przyznawane s¹ w USA, a których wprowadzeniu w UE sprzeciwi³a siê skutecznie Polska. W tym zakresie Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej zamierza
konsekwentnie prezentowaæ umiarkowane stanowisko i sprzeciwiaæ siê nadmiernemu
rozszerzeniu zakresu ochrony praw w³asnoœci intelektualnej w stopniu, który mo¿e zagra¿aæ innowacyjnoœci polskiej i europejskiej gospodarki.
Jednoczeœnie zaznaczyæ nale¿y, ¿e prawo miêdzynarodowe nie przewiduje mo¿liwoœci wycofania podpisu z³o¿onego pod uzgodnionym tekstem umowy. Nale¿y zwróciæ jednak uwagê, ¿e obecnie ACTA jest przedmiotem prac w Parlamencie Europejskim, które
mog¹ zakoñczyæ siê odrzuceniem umowy w g³osowaniu planowanym na czerwiec 2012
roku. Je¿eli Parlament Europejski ACTA odrzuci, to kontynuowanie krajowej procedury ratyfikacyjnej bêdzie bezcelowe, a ACTA nigdy w Polsce nie wejdzie w ¿ycie.
Z powa¿aniem
Igor Ostrowski
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Zwracam siê do prezesa Rady Ministrów z proœb¹ o wyjaœnienia w nastêpuj¹cej sprawie. Zgodnie z danymi GUS dotycz¹cymi zatrudnienia w administracji, które pokazuj¹ nam, ¿e obecnie w urzêdach jest zatrudnionych
najwiêcej osób w historii wolnej Polski, w ci¹gu ostatnich czterech lat przyby³o a¿ siedemdziesi¹t piêæ tysiêcy urzêdników.
Oznacza to, ¿e rz¹d wbrew obietnicom realizacji idei taniego pañstwa
i redukcji biurokracji zatrudnia³ œrednio siedemdziesi¹t osób dziennie.
Czy to jest recepta rz¹du na narastaj¹ce bezrobocie?
W jaki sposób rz¹d zamierza przeprowadziæ zmiany? Bo na razie mamy
pañstwo bardzo drogie dla obywateli oraz niski standard obs³ugi i ochrony
tych¿e obywateli.
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 30 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Pana Wojciecha Nowickiego, Podsekretarza Stanu Zastêpcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z dnia 27 lutego br. (znak: DSPA-4813-146-(1)/12) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Jana Mariê
Jackowskiego podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego br. w sprawie zatrudnienia w administracji, informujê co nastêpuje.
Oszczêdnoœci s¹ z punktu widzenia Rz¹du bardzo istotne. Celem administracji powinna byæ skutecznoœæ w realizacji interesów Pañstwa i dobre wype³nianie swojej s³u¿ebnej roli wzglêdem spo³eczeñstwa.
Realne, widoczne i szybkie oszczêdnoœci mo¿na osi¹gn¹æ poprzez ciêcia etatów, ale
równie istotne jest zwiêkszanie efektywnoœci pracy.
Jednoczeœnie pragnê zaznaczyæ, ¿e dzia³ania oszczêdnoœciowe s¹ podejmowane.
W okresie miêdzy 31 marca 2011 r. a 31 stycznia 2012 r. zatrudnienie w ministerstwach oraz KPRM spad³o ³¹cznie o 5,2% (839 etatów). Najwiêksze redukcje mia³y
miejsce w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (25%), Ministerstwie Edukacji
Narodowej (22,6%) i Ministerstwie Skarbu Pañstwa (10,5%). W tym samym okresie
liczba zatrudnionych w urzêdach wojewódzkich równie¿ uleg³a ograniczeniu, œrednio
o 0,4%.
Z powa¿aniem
W³odzimierz Karpiñski
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W zwi¹zku ze wzbudzaj¹cym kontrowersje zamiarem podniesienia wieku emerytalnego do szeœædziesi¹tego siódmego roku ¿ycia zwracam siê do
prezesa Rady Ministrów z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Po pierwsze, jaki sens maj¹ konsultacje spo³eczne, skoro rz¹d zapowiedzia³, ¿e ich rezultaty i tak nie zostan¹ uwzglêdnione?
Po drugie, czy zmiany wieku emerytalnego bêd¹ obejmowa³y wszystkich
obywateli bez wyj¹tku, czy te¿ bêd¹ grupy zawodowe i spo³eczne wy³¹czone
spod dzia³ania tej regu³y szeœædziesiêciu siedmiu lat? Czy grupy uprzywilejowane bêd¹ mog³y nadal pracowaæ o po³owê krócej i otrzymywaæ dwukrotnie
wiêksz¹ emeryturê?
Po trzecie, czy bêdzie jakiekolwiek zró¿nicowanie co do wieku emerytalnego i wysokoœci emerytury na podstawie liczby posiadanych dzieci, które
ma przysz³y emeryt – kobieta i mê¿czyzna? Bo przecie¿ to dzieci tych emerytów, którzy nie uchylali siê od trudu wychowania liczniejszego potomstwa,
bêd¹ utrzymywa³y tych emerytów, którzy, mog¹c mieæ dzieci, woleli wygodniejsze ¿ycie. To rozwi¹zanie premiowa³oby posiadanie tak potrzebnych
dzieci i umo¿liwia³oby ich matkom zajêcie siê wnukami, co dodatkowo stymulowa³oby przyrost naturalny w nastêpnych pokoleniach. Jak wiemy, jedynie
poprawa sytuacji demograficznej mo¿e uratowaæ obecny system emerytalny,
podwy¿szenie wieku emerytalnego bowiem nie wystarczy.
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ
Warszawa, 26 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 22 lutego 2012 r., znak
BPS-043-06-173/12, dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Jana Mariê
Jackowskiego podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego 2012 r., z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.
Propozycja podwy¿szenia wieku emerytalnego dla mê¿czyzn i kobiet jest uwarunkowana zarówno wzglêdami demograficznymi jak i ekonomicznymi. Od wielu lat w Polsce wystêpuje ubytek rzeczywisty ludnoœci. Wskutek niskiego przyrostu naturalnego
oraz ujemnego salda migracji zagranicznych, liczba ludnoœci Polski zmniejsza siê. Zachodzi przy tym niekorzystna zmiana struktury demograficznej naszego spo³eczeñstwa. Za³amaniu przyrostu naturalnego spo³eczeñstwa towarzyszy wzrost populacji

6. posiedzenie Senatu w dniu 16 lutego 2012 r.

141

w wieku poprodukcyjnym. W efekcie systematycznie roœnie relacja liczby osób w wieku
poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (tzw. wskaŸnik obci¹¿enia demograficznego). Jest to zjawisko bardzo niepokoj¹ce, które – w wypadku braku odpowiedniej reakcji – w przysz³oœci mog³oby doprowadziæ do realnego zagro¿enia utraty
p³ynnoœci finansów ubezpieczeñ spo³ecznych. Problem ten wystêpuje nie tylko w Polsce, ale tak¿e w wielu innych krajach europejskich.
Dlatego te¿ w exposé wyg³oszonym w Sejmie w dniu 18 listopada 2011 r. Prezes Rady Ministrów zaproponowa³, aby od roku 2013 stopniowo zrównywaæ i podwy¿szaæ
wiek przechodzenia na emeryturê kobiet i mê¿czyzn, finalnie do 67 roku ¿ycia. Premier
zapowiedzia³, ¿e podwy¿szanie wieku emerytalnego powinno odbywaæ siê stopniowo,
co rok o trzy miesi¹ce. Bêdzie to oznacza³o, ¿e wiek emerytalny 67 lat dla mê¿czyzn zostanie wprowadzony w roku 2020, a dla kobiet w roku 2040.
Celem podniesienia wieku emerytalnego jest d³ugoterminowe ustabilizowanie sytuacji finansowej Polski w obliczu starzenia siê spo³eczeñstwa.
Dodatkowo stopniowe podwy¿szanie wieku emerytalnego zniweluje wysoki spadek
prognozowanej liczby ludnoœci w wieku produkcyjnym. Zak³adaj¹c, ¿e w 2035 r. kobiety bêd¹ odchodzi³y na emeryturê w wieku 66 lat, mê¿czyŸni w wieku 67 lat, to z prognozowanych danych o liczbie ludnoœci wynika, ¿e populacja osób w potencjalnym wieku
produkcyjnym (18–66/67 lat) bêdzie nadal o ok. 1,5 mln ni¿sza ni¿ liczba osób w wieku
produkcyjnym (18–59/64 lata) w 2010 r.
Poniewa¿ dla wiêkszoœci osób to w³aœnie nabycie uprawnieñ emerytalnych jest
podstawowym czynnikiem sk³aniaj¹cym do opuszczenia rynku pracy, proponowana
zmiana stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego zwiêkszy liczbê osób aktywnych
na rynku pracy. Zmiana liczby osób w wieku produkcyjnym, pocz¹tkowo bêdzie niewielka, ale ok. 2050 r. wyniesie nawet 2,7 mln osób. Podniesienie wieku emerytalnego
znacznie podniesie wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej osób w wieku 55–64 z obecnego poziomu 50,1% (mê¿czyŸni) i 27,3% (kobiety) do 67,3% (mê¿czyŸni) i 61,3% (kobiety) w 2060 r. Zmiany demograficzne czekaj¹ce Polskê s¹ na tyle znacz¹ce, ¿e nawet
podwy¿szenie wieku emerytalnego nie jest w stanie zahamowaæ spadku liczby aktywnych zawodowo. W rezultacie, pomimo ¿e proponowane rozwi¹zanie zwiêksza poda¿
pracy o ok. 7% w 2060 r. bêdzie ona wci¹¿ o 25% ni¿sza ni¿ w 2010 r.
Podniesienie wieku emerytalnego kobiet i mê¿czyzn pozwoli ograniczyæ jedn¹ z najwiêkszych barier dla konkurencyjnoœci polskich przedsiêbiorstw, jak¹ w horyzoncie
najbli¿szych kilkudziesiêciu lat bêdzie spadek poda¿y pracy w zwi¹zku z postêpuj¹cym
procesem starzenia siê polskiego spo³eczeñstwa. Wzrost poda¿y pracy pozwoli na
zmniejszenie napiêæ na rynku pracy w okresach dobrej koniunktury, co zwiêkszy konkurencyjnoœæ cenow¹ producentów w Polsce. Przyczyni siê równie¿ do powiêkszenia
poziomu PKB jak i zasobu bogactwa ca³ego spo³eczeñstwa, co dodatkowo zwiêkszy
atrakcyjnoœæ naszego rynku wewnêtrznego, która jest wa¿nym czynnikiem decyduj¹cym o konkurencyjnoœci kraju wzglêdem otoczenia miêdzynarodowego. Poprawi to
warunki funkcjonowania przedsiêbiorstw oraz u³atwi dostêp do finansowania projektów inwestycyjnych, co z kolei prowadziæ bêdzie do wzrostu przedsiêbiorczoœci. Przy
spe³nieniu warunku pe³nego wykorzystania zasobów wzroœnie równie¿ efektywny PKB,
bêd¹cy jedn¹ z miar zamo¿noœci spo³eczeñstwa. Z przeprowadzonych symulacji wynika, ¿e wyd³u¿enie wieku emerytalnego zwiêkszy³oby œrednie tempo wzrostu PKB w latach 2010–2060 o 0,1 pkt. proc. W rezultacie poziom PKB w 2060 r. po wprowadzeniu
reformy by³by wy¿szy o 5,1% w porównaniu ze scenariuszem niezak³adaj¹cym zmian
w systemie emerytalnym.
W wyniku zrównania wieku emerytalnego mê¿czyzn i kobiet zostanie osi¹gniêty jeszcze jeden, niezwykle wa¿ny cel. Jak wiadomo, w zreformowanym systemie emerytalnym wysokoœæ emerytury zale¿y wprost od wieku przejœcia na emeryturê oraz od
wielkoœci sk³adek wp³aconych w ca³ym okresie aktywnoœci zawodowej. Emerytura obliczona zgodnie z now¹ formu³¹ jest równa kwocie uzyskanej w wyniku podzielenia
podstawy obliczenia, czyli sumy op³aconych sk³adek oraz kwot wynikaj¹cych z ich waloryzacji, przez œrednie dalsze trwanie ¿ycia w wieku przejœcia na emeryturê. OpóŸnienie przejœcia na emeryturê powoduje automatycznie jej wzrost.
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Realizuj¹cy zapowiedŸ Premiera projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw w dniu 14 lutego br. zosta³ przedstawiony do uzgodnieñ miêdzyresortowych
i szerokich konsultacji spo³ecznych.
Równoczeœnie chcia³bym zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w swoim exposé wyg³oszonym
w Sejmie w dniu 18 listopada 2011 r. Prezes Rady Ministrów zapowiedzia³ przegl¹d
i decyzje dotycz¹ce grup pozostaj¹cych poza powszechnym systemem emerytalnym.
Obecnie tocz¹ siê równie¿ prace nad wprowadzeniem nowych zasad przechodzenia
na emeryturê przez osoby nale¿¹ce do systemów emerytalnych o charakterze zaopatrzeniowym, tj. ¿o³nierzy zawodowych oraz s³u¿b mundurowych.
O ostatecznym kszta³cie przysz³ych rozwi¹zañ, zdecyduje Parlament, po skierowaniu projektu rz¹dowego do prac w Sejmie.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Micha³a Boniego
W ostatnim czasie byliœmy œwiadkami skutecznych ataków na strony internetowe wielu instytucji pañstwowych. W niektórych przypadkach zaatakowane serwisy by³y niedostêpne nawet przez kilka dni. Spostrze¿enie to
musi budziæ powa¿ne obawy w kontekœcie coraz wiêkszej liczby us³ug, jakie
administracja œwiadczy lub zamierza w najbli¿szej przysz³oœci œwiadczyæ
z wykorzystaniem internetu. Mam tu na myœli zarówno strony podmiotowe
poszczególnych instytucji wraz ze stronami Biuletynu Informacji Publicznej,
platformê ePUAP, jak równie¿ wszelkiego rodzaju platformy i serwisy internetowe przeznaczone do za³atwiania spraw okreœlonego rodzaju. Strony te wykorzystywane s¹ nie tylko do za³atwiania spraw w formie elektronicznej, ale
stanowi¹ tak¿e istotne narzêdzie popularyzacji oficjalnych komunikatów pochodz¹cych od organów w³adzy (znakomitym tego przyk³adem jest w³aœnie
BIP). Co wiêcej, od pocz¹tku 2012 r. system promulgacji aktów prawnych
opiera siê w g³ównej mierze na wersji elektronicznej dzienników urzêdowych
dostêpnych na specjalnych stronach internetowych. St¹d w za³o¿eniu to w³aœnie internet, a zw³aszcza strona internetowa www.dziennikiurzedowe.gov.pl, stanowiæ ma dla obywateli podstawowe Ÿród³o informacji
o obowi¹zuj¹cym prawie.
Nie ulega zatem najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e odpowiednio przygotowany
atak na strony internetowe instytucji pañstwowych mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹
implikacje o wiele powa¿niejsze ani¿eli to, czego doœwiadczyliœmy nie tak dawno. Opisane zagro¿enie sta³o siê realne, a skutki ataku mog¹ byæ tym dotkliwsze, im bardziej dzia³ania administracji opieraæ siê bêd¹ na systemach
informatycznych. Dlatego rozwój e-administracji powinien byæ nierozerwalnie
po³¹czony z wdra¿aniem ogólnokrajowych mechanizmów s³u¿¹cych zagwarantowaniu bezpieczeñstwa us³ug œwiadczonych przez instytucje publiczne
on-line, w³¹czaj¹c w to tak oczywiste obszary, jak bezpieczeñstwo stron internetowych tych instytucji.
Maj¹c to na wzglêdzie, proszê Pana Ministra o podjêcie dzia³añ na rzecz
poprawy bezpieczeñstwa we wskazanym obszarze. Proszê nadto o informacjê, czy wdro¿one zosta³y wytyczne „Rz¹dowego programu ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2011–2016”, a je¿eli tak, to w jakim zakresie.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 18 kwietnia 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na zapytanie sygn. BPS/043-06-174/12 pana senatora Ryszarda
Knosali zadane podczas 6. posiedzenia Senatu RP dotycz¹ce „Rz¹dowego programu
ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2011–2016” uprzejmie wyjaœniam, ¿e dokument
ten by³ rozpatrywany przez Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji i £¹cznoœci oraz
Komitet Sta³y Rady Ministrów. Jednak¿e w zwi¹zku z rozbie¿noœciami w kilku kwestiach projekt nie zosta³ przedstawiony Radzie Ministrów.
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Ministerstwo dostrzega rolê i wagê zapewnienia bezpieczeñstwa w cyberprzestrzeni, które sta³o siê jednym z podstawowych celów strategicznych w obszarze bezpieczeñstwa ka¿dego pañstwa, dlatego w czasie swobody przep³ywu informacji i kapita³u
– wa¿ne jest wypracowanie mechanizmów pozwalaj¹cych skutecznie zapobiegaæ
i zwalczaæ zagro¿enia dla bezpieczeñstwa cyberprzestrzeni. Z uwagi na wzrost zagro¿eñ
dla systemów teleinformatycznych, od których ca³kowita separacja jest niemo¿liwa,
a tak¿e faktu rozproszonej odpowiedzialnoœci za bezpieczeñstwo teleinformatyczne,
niezbêdne jest skoordynowanie dzia³añ, które umo¿liwi¹ szybkie i efektywne reagowanie na ataki wymierzone przeciwko systemom teleinformatycznym i oferowanym przez
nie us³ugom. Dostrzegaj¹c koniecznoœæ stworzenia ram organizacyjno-prawnych oraz
systemu skutecznej koordynacji i wymiany informacji pomiêdzy u¿ytkownikami cyberprzestrzeni podjête zosta³y prace nad dokumentem „Program ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej”. Wypracowany projekt, zostanie poddany konsultacjom spo³ecznym w celu uzyskania opinii i uwag od zainteresowanych podmiotów
i osób.
Z powa¿aniem
Micha³ Boni
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Zasady prowadzenia postêpowania dyscyplinarnego wzglêdem nauczycieli okreœlone zosta³y w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postêpowania dyscyplinarnego. Zasady te co do istoty s¹ bardzo podobne
do zasad prowadzenia postêpowania dyscyplinarnego w obrêbie innych
grup zawodowych, przy czym nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w przypadku nauczycieli jest o wiele bardziej prawdopodobne, i¿ uczestnikiem takiego postêpowania, na przyk³ad w charakterze œwiadka albo osoby pokrzywdzonej,
bêdzie osoba ma³oletnia. Przepisy wspomnianego rozporz¹dzenia nie okreœlaj¹ ¿adnej szczególnej procedury w takim przypadku, co mo¿e implikowaæ
szczególnie negatywne skutki dla uczestnicz¹cego w postêpowaniu dziecka.
Na przedmiotowy problem zwracaj¹ uwagê organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce siê problematyk¹ ochrony dzieci. Na przyk³ad Fundacja „Dzieci Niczyje” zauwa¿a, ¿e „z uwagi na to, i¿ w postêpowaniu dyscyplinarnym wobec
nauczycieli znajduj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy k.p.a., nie wystêpuj¹ w nim jakiekolwiek szczególne œrodki ochrony ma³oletniego œwiadka.
Ma³oletni mo¿e byæ wiêc w tym postêpowaniu przes³uchiwany wielokrotnie,
zarówno w postêpowaniu wyjaœniaj¹cym, jak i w postêpowaniu przed komisj¹ dyscyplinarn¹ (w tej samej sprawie i na te same okolicznoœci). Przes³uchania mog¹ odbywaæ siê bez obecnoœci psychologa, w miejscu do tego
niedostosowanym (m.in. w sali rozpraw). Ponadto czynnoœci z udzia³em ma³oletniego dokonywane s¹ w obecnoœci obwinionego nauczyciela, który mo¿e
byæ przecie¿ sprawc¹ czynu na szkodê tego ma³oletniego. Dziecko nie podlega wiêc w toku tego postêpowania ¿adnej ochronie”.
Proszê zatem Pani¹ Minister, aby zechcia³a Pani rozwa¿yæ potrzebê
wprowadzenia do przepisów wspomnianego rozporz¹dzenia takich zmian,
które pozwoli³yby w lepszy sposób chroniæ osobê ma³oletni¹ uczestnicz¹c¹
w postêpowaniu dyscyplinarnym.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.03.14
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Ryszarda Knosali przes³anym przy piœmie z dnia 22 lutego 2012 r., znak: BPS/043-06-175/12, dotycz¹cym rozwa¿enia potrzeby wprowadzenia do przepisów rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postêpowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 15, poz. 64), takich zmian które pozwoli³yby chroniæ
osobê ma³oletni¹ uczestnicz¹c¹ w postêpowaniu dyscyplinarnym, przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.
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W obecnym stanie prawnym kwestie zwi¹zane z odpowiedzialnoœci¹ dyscyplinarn¹
nauczycieli reguluj¹ przepisy Rozdzia³u 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.) oraz cytowanego na wstêpie
rozporz¹dzenia. Ustawa zawiera jednak ograniczone regulacje dotycz¹ce postêpowania dyscyplinarnego. Oznacza to, i¿ w chwili obecnej nie jest mo¿liwe, w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy, opracowanie projektu aktu wykonawczego, który zawiera³by
niezbêdne regulacje zapewniaj¹ce sprawny przebieg tego postêpowania i niezbêdne
gwarancje praw i obowi¹zków wszystkich uczestników tego postêpowania.
Dlatego te¿, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjê³o prace koncepcyjne zmierzaj¹ce do zmiany rozwi¹zañ systemowych na poziomie ustawy – Karta Nauczyciela.
Zmiany te maj¹ polegaæ przede wszystkim na przeniesieniu wiêkszej czêœci uregulowañ na poziom ustawy, ale tak¿e dostosowaniu obecnych rozwi¹zañ do obowi¹zuj¹cego stanu prawnego. Przewiduje siê równie¿, ¿e przedmiotem nowych rozwi¹zañ bêd¹
m.in. kwestie zwi¹zane z przes³uchiwaniem niepe³noletnich œwiadków. W tym wzglêdzie Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmuje argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wzmiankowanej w treœci oœwiadczenia Pana Senatora Knosali Fundacji
„Dzieci Niczyje”.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e wszczêcie procedury legislacyjnej, w tym
konsultacji spo³ecznych, nowego rozporz¹dzenia w sprawie komisji dyscyplinarnych
dla nauczycieli i trybu postêpowania dyscyplinarnego, bêdzie mo¿liwe dopiero po przyjêciu zmian przepisów prawa w zakresie odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej nauczycieli
na poziomie ustawy – Karta Nauczyciela.
Przekazuj¹c Panu Marsza³kowi powy¿sz¹ informacjê, uprzejmie proszê o jej przyjêcie.
Z wyrazami szacunku
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Od pewnego czasu docieraj¹ do mnie sygna³y œwiadcz¹ce o problemach
zwi¹zanych z obs³ug¹ systemu informatycznego EKSMOoN (Elektroniczny
Krajowy System Monitorowania i Orzekania o Niepe³nosprawnoœci).
System ten w swoim za³o¿eniu ma wspomagaæ pracê wojewódzkich i powiatowych zespo³ów do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci. W praktyce
jednak zdarza siê, ¿e organy te pozbawione s¹ mo¿liwoœci skutecznej pracy
w systemie (na przyk³ad system jest niedostêpny albo dzia³a bardzo wolno).
Problem ten przybra³ na sile szczególnie na pocz¹tku tego roku, kiedy zmieni³
siê administrator systemu. Wówczas – jak wynika z komunikatów poszczególnych zespo³ów orzekaj¹cych – powa¿ne utrudnienia w dostêpie do zasobów systemu trwa³y nawet kilkanaœcie dni. Podobne utrudnienia mia³y
miejsce tak¿e w roku ubieg³ym.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e nie mo¿e byæ akceptacji dla opisanego stanu
rzeczy. Prowadzi on bowiem nie tylko do powa¿nego zak³ócenia funkcjonowania zespo³ów orzekaj¹cych, ale odbija siê te¿ negatywnie na interesie osób
niepe³nosprawnych.
Maj¹c to na uwadze, zwracam siê z proœb¹ o do³o¿enie wszelkich starañ
w celu wyeliminowania mo¿liwoœci ponownego wyst¹pienia opisanych problemów.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 14 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
po zapoznaniu siê z przes³anym przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 22 lutego
2012 r. (znak: BPS/043-06-176/12) oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Ryszarda Knosalê w sprawie problemów zwi¹zanych z obs³ug¹ Elektronicznego Krajowego
Systemu Monitoringu Orzekania o Niepe³nosprawnoœci (w skrócie SI EKSMOoN),
uprzejmie wyjaœniam.
W œwietle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z póŸn. zm.) SI EKSMOoN s³u¿y gromadzeniu danych na temat procesu orzekania o niepe³nosprawnoœci realizowanego przez powiatowe i wojewódzkie zespo³y do
spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci. Jedn¹ z funkcji tego systemu jest wspieranie
procesu wydawania orzeczeñ o niepe³nosprawnoœci i o stopniu niepe³nosprawnoœci
poprzez symulowanie procedury orzeczniczej (system zawiera algorytm postêpowania).
Pojawienie siê zak³óceñ w funkcjonowaniu systemu w d³u¿szej perspektywie mo¿e
wp³yn¹æ negatywnie na dzia³anie organów orzeczniczych. W styczniu br. faktycznie nast¹pi³o ograniczenie w dostêpie do SI EKSMOoN, które jednak nie mia³o d³ugotrwa³ego
charakteru, a zatem nie wp³ynê³o negatywnie na dzia³anie zespo³ów orzekaj¹cych,
mog³o jednak spowodowaæ krótkotrwa³e trudnoœci w sprawnoœci funkcjonowania
tych¿e zespo³ów.
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SI EKSMOoN nie by³ dostêpny dla zespo³ów orzekaj¹cych w pierwszym tygodniu
stycznia br. ze wzglêdu na zmianê podmiotu (firmy zewnêtrznej) zapewniaj¹cej kolokacjê SI EKSMOoN oraz administruj¹cej tym systemem. Firma, która zosta³a wybrana
w postêpowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
i z któr¹ zawarto w grudniu 2011 r. umowê na œwiadczenie ww. us³ug, zobowi¹zana by³a zgodnie z umow¹ „udostêpniæ SI EKSMOoN U¿ytkownikom SI EKSMOoN w sieci
publicznej w mo¿liwie najkrótszym czasie, jednak nie póŸniej ni¿ do dnia 08 stycznia
2012 r.”. Powy¿szy warunek zosta³ przez firmê spe³niony.
W zwi¹zku z tym, ¿e Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej posiada prawa autorskie do SI EKSMOoN, zobowi¹zane jest zawieraæ umowy na utrzymanie systemu w kolejnych latach w trybie przetargów nieograniczonych. Ministerstwo nie ma wp³ywu na
to jacy wykonawcy z³o¿¹ oferty w postêpowaniu, jak równie¿ na to, która z tych ofert
oka¿e siê najkorzystniejsza. Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, obejmuj¹cy
dotychczas kolokacjê SI EKSMOoN, nieunikniona by³a krótkotrwa³a przerwa w dzia³aniu systemu, w przypadku zmiany wykonawcy, z uwagi na koniecznoœæ przewiezienia
sprzêtu, na którym system jest zainstalowany (w tym pomiêdzy odleg³ymi od siebie
miejscowoœciami) oraz uruchomienia systemu w nowej lokalizacji.
Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej realizuje aktualnie projekt obejmuj¹cy wirtualizacjê oraz konsolidacjê infrastruktury teleinformatycznej. W wyniku tocz¹cych siê prac zaplanowano migracjê SI EKSMOoN do
tego œrodowiska oraz rezygnacjê w kolejnych latach z us³ugi kolokacji systemu. Powy¿sze powinno przyczyniæ siê do zapewnienia stabilnoœci funkcjonowania systemu,
w tym w szczególnoœci do unikniêcia przerw w dostêpie do systemu w trakcie zmiany
wykonawcy œwiadcz¹cego us³ugi jego utrzymania.
Pragnê dodaæ, i¿ na dzieñ dzisiejszy SI EKSMOoN dzia³a poprawnie. Zespo³y do
spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci nie zg³aszaj¹ problemów w dostêpie do systemu. Maj¹c na uwadze rolê SI EKSMOoN pragnê zapewniæ, i¿ Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej do³o¿y wszelkich starañ, aby w maksymalnie mo¿liwy sposób zapobiec
powstaniu zak³óceñ w pracy systemu w przysz³oœci.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Okres zimowy to czas, kiedy na drogach panuj¹ szczególnie niebezpieczne warunki jazdy. Mam tu na wzglêdzie nie tylko uwarunkowania atmosferyczne, lecz równie¿ zagro¿enia powodowane przez kierowców, którzy
wyje¿d¿aj¹ w trasê nieodœnie¿onym pojazdem. W ostatnich latach coraz wiêcej uwagi poœwiêca siê problematyce odpowiedniego przygotowania samochodu do jazdy w warunkach zimowych i wskazuje choæby na koniecznoœæ
wyczyszczenia œwiate³ i szyb oraz usuniêcia œniegu z pojazdu. Mo¿na te¿
us³yszeæ o przypadkach, kiedy kierowca zosta³ ukarany mandatem za jazdê
nieodœnie¿onym autem. Sygna³y tego rodzaju pozwalaj¹ stopniowo budowaæ
powszechn¹ œwiadomoœæ w tym obszarze.
Niemniej jednak trzeba zaznaczyæ, ¿e przepisy prawa nie przewiduj¹ odrêbnego unormowania, które odnosi³oby siê wprost do opisanego zagadnienia jazdy nieodœnie¿onym pojazdem. Dlatego te¿ policja podczas
wystawiania mandatu musi w takim przypadku posi³kowaæ siê ogólnym
brzmieniem artyku³u 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym. Przepis ten wskazuje miêdzy innymi, ¿e „pojazd uczestnicz¹cy
w ruchu ma byæ tak (…) utrzymany, aby korzystanie z niego: nie zagra¿a³o
bezpieczeñstwu osób nim jad¹cych lub innych uczestników ruchu (…), zapewnia³o dostateczne pole widzenia kierowcy”.
Ogólne brzmienie zapisu artyku³u 66 znajduje swoje uzasadnienie ze
wzglêdu na zamiar objêcia zakresem tej normy jak najszerszej grupy przypadków. Równoczeœnie jednak wysoki poziom ogólnoœci tego artyku³u powoduje niepewnoœæ co do tego, które konkretnie czyny stanowi¹ jego naruszenie
(dla przyk³adu, kierowcy ukarani mandatem za jazdê nieodœnie¿onym autem
zwracaj¹ uwagê, ¿e przecie¿ ¿aden przepis nie zabrania tego wprost). Dlatego te¿ warto rozwa¿yæ, czy w tym przypadku nie by³oby zasadne konkretne
wskazanie tego rodzaju wykroczenia. Rozwi¹zanie to wzmocni³oby funkcjê
prewencyjn¹ prawa poprzez budowanie wœród kierowców odpowiednich nawyków i œwiadomoœci w zakresie bezpiecznego u¿ytkowania pojazdów
w warunkach zimowych.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 2.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 22 lutego 2012 r. Nr BPS/043-06-177/12, przekazuj¹ce tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Ryszarda Knosalê podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego 2012 r., uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce
stanowisko.
Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.), zabronione jest u¿ywanie pojazdu w sposób zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu osoby znajduj¹cej siê w pojeŸdzie lub poza
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nim. Przepis ten posiada charakter ogólny, wynika z niego obowi¹zek takiego korzystania z pojazdu, który nie bêdzie stwarza³ zagro¿enia dla osób (Ryszard A. Stefañski, „Komentarz do art. 60 ustawy – Prawo o ruchu drogowym”). Przepis ten mo¿e stanowiæ
podstawê dla sankcji m.in. za u¿ywanie nieodœnie¿onego pojazdu w przypadku, gdy
u¿ywanie pojazdu w takim stanie bêdzie zagra¿aæ bezpieczeñstwu kieruj¹cego lub innych osób. W takim przypadku, brzmienie powy¿szego przepisu bêdzie korespondowaæ ze wskazanym przez Pana Senatora przepisem art. 66 ust. 1 pkt 1, zgodnie
z którym pojazd uczestnicz¹cy w ruchu ma byæ tak zbudowany, wyposa¿ony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagra¿a³o bezpieczeñstwu osób nim jad¹cych lub innych uczestników ruchu, nie narusza³o porz¹dku ruchu na drodze i nie nara¿a³o
kogokolwiek na szkodê.
Ogólny charakter wskazanych przepisów jest uzasadniony rozmaitoœci¹ i zró¿nicowaniem poszczególnych przypadków, jakie mog¹ wystêpowaæ w ramach naruszeñ dotycz¹cych odpowiedniego utrzymania i u¿ywania pojazdu, w sposób niestwarzaj¹cy
zagro¿enia dla uczestników ruchu drogowego. Zaniedbanie odœnie¿enia samochodu
w okresie zimowym stanowi tylko jedno z naruszeñ bezpieczeñstwa ruchu, jakie mog¹
wynikn¹æ z niew³aœciwego u¿ywania b¹dŸ utrzymania pojazdu. Bior¹c pod uwagê wieloœæ innych mo¿liwych nieprawid³owoœci (np. zanieczyszczenie szyb, lusterek czy œwiate³ pojazdu, ograniczaj¹ce widocznoœæ), nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie jest mo¿liwe
szczegó³owe uregulowanie wszystkich ewentualnych przypadków w powy¿szym zakresie. Zbyt kazuistyczne regulacje wp³ynê³yby negatywnie na czytelnoœæ przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, znacznie zwiêkszaj¹c jej objêtoœæ, co narusza³oby tak¿e
zasady dobrej legislacji, nakazuj¹ce regulowaæ dan¹ materiê w sposób mo¿liwie zwiêz³y i ekonomiczny.
Nale¿y przy tym mieæ na uwadze fakt, ¿e ka¿dy przypadek naruszenia bezpieczeñstwa ruchu drogowego poprzez nienale¿yte utrzymanie pojazdu powinien byæ rozpatrywany indywidualnie przez organy kontroli ruchu, adekwatnie do stworzonego
zagro¿enia. W szczególnoœci oceny wymaga, w ka¿dym przypadku braku odœnie¿enia
pojazdu, czy i w jakim stopniu takie zaniedbanie spowodowa³o zagro¿enie dla kieruj¹cego oraz innych uczestników ruchu.
Z uwagi na powy¿sze, w opinii Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wprowadzenie szczegó³owych regulacji sankcjonuj¹cych zaniedbanie odœnie¿enia samochodu w okresie zimowym nie znajduje uzasadnienia.
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 z doniesieñ prasowych, obecnie w Centralnym Wykazie
Ubezpieczonych prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia mog¹ figurowaæ nawet 4 miliony ubezpieczonych, którzy ju¿ nie ¿yj¹. Co wiêcej, trudno
nawet ustaliæ liczbê osób, które w ogóle nie s¹ ubezpieczone w Narodowym
Funduszu Zdrowia. Istnieje znaczna rozbie¿noœæ pomiêdzy danymi przedstawionymi w tym zakresie przez Ministerstwo Zdrowia (268 tysiêcy osób) oraz
danymi pochodz¹cymi z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych (ponad 800 tysiêcy osób).
Skala nieœcis³oœci musi budziæ powa¿ne obawy w kontekœcie trwaj¹cej
reformy systemu opieki zdrowotnej. Centralny Wykaz Ubezpieczonych mo¿e
bowiem w niedalekiej przysz³oœci stanowiæ kluczowe narzêdzie wykorzystywane przez lekarzy do weryfikacji uprawnieñ danej osoby do korzystania
z refundowanych œwiadczeñ zdrowotnych. Zatem jakiekolwiek informacje
o nieprawid³owym funkcjonowaniu wykazu powinny byæ Ÿród³em zaniepokojenia.
Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o ustosunkowanie siê
do problemu znacznych rozbie¿noœci zapisów widniej¹cych w Centralnym
Wykazie Ubezpieczonych NFZ ze stanem faktycznym.
Proszê równie¿ o informacjê, jakie dzia³ania zostan¹ podjête przez Ministerstwo Zdrowia w celu poprawy aktualnoœci wpisów w wykazie.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.03.19
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Ryszarda Knosali, Senatora Rzeczypospolitej
Polskiej, z³o¿onym podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego 2012 r., przes³anym przy piœmie Pani Marii Pañczyk-Pozdziej, Wicemarsza³ek Senatu, z dnia 22 lutego 2012 r. (znak BPS-043-06-178/12) uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szego
wyjaœnienia.
W odniesieniu do informacji, i¿ w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, zwanym
dalej CWU, „mog¹ figurowaæ nawet 4 miliony ubezpieczonych, którzy nie ¿yj¹” uprzejmie wyjaœniam, i¿ oznacza to, ¿e osoby te maj¹ w tym rejestrze status osoby zmar³ej
i nie s¹ wykazywane jako osoby ubezpieczone w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 roku o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
(Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.), zwan¹ dalej ustaw¹ o œwiadczeniach,
Narodowy Fundusz Zdrowia ma prawo przetwarzaæ informacjê o zgonie osoby ubezpieczonej. Informacja o osobach, których zgon zosta³ zg³oszony w poprzednim miesi¹cu,
przekazywana jest, zgodnie z art. 87 ust. 10a ustawy o œwiadczeniach, z centralnej ewi-
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dencji PESEL. Pozwala to, w stosunku do ka¿dej osoby zarejestrowanej w CWU, aktualizowaæ jej status, gdy¿ zg³oszenie zgonu automatycznie oznacza wyrejestrowanie
z ubezpieczenia.
Odnotowanie zgonu osoby zarejestrowanej w CWU jest niezbêdne dla prawid³owej
realizacji zadañ Funduszu, w szczególnoœci przy rozliczaniu kosztów œwiadczeñ opieki
zdrowotnej (m.in. w celu wykrywania nadu¿yæ, zwi¹zanych ze zg³aszaniem do rozliczenia œwiadczeñ udzielonych osobie nie¿yj¹cej). Usuniêcie danych osób zmar³ych oznacza³oby utratê informacji o wykonanych œwiadczeniach czy np. wydanych dokumentach w ramach przepisów o koordynacji, co uniemo¿liwia³oby realizacjê zadañ Funduszu okreœlonych w ustawie.
Obecnie, informacja o ka¿dej osobie, która zosta³a od 1999 r. w³¹czona do systemu
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i zmar³a, jest odnotowywana w CWU. St¹d
rosn¹ca liczba osób zarejestrowanych w CWU jako osoby nie¿yj¹ce (obecnie 4 615 801
osób).
W odniesieniu do rozbie¿noœci w zakresie liczby osób nieubezpieczonych, podawanej przez Ministra Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, nale¿y uwzglêdniæ fakt, i¿
Centralny Wykaz Ubezpieczonych s³u¿y do przetwarzania danych tylko tych osób, które zosta³y objête systemem ubezpieczenia zdrowotnego i posiadaj¹ prawo do œwiadczeñ. W zwi¹zku z powy¿szym status „nieubezpieczonego” w CWU dotyczy wy³¹cznie
osoby, która utraci³a posiadany tytu³; natomiast nie obejmuje osób, które nigdy nie pojawi³y siê w systemie (nie zosta³y zg³oszone do ubezpieczenia).
Ponadto nale¿y uwzglêdniæ, i¿ Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z rozwi¹zaniami przyjêtymi w ustawie o œwiadczeniach, jest jedynie wtórnym odbiorc¹ informacji
o zg³oszeniach do ubezpieczenia zdrowotnego z ZUS, KRUS oraz MSW i nie ma uprawnieñ do weryfikacji poprawnoœci przekazanego zg³oszenia lub braku zg³oszenia. Negatywny wp³yw na kompletnoœæ danych gromadzonych w CWU ma tak¿e fakt niewywi¹zywania siê przez rodziców z obowi¹zku dokonywania zg³oszenia dzieci. Szacuje siê,
¿e liczba niezg³oszonych dzieci wynosi oko³o 1,3 mln osób (stan na 29.01.2012 r.). Problemem jest te¿ niedokonywanie obowi¹zku wyrejestrowywania.
Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce podjêtych dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy
wiarygodnoœci i jakoœci danych gromadzonych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, uprzejmie informujê, i¿ w dniu 15 lutego 2012 r. do konsultacji spo³ecznych zosta³ skierowany projekt zmiany ustawy o œwiadczeniach, wprowadzaj¹cy nowe
rozwi¹zania w tym zakresie. Projekt ten, którego g³ównym celem jest uproszczenie potwierdzania prawa do œwiadczeñ, jest wynikiem prac Zespo³u, w sk³ad którego wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego. W szczególnoœci projekt wprowadza rozwi¹zania d¹¿¹ce
do poprawy sytuacji w zakresie wywi¹zywania siê z obowi¹zku zg³aszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto w celu zapewnienia wszystkich danych, niezbêdnych do potwierdzania prawa do œwiadczeñ opieki zdrowotnej
rozszerzono dotychczasowy zakres danych przekazywanych do Funduszu przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Kasê Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. Przyjêcie
rozwi¹zañ zaproponowanych w projekcie nowelizacji bêdzie skutkowa³o istotn¹ popraw¹ kompletnoœci, rzetelnoœci i aktualnoœci informacji gromadzonych w CWU.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana z gor¹cym apelem o odwrócenie szkodliwych skutków nadmiernego d¹¿enia do dzielenia Polskich Kolei Pañstwowych i o doprowadzenie do po³¹czenia Polskich Linii Kolejowych SA z TK Telekom.
Rozumiem koniecznoœæ zrealizowania postulatów dyrektywy nr 440/91
o rozwoju kolei we Wspólnocie, a tak¿e organizacyjnego oddzielania przewozów od zarz¹dzania infrastruktur¹. Rozumiem to, choæ obecny stan spraw
potwierdza obawy wyra¿ane w chwili podejmowania decyzji. Nie potrafiê jednak znaleŸæ ¿adnego formalnego, prawnego, rynkowego czy technicznego
uzasadnienia dla decyzji o organizacyjnym rozdzieleniu trwale zintegrowanych elementów infrastruktury kolejowej.
Tylko laik mo¿e s¹dziæ, ¿e sieæ kolejowa to nadal, jak w XIX wieku, szyny, podk³ady, budynki stacyjne, nastawnie i perony. Nie, dziœ sieæ kolejowa
to równie¿ nowoczesne metody kontrolowania ruchu i zarz¹dzania nim, sta³a
³¹cznoœæ z pojazdami poruszaj¹cymi siê po liniach i aktywna sygnalizacja.
Zarz¹dca infrastruktury nie tylko nadzoruje stan torów i podk³adów, zamiata
perony i hole dworców, ale tak¿e zarz¹dza przep³ywem informacji miêdzy
urz¹dzeniami i pojazdami. Œwiat³owody po³o¿one wzd³u¿ torów i zintegrowane z nimi stacje radiowe stanowi¹ dok³adnie tak samo wa¿ny, niezbêdny element drogi kolejowej, jak rozjazdy, semafory czy tory odstawcze.
Sztucznie ignoruj¹c naturalne technologiczne powi¹zania, wydzielono
z infrastruktury kolejowej zarz¹dzanej przez Polskie Linie Kolejowe elementy
powierzone spó³ce TK Telekom. PLK nie mog¹ dzia³aæ bez tych urz¹dzeñ, nie
mog¹ udostêpniaæ przewoŸnikom sieci kolejowej, zaœ TK Telekom jest skazana poprzez lokalizacjê swojego wyposa¿enia i jego integracjê z liniami kolejowymi na wspó³pracê z PLK. Nie ma ¿adnej mo¿liwoœci wprowadzenia miêdzy
tymi dwiema firmami relacji kszta³towanych przez niewidzialn¹ rêkê rynku.
Tu nie ma rynku, bo jest i bêdzie jeden dostawca i jeden nabywca. Nie ma te¿
mo¿liwoœci wyraŸnego wyodrêbnienia maj¹tku, bowiem zawsze znaczna
czêœæ sieci TK Telekom bêdzie przebiegaæ wzd³u¿ linii kolejowych na terenach
bêd¹cych w dyspozycji PLK.
Dlatego w³aœnie zbycie tej spó³ki inwestorowi obcemu wzglêdem grupy
PKP w istocie odda mu kontrolê nad nasz¹ sieci¹ kolejow¹. Czy tego chcemy?
Czy chcemy prywatyzacji i oddania telekomunikacji w rêce obcego operatora? Czy chcemy, ¿eby stan bezpieczeñstwa przewo¿onych towarów i pasa¿erów by³ zagro¿ony? Za tak¹ decyzjê bierze Pan odpowiedzialnoœæ jako
premier tego rz¹du.
Z powa¿aniem
Stanis³aw Kogut
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OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 12 marca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
ustosunkowuj¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora, Pana Stanis³awa
Koguta, podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego 2012 r., w sprawie dzielenia Polskich Kolei Pañstwowych i doprowadzenia do po³¹czenia PKP SA z TK Telekom sp. z o.o., skierowanego do Prezesa Rady Ministrów przy piœmie z dnia 22 lutego
2012 r., Nr BPS/043-06-179/12 a przekazanego wed³ug w³aœciwoœci do Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Podzia³ by³ego przedsiêbiorstwa pañstwowego PKP wynika³ z koniecznoœci wdro¿enia unijnych przepisów tzw. I Pakietu kolejowego, w tym Dyrektywy 91/440/EWG
w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 237 z 24.8.1991 z póŸn. zm.),
nakazuj¹cej rozdzielenie dzia³alnoœci zwi¹zanej z zarz¹dzaniem infrastruktur¹ linii kolejowych od dzia³alnoœci przewozowej. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 wrzeœnia
2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z póŸn. zm.), w wyniku przekszta³cenia przedsiêbiorstwa pañstwowego PKP, utworzono spó³kê PKP SA, z której
nastêpnie wydzielono spó³ki zale¿ne tworz¹ce Grupê PKP. Utworzenie spó³ki zarz¹dzaj¹cej liniami kolejowymi, tj. PKP PLK SA oraz spó³ek przewozowych jest zatem bezpoœrednim nastêpstwem implementacji rozwi¹zañ przewidzianych w prawodawstwie
Unii Europejskiej. Pozosta³e spó³ki utworzone przez PKP SA œwiadcz¹ us³ugi na rzecz,
przede wszystkim, ww. podmiotów ale tak¿e innych podmiotów gospodarczych.
W odniesieniu do kwestii zabezpieczenia interesów spó³ki PKP PLK SA w zakresie
us³ug œwiadczonych przez TK Telekom sp. z o.o. po sprywatyzowaniu tej Spó³ki,
uprzejmie informujê, ¿e aktualna polityka Rz¹du w zakresie odnosz¹cym siê do restrukturyzacji i prywatyzacji spó³ek Grupy PKP prowadzona jest, miêdzy innymi, w oparciu
o przepisy ww. ustawy oraz zapisy „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013”
przyjêtej przez Radê Ministrów w dniu 17 kwietnia 2007 r. Przepisy ww. ustawy zak³adaj¹ prywatyzacjê spó³ek Grupy PKP, z wyj¹tkiem PKP PLK SA, natomiast „Strategia
dla transportu kolejowego do roku 2013” wskazuje, ¿e w celu zapewnienia bezpieczeñstwa realizowanych przez PKP PLK SA procesów prowadzenia ruchu kolejowego wprowadzone zostan¹ d³ugoterminowe umowy udostêpniania przez spó³kê TK Telekom
sp. z o.o. pasm transmisji danych niezbêdnych do prowadzenia ruchu kolejowego i obs³ugi urz¹dzeñ technicznych wykorzystywanych przez PKP PLK SA. Jednoczeœnie, taka
forma zabezpieczenia interesów PKP PLK SA w zakresie bezpieczeñstwa prowadzenia ruchu kolejowego zosta³a wskazana w „Strategii prywatyzacji spó³ki TK Telekom sp. z o.o.”.
Chcia³bym zapewniæ, ¿e niezale¿nie od wskazanych powy¿ej form zapewnienia bezpieczeñstwa prowadzenia ruchu kolejowego, zagadnienia z tym zwi¹zane s¹ istotnym
elementem branym pod uwagê w procesie prywatyzacji spó³ki TK Telekom sp. z o.o.,
jak równie¿ przy podejmowaniu ewentualnych decyzji w³aœcicielskich w tym zakresie.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenia senatora Marka Konopki
oraz senatora Piotra Gruszczyñskiego
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o pomoc i wsparcie
w sprawie wniosku z³o¿onego do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej
przez Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci Narodowych w Polsce „Czeremosz” w Wêgorzewie w zwi¹zku z Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach priorytetu „Integracja
i aktywizacja spo³eczna. Zabezpieczenie spo³eczne”, w obszarze wsparcia
„Porozumienie na rzecz integracji wspólnot i spo³ecznoœci lokalnych”, zadanie
„Kultura to my”.
Projekt obejmuje organizacjê czterech imprez kulturalnych, które s³u¿yæ
bêd¹ tworzeniu partnerskich relacji miêdzy spo³ecznoœciami ró¿nych narodowoœci zamieszkuj¹cymi region Warmii i Mazur. Uzupe³nieniem imprez bêd¹
wystawy rêkodzie³a i sztuki ludowej ró¿nych narodów, warsztaty, szkolenia
i seminaria. Organizowane imprezy objête wnioskiem to:
1. VI Miêdzynarodowa Noc Œwiêtojañska,
2. XVII Miêdzynarodowy Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych Mniejszoœci Narodowych,
3. Miêdzynarodowe Integracyjne Warsztaty Taneczne,
4. Kultura Ukraiñska z Daleka i z Bliska.
Szczegó³y planowanych imprez wnioskodawca zawar³ w swoim wniosku. A my pragniemy zwróciæ uwagê Pana Ministra na fakt, i¿ obszar Mazur
jest regionem zamieszka³ym przez wiele grup narodowoœciowych, etnicznych
i religijnych, bêd¹cych niew¹tpliwie Ÿród³em ró¿norodnoœci oraz bogactwa
kulturowego. Pragniemy podkreœliæ, i¿ folklor tych grup i zasada, ¿e „kultura
mniejszoœci narodowych jest wzbogaceniem kultury kraju, w którym mniejszoœci zamieszkuj¹”, ciesz¹ siê coraz wiêkszym zrozumieniem i zainteresowaniem wœród spo³ecznoœci lokalnej.
Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e impreza jest adresowana do dzieci
i m³odzie¿y w liczbie oko³o siedmiuset – cz³onkowie zespo³ów folklorystycznych
reprezentuj¹cych mniejszoœci narodowe, oraz widzów w liczbie osiemnastu tysiêcy – osoby bior¹ce w nocy udzia³ w festiwalu, warsztatach, obcuj¹ce z kultur¹ ukraiñsk¹, a tak¿e reprezentanci w³adz lokalnych.
Wierzymy, ¿e Pan Minister pochyli siê nad rekomendowanym przez nas
wnioskiem, a cele w nim okreœlone znajd¹ Pana akceptacjê i wsparcie.

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o pomoc i wsparcie
wniosku z³o¿onego do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej przez Klub
Sportowy „Baza Mr¹gowo” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i dotycz¹cego priorytetu „Integracja i aktywizacja spo³eczna. Zabezpieczenie spo³eczne”, obszaru wsparcia „Rozwi¹zywanie
problemów dzieci i m³odzie¿y” i zadania „¯eglarstwo – pasja m³odych oraz
szansa na rozwój i integracjê spo³eczn¹”.
Sednem rekomendowanego projektu jest w³¹czenie spo³eczne wychowanków rodzinnych domów dziecka i rodzin spo³ecznych poprzez ¿eglarstwo. Zadanie skierowane jest do dzieci w wieku 8–17 lat z terenu ca³ej
Polski. Dziêki wsparciu tego¿ wniosku istnieje du¿a szansa na w³¹czenie
spo³eczne oko³o piêædziesiêciorga dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastêpczych.
Chcielibyœmy zwróciæ uwagê Pana Ministra na unikatowy charakter projektu polegaj¹cy na wzajemnym, podwójnym oddzia³ywaniu œrodowiska
¿eglarskiego i uczestników projektu. Celem organizatorów jest integracja
dzieci z wychowankami Szko³y Mistrzostwa Sportowego i Klubu Sportowego
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„Baza Mr¹gowo”. Projekt w du¿ej mierze oparty jest na pracy wolontariuszy,
którzy szkoliæ bêd¹ uczestników kursów w zakresie ¿eglarstwa rekreacyjnego.
Uczestnicy bêd¹ mieæ mo¿liwoœæ uzyskania uprawnieñ ¿eglarskich. Bez w¹tpienia wydatkowanie œrodków na ten cel jest ze wszech miar uzasadnione.
Licz¹c na przychylnoœæ, polecamy szczególnej uwadze cele i zamierzenia
wnioskodawców. Wierzymy, ¿e znajd¹ one zrozumienie Pana Ministra,
a wniosek uzyska dofinansowanie.

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o pomoc i wsparcie
wniosku z³o¿onego do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej przez
Warmiñsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespo³y Sportowe” w Olsztynie,
w ramach priorytetu „Aktywni, œwiadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne”, obszar wsparcia „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w œrodowisku lokalnym”, zadanie „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu
w œrodowisku wiejskim i ma³ych miast województwa warmiñsko-mazurskiego”.
Sednem rekomendowanego projektu jest organizacja i realizacja imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkañców wsi i ma³ych miast województwa
warmiñsko-mazurskiego. Planowane imprezy ze wzglêdu na swoj¹ ró¿norodnoœæ skierowane s¹ do mo¿liwie najwiêkszej liczby mieszkañców, zarówno
do dzieci, m³odzie¿y, jak i doros³ych. Zadanie polegaæ bêdzie równie¿ na dofinansowaniu udzia³u m³odzie¿y œrodowisk wiejskich i ma³omiasteczkowych
w zawodach sportowych szczebla wojewódzkiego i krajowego, a tak¿e
udzia³u w obozach sportowych. Projekt skierowany jest do m³odzie¿y w wieku szkolnym oraz do doros³ych mieszkañców wsi. Zak³ada siê udzia³ oko³o
piêtnastu tysiêcy osób, uczestników akcji sportowych, w tym m³odzie¿y
szkolnej – oko³o dziesiêciu tysiêcy osób, i doros³ych – oko³o piêciu tysiêcy
osób, z wyszczególnieniem grupy 50+.
Aktywnoœæ fizyczna jest niezbêdna do prawid³owego rozwoju fizycznego,
psychicznego i spo³ecznego ludzi w ka¿dym wieku. Mieszkañców osiedli
wiejskich, popegeerowskich cechuje niska aktywnoœæ fizyczna. Mo¿na szacowaæ, ¿e zaledwie oko³o 20% dzieci i m³odzie¿y oraz 10% doros³ych uprawia
ró¿ne formy aktywnoœci ruchowej, która zale¿nie od rodzaju i intensywnoœci
ma wp³yw na zaspokojenie podstawowych potrzeb psychofizycznych cz³owieka.
Brak dofinansowania tego rodzaju dzia³alnoœci mo¿e skutkowaæ w przysz³oœci nie tylko brakiem kadr sportowych, ale równie¿ w konsekwencji wzrostem nak³adów finansowych na przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym
w ró¿nych grupach wiekowych w œrodowiskach wiejskich, a tak¿e nak³adów
na korekcjê wad postawy u dzieci, które staj¹ siê coraz wiêkszym problemem
naszego spo³eczeñstwa.
Licz¹c na przychylnoœæ, polecamy szczególnej uwadze cele i zamierzenia
wnioskodawców. Wierzymy, ¿e znajd¹ one zrozumienie Pana Ministra,
a wniosek uzyska dofinansowanie.
Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.03.07
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Marka Konopki i Piotra Gruszczyñskiego z dnia 16 lutego 2012 r., znak BPS/043-06-180/12, w sprawie pomocy i wsparcia wniosków z³o¿onych do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w 2012 r. przez:
· Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci Narodowych w Polsce „Czeremosz” w Wêgrowie,
· Klub Sportowy „Baza Mr¹gowo”,
· Warmiñsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespo³y Sportowe” w Olsztynie,
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu poprawê sytuacji funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych w Polsce. Jednym z nich jest
utworzenie krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na
lata 2009–2013, jako przejaw troski o rozwój aktywnoœci obywatelskich oraz potrzeby
wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadañ publicznych.
Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci Narodowych w Polsce „Czeremosz” z³o¿y³o do og³oszonego w tegorocznej edycji PO FIO 2012 r. konkursu
ofertê na realizacjê zadania pt. „Poznajmy siê – poznaj¹c nasz¹ kulturê” w Priorytecie 3,
w Obszarze 4 – Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i spo³ecznoœci lokalnych (numer oferty 989).
Klub Sportowy „Baza Mr¹gowo” z³o¿y³ aplikacjê pt. „¯eglarstwo pasj¹ m³odych oraz
szans¹ na rozwój i integracjê spo³eczn¹ ” w Priorytecie 3, Obszar 2 – Rozwi¹zywanie
problemów dzieci i m³odzie¿y (numer oferty 412).
Warmiñsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespo³y Sportowe” w Olsztynie ubiega
siê o przyznanie dofinansowania na projekt pt. „Upowszechnianie i popularyzowanie
sportu w œrodowisku wiejskim i ma³ych miast Województwa Warmiñsko-Mazurskiego”, z³o¿ony w odpowiedzi na Priorytet 1, Obszar 10 – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w œrodowisku lokalnym (numer oferty 778).
Dotacje udzielane w ramach PO FIO s¹ rozdysponowywane w drodze konkursowej,
co oznacza, ¿e dofinansowanie otrzymaj¹ projekty ocenione najlepiej przez ekspertów
na etapie oceny merytorycznej. Procedura oceny oferty odbywa siê zgodnie z zapisami
dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r.”.
Zgodnie z Zasadami (…) ka¿da oferta z³o¿ona w konkursie og³oszonym w ramach
PO FIO w 2012 r. musi spe³niæ kryteria formalne, a nastêpnie kierowana jest do oceny
merytorycznej do dwóch niezale¿nych ekspertów. Ocena merytoryczna z udzia³em ekspertów, jest szczególnie wa¿nym elementem ca³ego systemu, decyduj¹cym o jego skutecznoœci, a tak¿e efektywnoœci i wiarygodnoœci. Zadaniem tej oceny jest wy³onienie
z ofert aplikacyjnych tych projektów, które s¹ najlepsze i gwarantuj¹ szanse na sukces
realizacyjny. Ekspert, oceniaj¹c wniosek, mo¿e przyznaæ maksymalnie 100 pkt., wobec czego maksymalna liczba punktów, jak¹ mo¿e uzyskaæ wniosek w wyniku oceny
merytorycznej wynosi 200 pkt. Ponadto, w przypadku, gdy oferta spe³ni okreœlone
w PO FIO kryteria strategiczne, mo¿e otrzymaæ dodatkowo maksymalnie 15 pkt. Ostateczna punktacja wyznacza miejsce oferty na jednej z czterech list rankingowych, odpowiadaj¹cych poszczególnym Priorytetom PO FIO. Na podstawie wyra¿onych
w punktach opinii ekspertów, Instytucja Zarz¹dzaj¹ca ustala listê rankingow¹ projektów proponowanych do dofinansowania.
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Jednoczeœnie informujê, ¿e obecnie trwa procedura oceny merytorycznej ofert
z elementami oceny formalnej. Pragnê zapewniæ, ¿e wszystkie oferty s¹ rozpatrywane
wnikliwie. Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Departament Po¿ytku Publicznego MPiPS, dok³ada wszelkich starañ, aby
inicjatywy wspierane przy wspó³udziale œrodków FIO przyczynia³y siê do realizacji celu
g³ównego programu – zwiêkszenia udzia³u organizacji pozarz¹dowych oraz podmiotów
koœcielnych i zwi¹zków wyznaniowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego
w realizacji zadañ publicznych, w ramach kszta³towanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczoœci polityk publicznych.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili siê do mojego biura pracownicy PGE Dystrybucja SA Oddzia³u
Warszawa Rejonu Energetycznego Soko³ów Podlaski z proœb¹ o pomoc
i wsparcie w sprawie planowanej restrukturyzacji soko³owskiego oddzia³u.
Wed³ug planów Rejon Energetyczny Soko³ów Podlaski ma byæ po³¹czony
z Rejonem Energetycznym Wyszków z siedzib¹ w Wyszkowie. W miejscu Rejonu Energetycznego Soko³ów Podlaski ma pozostaæ tylko posterunek energetyczny, gdzie zatrudnienie znajdzie dziesiêæ – dwadzieœcia osób.
Informacje o planach likwidacji Rejonu Energetycznego Soko³ów Podlaski
bardzo mnie zaniepokoi³y. Soko³owski oddzia³ istnieje od 1965 roku, obs³uguje ponad 56 tysiêcy odbiorców, obszar jego dzia³ania wynosi ponad 2 tysi¹ce
400 kilometrów kwadratowych. Oddzia³ prowadzi us³ugi na terenie miast:
Kosów Lacki, Soko³ów Podlaski, Wêgrów, £ochów, oraz gmin: Bielany, Ceranów, Grêbków, Jab³onna Lacka, Jadów, Korytnica, Kosów Lacki, Liw, £ochów, Miedzna, Repki, Sabnie, Sadowne, Soko³ów Podlaski, Sterdyñ,
Stoczek, Wêgrów, a tak¿e czêœciowo: Ma³kinia, Mokobody, Paprotnia, Strachówka, Wierzbno. Jest jednym z kluczowych zak³adów w mieœcie, gdzie zatrudnienie znalaz³o wielu mieszkañców. Obecnie zatrudnionych jest tam sto
dwadzieœcia osób.
Istniej¹ca struktura organizacyjna zapewnia klientom nie tylko dostarczanie energii, ale tak¿e szybk¹ i bezpoœredni¹ obs³ugê. Wprowadzenie zbyt
pochopnie konsolidacji w PGE SA mo¿e byæ fatalne w skutkach. Bêdzie mia³o
swoje odbicie m.in. w zmniejszeniu bezpieczeñstwa energetycznego, wyd³u¿eniu czasu lokalizacji awarii i jej usuniêcia, zmniejszeniu pewnoœci dostarczania energii o dobrych parametrach, pogorszeniu stanu sieci, zwiêkszeniu
kosztów dojazdu i wyd³u¿eniu czasu reklamacji, mniejszym bezpieczeñstwie
pracy za³óg.
Pracownicy s¹ bardzo zaniepokojeni zaistnia³¹ sytuacj¹, tym bardziej ¿e
nikt wczeœniej nie rozmawia³ z nimi o planach restrukturyzacji zak³adu. Zastanawiaj¹ siê tak¿e, jakimi kryteriami kierowano siê przy wyborze do likwidacji w³aœnie Rejonu Energetycznego Soko³ów Podlaski.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Wicepremiera o informacjê dotycz¹c¹ planów odnoœnie do dalszych losów jednostki w Soko³owie
Podlaskim. Planowane uruchomienie posterunku energetycznego nie rozwi¹zuje tutaj problemu – co stanie siê z pozosta³¹ za³og¹? Maj¹c na uwadze
dobro pracowników oraz mieszkañców, apelujê o pozostawienie Rejonu Energetycznego Soko³ów Podlaski w kszta³cie, w jakim jest obecnie.
Z powa¿aniem
Waldemar Kraska
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Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 12 marca 2012 r.
Pan
Miko³aj Budzanowski
Minister Skarbu Pañstwa
Szanowny Panie Ministrze,
uprzejmie przekazujê wed³ug w³aœciwoœci oœwiadczenie Pana Senatora Waldemara
Kraski z³o¿one podczas 6. posiedzenia Senatu RP, które odby³o siê w dniu 16 lutego
2012 r. w sprawie restrukturyzacji soko³owskiego oddzia³u PGE Dystrybucja SA oraz
wyst¹pienie Pana Pos³a Kazimierza Ziobro z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zaniechania likwidacji Rejonów Energetycznych w województwie podkarpackim. Maj¹c na
uwadze sprawowanie przez Ministra Skarbu Pañstwa nadzoru wynikaj¹cego z praw
z akcji PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, w sk³ad której wchodzi PGE Dystrybucja
SA zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi Marsza³kowi Senatu RP
oraz Panu Pos³owi.
Przekazujê równie¿ wed³ug w³aœciwoœci Stanowisko Rady Gminy w P¹tnowie z dnia
9 lutego 2012 r. w sprawie planowanych zmian organizacyjnych w PGE Dystrybucja
SA z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi zainteresowanym.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Mieczys³aw Kasprzak
Pe³nomocnik Rz¹du
do spraw Deregulacji Gospodarczych
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA
Warszawa, 23 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Waldemara Kraski z dnia 22 lutego
2012 r. (znak: BPS/043-06-181/12) w sprawie planowanej restrukturyzacji Rejonu
Energetycznego w Soko³owie Podlaskim, przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
Zarz¹d PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA poinformowa³, ¿e wdra¿any proces
reorganizacji struktur poszczególnych Oddzia³ów PGE Dystrybucja SA ma na celu
przede wszystkim ograniczenie kosztów funkcjonowania, zwiêkszenie efektywnoœci,
optymalizacjê procesów oraz podniesienie jakoœci us³ug na rzecz obs³ugiwanych przez
Spó³kê odbiorców energii elektrycznej. Stanowi on niezbêdny element procesu standaryzacji i unifikacji umo¿liwiaj¹cy dalszy rozwój Grupy Kapita³owej i sprostanie wymaganiom wspólnego europejskiego rynku.
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PGE Dystrybucja SA bêd¹c Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest podmiotem
niezale¿nym od struktury w³asnoœciowej w zakresie sposobu pe³nienia funkcji OSD.
Zakres i sposób pe³nienia funkcji OSD okreœlony jest ustaw¹ Prawo Energetyczne.
Regulacje prawne precyzyjnie okreœlaj¹ce zadania OSD i oznaczaj¹ce koncentracjê
aktywnoœci Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na dzia³alnoœci dystrybucyjnej
oraz zasady tworzenia taryfy dystrybucyjnej wynikaj¹ce bezpoœrednio z polityki taryfikacyjnej Urzêdu Regulacji Energetyki wymuszaj¹ dostosowanie modelu biznesowego
PGE Dystrybucja SA do zmian, jakie zasz³y w jej otoczeniu zewnêtrznym.
Polityka Urzêdu Regulacji Energetyki (URE) i wytyczne konstruowania taryf w zakresie kszta³towania cen i stawek na dystrybucjê energii elektrycznej na lata
2012–2015, wyraŸnie wymuszaj¹ na PGE Dystrybucja SA ograniczanie kosztów operacyjnych z jednoczesnym podnoszeniem efektywnoœci dystrybucyjnej w sferze technicznej.
W praktyce kszta³towanie wyników OSD oznacza koncentracjê na zarz¹dzaniu efektywnoœci¹ kosztów operacyjnych oraz efektywnoœci¹ inwestycji. Niezbêdne jest zatem,
stworzenie organizacji dostosowanej zarówno do obecnych, jak i przysz³ych wymogów
rynku, regulatora i otoczenia, efektywnie zarz¹dzanej i zdolnej do inwestowania.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, Zarz¹d Spó³ki zleci³ analizê porównawcz¹ Operatorów
Systemów Dystrybucyjnych funkcjonuj¹cych w Polsce, która wykaza³a du¿e luki efektywnoœciowe w kluczowych wskaŸnikach charakteryzuj¹cych podstawow¹ dzia³alnoœæ
Operatora. Nasycenie infrastruktur¹ terenow¹ w Spó³ce nie przek³ada³o siê na wy¿sze
od konkurencji wskaŸniki jakoœciowe: iloœci i czasu trwania przerw. Z opracowania tego jednoznacznie wynika, i¿ konieczne s¹ zmiany w zakresie funkcjonowania Rejonów
i Posterunków Energetycznych (RE i PE). Du¿e jednostki organizacyjne dzia³aj¹ bowiem efektywniej, pozwalaj¹c na znaczne ograniczenie kosztów operacyjnych. Prowadzony obecnie proces, w przysz³oœci skutkowa³ bêdzie popraw¹ sprawnoœci
operacyjnej struktur i zapewnieniem wysokiej jakoœci obs³ugi klientów. Ponadto automatyzacja pracy sieci, zdalna obs³uga i diagnostyka, zastosowanie mniej awaryjnych
technologii i urz¹dzeñ oraz budowa linii kablowych w miejsce napowietrznych zmniejsza awaryjnoœæ infrastruktury energetycznej. Optymalizacja iloœci Rejonów Energetycznych i Posterunków Energetycznych wp³ynie tak¿e korzystnie na prawid³owe
zarz¹dzanie sieci¹ i poprawi bezpieczeñstwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej na
terenach obs³ugiwanych przez PGE Dystrybucja SA, co bêdzie w przysz³oœci oddzia³ywaæ na zmniejszenie kosztów dystrybucji energii elektrycznej dla jej Klientów.
Priorytetowym zadaniem Spó³ki jest sta³e doskonalenie wszelkich procesów
zwi¹zanych z obs³ug¹ Klienta, pocz¹wszy od zapewnienia dostêpnoœci do firmy a¿ do
poprawy komfortu obs³ugi. Spó³ka opracowa³a Model Obs³ugi Klienta, który bêdzie
wdra¿any przy zastosowaniu nowoczesnych narzêdzi IT wspieraj¹cych proces obs³ugi
Klienta.
Podstawowa struktura Operatora, oparta na RE i PE, nie ulegnie zmianie. Za³o¿enia programu przewiduj¹ konsolidacjê rozdrobnionych, mniej efektywnych jednostek
terenowych w wiêksze, oparte o jasno okreœlone procesy i jasno okreœlone role w³aœciciela oraz usprawniony proces zarz¹dzania.
Podejmowane dzia³ania s¹ dok³adnie zaplanowane i roz³o¿one w czasie tak, aby zapewniæ sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Spó³ki, a tak¿e zapewniæ
wysok¹ jakoœæ œwiadczonych us³ug. W celu szerokiego i obiektywnego przeprowadzenia analizy wewnêtrznych zasobów i potencja³u struktur terenowych Poleceniem s³u¿bowym Nr 12 Wiceprezesa Zarz¹du ds. operacyjnych PGE Dystrybucja SA z dnia
17.05.2011 r. zosta³ powo³any zespó³ ds. optymalizacji pracy s³u¿b eksploatacyjno-ruchowych w aspekcie organizacji Rejonów i Posterunków Energetycznych. W sk³ad
zespo³u weszli pracownicy o wysokich kwalifikacjach z wieloletnim doœwiadczeniem
pracy w Rejonach reprezentuj¹cy wszystkie Oddzia³y Spó³ki. Ponadto w Oddzia³ach
Spó³ki rozpoczê³y dzia³alnoœæ zespo³y projektowe, których zadaniem jest przygotowanie procesu wdro¿enia w ka¿dej sferze dzia³ania Spó³ki tak, aby by³ on jak najmniej odczuwalny zarówno dla odbiorców energii elektrycznej, jak i pracowników. Praca
zespo³ów ma zapewniæ w³aœciw¹, aktualn¹ informacjê w poszczególnych fazach projektu, gromadz¹c i przetwarzaj¹c potencjalne sygna³y o wystêpuj¹cych okresowo trudno-
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œciach, b¹dŸ te¿ zak³óceniach w przedsiêwziêciu, w celu ewentualnego wprowadzenia
scenariuszy awaryjnych, sanacji dzia³añ i kana³ów przep³ywu informacji – zawsze
w trosce o interes odbiorców i pracowników.
Ze stanu obecnego, w którym funkcjonuje 66 Rejonów i 218 Posterunków, docelowo osi¹gniêta bêdzie struktura, w której funkcjonowaæ bêdzie 40 Rejonów i 143 Posterunki. Z informacji uzyskanych od Spó³ki wynika, ¿e w Oddziale Warszawa
skonsolidowanych zostanie 6 z 13 Rejonów: Wo³omin, Przasnysz, Soko³ów Podlaski,
Otwock, £uków, Garwolin oraz 14 Posterunków: B³onie, Sochaczew, Maków Mazowiecki, ¯abin, Ostro³êka, Wêgrów, Góra Kalwaria, Tarczyn, Mi³osna, Korczyn, Zbuczyn, Wodynie, Wilga i ¯elechów. W miejsce skonsolidowanych Rejonów powstanie
6 Posterunków: Wo³omin, Przasnysz, Soko³ów Podlaski, Otwock, £uków i Garwolin. Po
konsolidacji funkcjonowaæ bêdzie 7 Rejonów i 21 Posterunków.
Zdaniem Spó³ki nie mo¿na zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e proces konsolidacji Rejonów Energetycznych skutkowaæ bêdzie wyd³u¿eniem czasu trwania przerw w dostawie
energii elektrycznej i obni¿eniem jakoœci dostarczania energii elektrycznej oraz obs³ugi
odbiorców. Wykorzystanie istniej¹cej w Rejonach Energetycznych infrastruktury technicznej, w tym: automatyzacja pracy sieci elektroenergetycznej, stosowanie nowych technologii, nowoczesnych urz¹dzeñ, budowa linii kablowych w miejsce napowietrznych,
z roku na rok powiêkszany fundusz inwestycyjny, zmniejszy awaryjnoœæ infrastruktury energetycznej. Nowoczesny sprzêt ³¹cznoœci bezprzewodowej, wysokiej jakoœci
sprzêt technologiczny, œrodki transportu znajduj¹ce siê na wyposa¿eniu brygad rejonu
to dodatkowe argumenty przemawiaj¹ce za jego konsolidacj¹ i zwiêkszeniem obszaru
dzia³ania. Nasycenie w ostatnich latach sieci nowymi technologiami, bardziej niezawodnymi rozwi¹zaniami, zdalna obs³uga i diagnostyka oraz wy¿szy poziom usprzêtowienia
za³óg eksploatuj¹cych sieæ, a tak¿e corocznie ponoszone nak³ady inwestycyjne warunkuj¹ mniejsz¹ potrzebê utrzymania kosztownych, zagêszczonych struktur terenowych
i s¹ przes³ankami podejmowanych dzia³añ optymalizacyjnych.
Wdra¿any Projekt „Konsolidacja Rejonów Energetycznych i Posterunków Energetycznych w latach 2011–2013” obejmuje konsolidacjê, a zatem spojenie i wzmocnienie
funkcji struktur organizacyjnych, natomiast nie przewiduje likwidacji jednostek.
W sposób oczywisty bêdzie nastêpowa³a zmiana identyfikacji zewnêtrznej skonsolidowanych struktur, nie bêdzie to jednak oznacza³o likwidacji miejsc pracy, w szczególnoœci dla pracowników posiadaj¹cych uprawnienia przekraczaj¹ce wymagania formalne
dla poszczególnych stanowisk.
Struktury organizacyjne Oddzia³ów Spó³ki PGE Dystrybucja SA w Lublinie ukszta³towane zosta³y w latach 70. ubieg³ego wieku. By³y one odpowiednie do ówczesnych warunków panuj¹cych w polskiej gospodarce, bran¿y energetycznej, otoczeniu. Zaspokaja³y potrzeby odbiorców energii elektrycznej. W obecnych warunkach, przy
konkurencyjnej gospodarce, przy rosn¹cych oczekiwaniach klientów/odbiorców okaza³y siê one niewydolne i kosztowne. Jednoczeœnie nasycenia infrastruktury technicznej PGE Dystrybucja SA nowoczesnymi rozwi¹zaniami konstrukcyjnymi, technologiami, zmniejszy³o awaryjnoœæ urz¹dzeñ, iloœæ zabiegów eksploatacyjnych, pozwalaj¹c na
g³êbokie zmiany organizacyjne. W wyniku przeprowadzonych zmian zmniejszy siê luka
efektywnoœci we wszystkich wskaŸnikach, charakteryzuj¹cych obszar dystrybucji,
a tak¿e w du¿ym stopniu poprawi siê poziom satysfakcji klientów/odbiorców.
Projekt pn. „Konsolidacja Rejonów Energetycznych i Posterunków Energetycznych
w latach 2011–2013” realizowany w PGE Dystrybucja SA by³ i jest szeroko konsultowany ze stron¹ spo³eczn¹ zarówno wewn¹trz Spó³ki, jak i z otoczeniem. W ramach
spotkañ konsultacyjnych i informacyjnych, organizowanych z inicjatywy kierownictwa
Spó³ki prezentowane by³y za³o¿enia projektu, warunki jego realizacji, oczekiwane efekty. We wszystkich województwach nawi¹zano kontakt z Wojewódzkimi Komisjami Dialogu Spo³ecznego, na forum których przedstawiono projekt, jego za³o¿enia,
uwarunkowania, spodziewane efekty.
Projekt nie przewiduje likwidacji miejsc pracy zatrudnionych pracowników. Wszystkie dzia³ania, które bêd¹ zwi¹zane z migracj¹ pracowników z jednej jednostki terytorialnej do innej, bêd¹ prowadzone z poszanowaniem nabytych praw pracowniczych wyni-
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kaj¹cych z podpisanych umów i porozumieñ spo³ecznych, w których Pracodawcy
zobowi¹zali siê m.in. do ochrony ci¹g³oœci stosunku pracy oraz niepogorszenia warunków pracy i p³acy. Umowy spo³eczne obowi¹zuj¹ do 2016 roku. Wdro¿ony zostanie szeroki program szkoleniowy adresowany do Pracowników, którzy bêd¹ wymagali
przekwalifikowania, zrekompensowane zostan¹ tak¿e koszty dojazdu do nowego miejsca œwiadczenia pracy. Wielu pracowników zyska mo¿liwoœæ rozwoju osobistego
i awansu zawodowego.
Reasumuj¹c, zmiany rynku energii w Polsce i Europie, które zafunkcjonowa³y od
1 lipca 2007 r. wprowadzaj¹ce rozdzielenie dzia³alnoœci dystrybucyjnej i obrotowej,
a tak¿e prowadzona w kraju regulacyjna polityka taryfowa, narzucaj¹ koniecznoœæ
przeprowadzenia reform OSD, które w d³u¿szej perspektywie przynios¹ ograniczenie
kosztowe i zmniejsz¹ wzrost stawek taryfowych.
W celu zminimalizowania skutków koniecznych do przeprowadzenia zmian OSD
w sferze zewnêtrznej (niepogorszona obs³uga odbiorców, poprawa wskaŸników efektywnoœci, zapewnienie niezawodnoœci i pewnoœci dostaw, rozwój potencja³u dystrybucyjnego – przy³¹czanie odbiorców i wytwórców m.in. OZR), jak i wewnêtrznej (utrzymanie
miejsc pracy, poszanowanie praw pracowniczych) za³o¿ono roz³o¿enie programu konsolidacji w czasie. Wdro¿enie Projektu roz³o¿one jest na lata 2012–2013. Projekt przewiduje poszanowanie dla nabytych praw pracowniczych, utrzymanie bezpieczeñstwa
dostaw energii elektrycznej i jej jakoœci. Zosta³ on przygotowany i jest wdra¿any w skali
ca³ej Spó³ki, st¹d te¿ jego efekty bêd¹ odczuwalne w skali Spó³ki, co niekiedy, zw³aszcza w pocz¹tkowym etapie prowadziæ mo¿e do fa³szywych wniosków wynikaj¹cych
z obserwacji wycinkowych i analizy szcz¹tkowych danych.
Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, i¿ Minister Skarbu Pañstwa dzia³a jako akcjonariusz PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA w Warszawie, co determinuje zakres i dopuszczalne prawem formy wykonywania nadzoru w³aœcicielskiego nad tym podmiotem. W szczególnoœci zaznaczyæ trzeba, i¿ stosownie do regulacji art. 3751 k.s.h. (Dz. U.
z 2000 r. Nr 94 poz. 1037, z póŸn. zm.) akcjonariusz nie mo¿e wydawaæ wi¹¿¹cych poleceñ Zarz¹dowi i Radzie Nadzorczej dotycz¹cych prowadzenia spraw spó³ki. Zarz¹d ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za podejmowane w tym zakresie dzia³ania.
Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia, wyra¿am przekonanie, i¿ stanowi¹ one wystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na kwestie poruszone w oœwiadczeniu Pana Senatora.
Z powa¿aniem
Miko³aj Budzanowski
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kutza
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i us³ug, wprowadzon¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2011 r., pojawi³o siê wiele zapytañ dotycz¹cych stosowania zwolnienia przy
œwiadczeniu us³ug kulturalnych przez podmioty uznane na podstawie odrêbnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT zwalnia siê od podatku us³ugi kulturalne œwiadczone przez podmioty uznane na podstawie odrêbnych
przepisów za instytucje kulturalne. To zwolnienie przys³uguje tak¿e podmiotom prawa publicznego i podmiotom wpisanym do rejestru instytucji kultury.
Jednak¿e, o ile ³atwo ustaliæ, kim s¹ te dwa ostatnie podmioty, o tyle trudnoœci nastrêcza ustalenie, kim s¹ podmioty uznane na podstawie odrêbnych
przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym.
Czy takimi podmiotami mog¹ byæ organizacje pozarz¹dowe (na przyk³ad
stowarzyszenia), które zgodnie ze statutem prowadz¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹
jako swoj¹ jedyn¹ b¹dŸ g³ówn¹ dzia³alnoœæ i nie prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej? Jakie przepisy s¹ odrêbnymi przepisami w tym zakresie? Na
podstawie jakich odrêbnych przepisów prawa polskiego dany podmiot mo¿e
byæ uznany za instytucjê o charakterze kulturalnym, aby móc skorzystaæ ze
zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT?
Czy odrêbnymi przepisami w tym zakresie s¹ regulacje ustawy z dnia
25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu dzia³alnoœci i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (DzU z 2001 r., nr 13, poz. 123)? Ustawa ta wymienia przyk³adowe formy organizacyjne dzia³alnoœci kulturalnej (art. 2), ale w ¿aden
sposób nie ogranicza form prawnych dzia³alnoœci kulturalnej, s³usznie uznaj¹c, ¿e dla dzia³alnoœci kulturalnej nie ma to ¿adnego znaczenia, czy na przyk³ad bibliotekê lub galeriê prowadzi fundacja.
W jednej z interpretacji podatkowych uznano za tak¹ instytucjê politechnikê, bo w statucie mia³a przewidzian¹ dzia³alnoœæ statutow¹, ale czy nale¿y to odnieœæ tak¿e do organizacji pozarz¹dowych, które nie prowadz¹
dzia³alnoœci gospodarczej i których celem statutowym jest tak¿e dzia³alnoœæ
kulturalna?
Proszê o stanowisko, gdy¿ z tymi pytaniami zwraca³y siê do mnie prowadz¹ce dzia³alnoœæ kulturaln¹ organizacje pozarz¹dowe, które nie wiedz¹, czy
pomimo ¿e przez wszystkich s¹ uznawane za instytucje o charakterze kulturalnym, to tak te¿ postrzegane s¹ przez organy podatkowe na tle wspomnianej ustawy.
Z powa¿aniem
Kazimierz Kutz
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OdpowiedŸ
Warszawa, 23 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do przes³anego przy piœmie z dnia 22 lutego 2012 r. znak: BPS/043-06-182/12 tekstu oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Kazimierza Kutza
podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego 2012 r. w sprawie stosowania
zwolnienia od podatku od towarów i us³ug dla niektórych us³ug kulturalnych, uprzejmie informujê.
Przepisy dotycz¹ce funkcjonowania podatku VAT w Unii Europejskiej podlegaj¹
harmonizacji na zasadach okreœlonych w dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (Dz. Urz. L
347 ze zm.). W zakresie kultury ww. dyrektywa daje mo¿liwoœæ stosowania zwolnienia
na „œwiadczenie niektórych us³ug kulturalnych, a tak¿e dostawê towarów œciœle z nimi
zwi¹zanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane
przez dane pañstwo cz³onkowskie” (por. art. 132 ust. 1 lit. n dyrektywy). Podkreœliæ nale¿y zatem, ¿e zwolnienia okreœlone w przepisie art. 132 ust. 1 lit. n dyrektywy maj¹
charakter przedmiotowo-podmiotowy. Oznacza to, ¿e zwolnieniu od podatku podlega
okreœlony rodzaj us³ug, wykonywanych przez zdefiniowany kr¹g podmiotów.
Wyjaœniæ równie¿ nale¿y, ¿e zwolnienia okreœlone w art. 132 dyrektywy adresowane s¹, co do zasady, do podmiotów prawa publicznego.
St¹d te¿ analogiczn¹ co do zasady konstrukcjê zastosowano w przepisach ustawy
o podatku od towarów i us³ug, wskazuj¹c, jaki rodzaj us³ug podlega zwolnieniu oraz
definiuj¹c kr¹g podmiotów, wykonuj¹cych te us³ugi.
Odzwierciedleniem ww. zapisu dyrektywy w polskich przepisach, od dnia 1 stycznia 2011 r., jest art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) – zgodnie z którym zwolnione s¹ od
podatku od towarów i us³ug „us³ugi kulturalne œwiadczone przez:
a) podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrêbnych
przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji
kultury, prowadzonego przez organizatora bêd¹cego podmiotem tworz¹cym instytucje
kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej, oraz dostawa towarów œciœle z tymi us³ugami zwi¹zana (zwolnienie to stosuje siê,
pod warunkiem ¿e podmioty wykonuj¹ce czynnoœci, o których mowa w tym przepisie,
nie osi¹gaj¹ w sposób systematyczny zysków z tej dzia³alnoœci, a w przypadku ich
osi¹gniêcia s¹ one przeznaczone w ca³oœci na kontynuacjê lub doskonalenie œwiadczonych us³ug por. art. 43 ust. 18 ustawy o podatku od towarów i us³ug),
b) indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym
za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego
wykonania utworów”.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji, Ÿród³ami powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s¹: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy miêdzynarodowe oraz rozporz¹dzenia.
Odes³anie wiêc w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i us³ug
do „odrêbnych przepisów” odnosiæ siê mo¿e wy³¹cznie do ustaw oraz rozporz¹dzeñ
(ewentualnie ratyfikowanych umów miêdzynarodowych). Warto przy tym zauwa¿yæ,
¿e zabieg legislacyjny, polegaj¹cy na odes³aniu do „odrêbnych przepisów” czy te¿ do
„przepisów prawa”, nie jest rzadkoœci¹ i nie pojawia siê jedynie w ustawie o podatku
od towarów i us³ug. Istotne tu jest, ¿e ustawy i rozporz¹dzenia, bêd¹c Ÿród³ami prawa
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powszechnie obowi¹zuj¹cego, podlegaj¹ obowi¹zkowi og³oszenia w Dzienniku Ustaw
(co jest warunkiem ich wejœcia w ¿ycie). Oznacza to, i¿ je¿eli w powo³anych wy¿ej aktach prawnych dany podmiot zosta³by uznany za instytucjê o charakterze kulturalnym, jego dzia³alnoœæ w tym zakresie by³aby objêta zwolnieniem. Umieszczenie
przedmiotowego sformu³owania w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i us³ug mia³o na celu pe³niejsz¹ implementacjê zapisów dyrektywy 2006/112/WE
Rady z dnia 28 listopada 2006 r. i jednoczeœnie uczynienie tego przepisu na tyle uniwersalnym, aby w przypadku wejœcia w ¿ycie przepisów uznaj¹cych okreœlone podmioty za instytucje o charakterze kulturalnym nie by³oby koniecznoœci zmiany tego
przepisu.
W tym miejscu zauwa¿am, ¿e przyk³adem podmiotu, który w zwi¹zku z powy¿szym
zapisem korzysta ze zwolnienia jest Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich. Wprawdzie w ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich (Dz. U. Nr 23, poz. 121 z póŸn. zm.) nie ma zapisu stwierdzaj¹cego wprost, ¿e jest
to instytucja o charakterze kulturalnym, jednak patrz¹c na preambu³ê tej ustawy, jak
równie¿ na wskazane w jej art. 5 cele zak³adu, nale¿y uznaæ Ossolineum za tak¹ w³aœnie instytucjê.
Nale¿y tu jednoczeœnie wskazaæ, ¿e samo wskazanie przez ustawê z dnia 25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.) form organizacyjnych w jakich dzia³alnoœæ kulturalna
mo¿e byæ prowadzona, nie oznacza, ¿e podmioty prowadz¹ce tê dzia³alnoœæ we wskazanych formach s¹ automatycznie uznane za instytucje kultury. W innym przypadku
ograniczenia krêgu podmiotów, które korzystaj¹ ze zwolnienia zawarte w art. 43 ust. 1
pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i us³ug by³oby zbêdne.
Na tle powy¿szego stanu prawnego uprzejmie informujê, ¿e w zakresie organizacji
imprez kulturalnych ze zwolnienia od podatku od towarów i us³ug mog¹ co do zasady
korzystaæ obecnie podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 14 ustawy
z dnia 25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej, zgodnie z którym to przepisem instytucje kultury uzyskuj¹ osobowoœæ prawn¹
i mog¹ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ z chwil¹ wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Instytucja kultury z urzêdu podlega wpisowi do rejestru. Wpisem do rejestru mog¹ byæ objête jedynie instytucje kultury utworzone przez urzêdy centralne lub
jednostki samorz¹du terytorialnego.
W zwi¹zku z powy¿szym, podmioty nieobjête wpisem do ww. rejestru, np. stowarzyszenia podlegaj¹ce obowi¹zkowi wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego, musz¹ co do
zasady z tytu³u organizacji imprezy (np. koncertu) uiszczaæ podatek od towarów i us³ug
wg 23% stawki podatku od towarów i us³ug.
Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przepisy ustawy o podatku od towarów i us³ug przewiduj¹ dla podatników mo¿liwoœæ stosowania zwolnieñ podmiotowych. Zgodnie
z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zwalnia siê od podatku podatników,
u których wartoœæ sprzeda¿y opodatkowanej nie przekroczy³a ³¹cznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 z³. Do wartoœci sprzeda¿y nie wlicza siê kwoty podatku. Zwolnienie to dotyczy równie¿ podatników organizuj¹cych imprezy kulturalne,
je¿eli ich obroty nie przekraczaj¹ kwoty, o której mowa powy¿ej.
Pragnê równie¿ podkreœliæ, ¿e zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i us³ug opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug, podlega odp³atna dostawa
towarów i odp³atne œwiadczenie us³ug na terytorium kraju. Zatem nieodp³atne œwiadczenie us³ug polegaj¹ce, np. na organizowaniu masowej imprezy kulturalnej nie stanowi, co
do zasady, czynnoœci podlegaj¹cej opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug.
Niezale¿nie od statusu organizatora us³ugi kulturalnej, a tak¿e bez wzglêdu na fakt
czy organizator nastawiony jest na osi¹gniecie zysku, czy te¿ nie – œwiadczenie us³ugi
kulturalnej b¹dŸ rozrywkowej w zakresie wstêpu:
1) na widowiska artystyczne, takie jak spektakle, koncerty, przedstawienia teatralne, widowiska cyrkowe, oraz wstêp
2) do weso³ych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, dyskotek
i sal balowych, oraz
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3) do obiektów kulturalnych np. bibliotek, muzeów, archiwów, a tak¿e pozosta³ych
us³ug w zakresie kultury,
4) na projekcjê filmów
– podlega opodatkowaniu wg 8% stawki podatku od towarów i us³ug – na podstawie
art. 146a pkt 2 ww. ustawy o podatku od towarów i us³ug w zwi¹zku z poz. 165 i 182 –
184 za³¹cznika nr 3 do tej ustawy. Stawka ta dotyczy zatem równie¿ biletów sprzedawanych na koncerty artystyczne.
Maj¹c na uwadze, i¿ w praktyce wystêpuj¹ ró¿ne stany faktyczne uprzejmie informujê, ¿e w przypadku w¹tpliwoœci zainteresowanych, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy siê
postêpowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, mog¹ oni uzyskaæ interpretacjê indywidualn¹ w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.).
Dodatkowo w zwi¹zku z podniesion¹ przez Pana Senatora kwesti¹ uznania w interpretacji indywidualnej politechniki za instytucjê kulturaln¹, w zwi¹zku z zapisami
umieszczonymi w jej statucie informujê, i¿ kwestia ta zostanie przeanalizowana
i w przypadku stwierdzenia, ¿e zawarte rozstrzygniêcie jest nieprawid³owe, przedmiotowa interpretacja zostanie zmieniona.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Jana Filipa Libickiego
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
W poprzedniej kadencji Sejmu RP uchwalono ustawê likwiduj¹c¹ tzw.
pu³apkê rentow¹, która uniemo¿liwia³a osobom niepe³nosprawnym osi¹ganie dodatkowych dochodów. Niestety ustawa zosta³a zawetowana przez ówczesnego prezydenta RP.
Zapisy zawetowanej ustawy mog³y w sposób znacz¹cy wp³yn¹æ na podniesienie jakoœci ¿ycia osób niepe³nosprawnych w Polsce.
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie informacji, czy podleg³y Panu Ministrowi resort prowadzi prace nad ponownym skierowaniem
do Sejmu RP projektu ustawy zawieraj¹cej rozwi¹zania, które nie wesz³y
w ¿ycie w zwi¹zku z wetem prezydenta RP.
Jan Filip Libicki

OdpowiedŸ
Warszawa, 13 marca 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z wyst¹pieniem Pani Marsza³ek z dnia 22 lutego 2012 r., znak:
BPS/043-06-183/12, dotycz¹cym oœwiadczenia senatora Jana Filipa Libickiego z³o¿onego na 6. posiedzeniu Senatu RP w sprawie tzw. pu³apki rentowej, która uniemo¿liwia osobom niepe³nosprawnym uzyskanie dodatkowych dochodów, pragnê uprzejmie
przedstawiæ, co nastêpuje.
Jedn¹ z podstawowych zasad ubezpieczenia spo³ecznego jest regu³a, ¿e œwiadczenia emerytalno-rentowe s¹ ekwiwalentem utraconych przychodów z pracy, wskutek
zaistnienia odpowiednich ryzyk ubezpieczeniowych. Tylko w przypadku emerytur
przys³uguj¹cych po osi¹gniêciu pe³nego wieku emerytalnego przyjêto – w ramach zreformowanego systemu emerytalnego – tezê, ¿e s¹ one zarobkami przesuniêtymi w czasie. Teoretycznie zak³ada siê, ¿e tylko emeryt, który osi¹gn¹³ pe³ny wiek emerytalny,
przez d³ugoletnie op³acanie sk³adek wypracowa³ œrodki na wyp³atê swego œwiadczenia.
Tezy tej nie mo¿na przyj¹æ w przypadku rent z tytu³u niezdolnoœci do pracy, kiedy prawo do nich przys³uguje nieraz po bardzo krótkim okresie ubezpieczenia. Renta bowiem
nie mo¿e byæ dodatkiem do przychodu osi¹ganego z tytu³u wykonywanej pracy.
Z uwagi na poziom œwiadczeñ emerytalno-rentowych, ustawa z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 153, poz. 1227 z póŸn. zm.) dopuszcza rozwi¹zanie kompromisowe, polegaj¹ce na
mo¿liwoœci uzyskania dodatkowych przychodów przez rencistów, ale w ramach œciœle
okreœlonych przez ustawodawcê zasad, tak aby mogli oni poprawiæ poziom ¿ycia, a jednoczeœnie aby œwiadczenie nie by³o dodatkiem do przychodu osi¹ganego z pracy.
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Problem ograniczenia lub zakazu ca³kowitego ³¹czenia pracy zarobkowej z pobieraniem emerytury lub renty jest problemem niezwykle kontrowersyjnym, wzbudzaj¹cym
emocje spo³eczne i z tego powodu wymagaj¹cym kompromisowych rozwi¹zañ, które
z jednej strony pozwalaj¹ uzupe³niæ dochodami z pracy rentê ale z pewnymi ograniczeniami.
Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia, maj¹c tak¿e na wzglêdzie przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej, uprzejmie informujê, ¿e nie przewiduje siê zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie dodatkowego zarobkowania rencistów.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oœwiadczenie senatora Jana Filipa Libickiego
skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Miko³aja Budzanowskiego
oraz do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowni Panowie Ministrowie!
Z zaskoczeniem przyj¹³em wiadomoœæ, i¿ w wewnêtrznej instrukcji Polskich Linii Lotniczych LOT SA zosta³a zawarta norma zakazuj¹ca noszenia
symboli religijnych w widocznym miejscu przez personel pok³adowy przewoŸnika.
Wprowadzenie tego typu regulacji stanowi w moim przekonaniu naruszenie aktów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie wolnoœci wyra¿ania swoich przekonañ religijnych,
a w szczególnoœci stosownych zapisów ustawy zasadniczej oraz ratyfikowanych przez RP umów miêdzynarodowych z konkordatem na czele.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê o udzielenie informacji, czy, a jeœli
tak, to jakie dzia³ania zosta³y podjête przez Panów Ministrów w zwi¹zku
z zaistnia³¹ sytuacj¹.
Proszê równie¿ o informacjê, co by³o przyczyn¹ wprowadzenia przedmiotowych regulacji w regulaminie PLL LOT SA.
Jan Filip Libicki

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA
Warszawa, 29 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 22 lutego 2012 roku znak: BPS/043-06-184/12 z³o¿one w trybie oœwiadczenia przez Senatora Jana Filipa Libickiego w sprawie wewnêtrznej instrukcji Polskich Linii Lotniczych LOT SA, w której zawarto normê zakazuj¹c¹
noszenia symboli religijnych w widocznym miejscu przez personel pok³adowy przewoŸnika, uprzejmie informujê co nastêpuje.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e podniesiony przez Pana zapis dotycz¹cy zakazu eksponowania symboli religijnych przez pracowników personelu pok³adowego PLL LOT SA by³ zawarty w projekcie regulaminu wewnêtrznego pn. Podrêcznik Procedur Pok³adowych
PLL LOT SA (instrukcja operacyjna). Jak wskazuje Zarz¹d Spó³ki, celem przedmiotowego projektu zapisu mia³a byæ standaryzacja kwestii dotycz¹cych umundurowania
personelu pok³adowego PLL LOT SA. Intencj¹ Zarz¹du nie by³o d¹¿enie do ograniczania wolnoœci pracowników w zakresie prawa do wyra¿ania przekonañ religijnych. Zarz¹d Spó³ki zdecydowa³ o usuniêciu z Podrêcznika Procedur Pok³adowych PLL LOT SA
przed wejœciem w ¿ycie ww. regulacji. Nadto Zarz¹d podnosi, ¿e osoby odpowiedzialne
za umieszczenie ww. zapisu w projekcie regulaminu, ponios³y konsekwencje s³u¿bowe.
Wyra¿am g³êbokie ubolewanie z powodu zaistnia³ej sytuacji. Przedmiotowe zdarzenie uwa¿am za wysoce niefortunne i ca³kowicie nieuzasadnione. Projektowane zapisy
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nie uzyska³y mocy obowi¹zuj¹cej, jednak w niekorzystnym œwietle postawi³y PLL LOT
SA. Ministerstwo Skarbu Pañstwa zwróci³o siê do Rady Nadzorczej o szczegó³owe zbadanie sprawy oraz do³o¿enie nale¿ytej starannoœci w procesie kszta³towania w PLL LOT
SA wewnêtrznych regulacji prawnych.
Z powa¿aniem
Miko³aj Budzanowski

OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 8 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do przes³anego do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy piœmie nr BPS/043-06-185/12 oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Jana Filipa Libickiego podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego 2012 r.
w sprawie regulacji w regulaminie PLL LOT SA uprzejmie informujê, i¿ ww. kwestia
znajduje siê poza kompetencjami Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ w œwietle posiadanych informacji kontrowersyjne zalecenia Polskich Linii Lotniczych LOT SA zosta³y wycofane.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Filipa Libickiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Przedstawiciele w³adz gminy Opalenica skierowali do mnie proœbê o interwencjê w sprawie nieudostêpniania przez zarz¹dcê stacji kolejowej
w Opalenicy pomieszczeñ dla podró¿nych w godzinach wieczornych oraz we
wczesnych godzinach porannych. Zarz¹dca obiektu udostêpnia³ go podró¿nym jedynie w godz. 06.00–19.00, tymczasem pierwsze poci¹gi odje¿d¿aj¹
ze stacji Opalenica ju¿ ok. godz. 04.00, a ostatnie ok. pó³nocy. Tak wiêc poza
godzinami otwarcia budynku stacji podró¿ni musieli przebywaæ pod go³ym
niebem, równie¿ podczas niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych. Podobna sytuacja mia³a miejsce w niektórych gminach oœciennych. Niezale¿nie
od powy¿szego, w godzinach otwarcia budynku stacji kolejowej w Opalenicy
czêsta by³a sytuacja nieudostêpniania podró¿nym toalety.
Niedawno w wyniku interwencji w³adz gminy Opalenica przywrócono ca³odobowe funkcjonowanie budynku stacji kolejowej w zwi¹zku z dotkliwymi
mrozami. Zaznaczono jednak, i¿ jest to jedynie doraŸne rozwi¹zanie tymczasowe. Je¿eli tak jest, problem niebawem powróci.
Zwracam siê z proœb¹ do Pana Ministra o podjêcie interwencji maj¹cej na
celu utrzymanie dostêpnoœci budynków stacji kolejowych dla podró¿nych,
przynajmniej pomiêdzy godzinami kursowania pierwszego i ostatniego poci¹gu, który dla wielu mieszkañców jest jedyn¹ mo¿liwoœci¹ dotarcia do miejsca pracy lub nauki.
Jan Filip Libicki

OdpowiedŸ
Warszawa, 22 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Jana Filipa Libickiego podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego 2012 r. w sprawie nieudostêpniania
przez zarz¹dcê stacji kolejowej w Opalenicy pomieszczeñ dla podró¿nych w godzinach
wieczornych oraz we wczesnych godzinach porannych, przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu RP z dnia 22 lutego 2012 r. nr BPS/043-06-185/12, przekazujê poni¿sze informacje.
Uprzejmie informujê, i¿ obecnie poczekalnia na dworcu kolejowym w Opalenicy
jest czynna w godzinach pracy kasy biletowej tj. od godziny 5:10 do godziny 21:00. Nale¿y podkreœliæ, ¿e problem braku dostêpu do poczekalni poza ww. godzinami dotyczy
tylko dwóch poci¹gów odje¿d¿aj¹cych z Opalenicy: o 4:30 do Poznania oraz do
Zb¹szynka o godzinie 23:28. Z uwagi na koniecznoœæ prawid³owej troski o mienie
PKP SA oraz w trosce o bezpieczeñstwo podró¿nych poczekalniê otwiera i zamyka operator kasy biletowej. W godzinach, w których w budynku dworca nie ma pracowników
Grupy PKP, poczekalnia nie mo¿e pozostawaæ bez nadzoru.
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W godzinach sugerowanych przez w³adze miasta, zarz¹dca przedmiotowego
mienia PKP SA stara³ siê zapewniæ funkcjonowanie poczekalni przy wsparciu s³u¿b
miejskich. Z³o¿ono propozycjê otwierania i zamykania dworca przez Stra¿ Miejsk¹,
jednak spotka³o siê to z odmow¹ w³adz gminy. W zwi¹zku z powy¿szym, po ust¹pieniu silnych mrozów, zarz¹dca jest zmuszony do przywrócenia poprzednich godzin otwarcia poczekalni.
Niezale¿nie od powy¿szego, uprzejmie informujê, ¿e pomieszczenie toalety dla podró¿nych objête jest umow¹ kosztow¹, zawart¹ pomiêdzy zarz¹dc¹ infrastruktury a firm¹ zewnêtrzn¹, która dozoruje, sprz¹ta i odp³atnie udostêpnia je podró¿nym
w okreœlonych godzinach pracy pracownika obs³uguj¹cego.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Martynowskiego
skierowane do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego
Szanowny Panie Ministrze!
Mam pytanie w zwi¹zku z art. 20 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz¹du. Zgodnie z art. 20 ust. 3 minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych okreœli w drodze rozporz¹dzenia wymagania w zakresie wykszta³cenia, kwalifikacji zawodowych i sta¿u s³u¿by, jakim powinien odpowiadaæ funkcjonariusz na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym
stanowisku s³u¿bowym, z uwzglêdnieniem sposobu ustalania kwalifikacji
zawodowych i zaliczania ich do poszczególnych grup i specjalnoœci oraz przypadków, w których wymagania te mog¹ byæ obni¿one (DzU 04.163.1712
z 1 paŸdziernika 2004 r., zm. DzU 04.210.2135, art. 217, rozporz¹dzenie
MSWiA z dnia 27 sierpnia 2008 r.). Proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytanie: czy obecny szef BOR posiada tytu³ magistra?
Proszê równie¿ o odpowiedŸ na pytanie zwi¹zane z art. 56 powy¿szej
ustawy. Zgodnie z art. 56 ust. 1 funkcjonariusz nie mo¿e bez zezwolenia prze³o¿onego podejmowaæ dodatkowych zajêæ zarobkowych poza s³u¿b¹. Z ust. 2
wynika, ¿e prze³o¿ony mo¿e zezwoliæ funkcjonariuszowi na podejmowanie
zajêæ zarobkowych poza s³u¿b¹, je¿eli nie koliduje to z wykonywaniem zadañ
s³u¿bowych przez funkcjonariusza oraz wp³ywa dodatnio na podwy¿szenie
jego kwalifikacji, a tak¿e nie narusza presti¿u s³u¿by. Mam takie pytanie: czy
w 2010 r. funkcjonariusze BOR podejmowali jakiekolwiek dodatkowe zajêcia
zarobkowe poza s³u¿b¹ w BOR, a je¿eli tak, to jakie?
Nawi¹¿ê te¿ do ukazania siê komunikatu V Ds 32/11 Prokuratury Okrêgowej Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r., w którym
mo¿emy przeczytaæ o licznych uchybieniach. To komunikat w sprawie niedope³nienia obowi¹zków s³u¿bowych przez funkcjonariuszy publicznych,
w tym Biura Ochrony Rz¹du, przygotowuj¹cych wizyty premiera RP, pana
Donalda Tuska i prezydenta RP, pana Lecha Kaczyñskiego wraz z ma³¿onk¹
w Katyniu, odpowiednio w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r. i dzia³anie tym na
szkodê interesu publicznego, to jest o czyn z art. 231 §1 k.k. Chodzi o:
— „brak w³aœciwego nadzoru ze strony kierownictwa BOR nad dzia³aniami ochronnymi, tj. planowaniem, organizowaniem i realizowaniem zabezpieczeñ wizyt;
— niewyznaczenie dowódców grupy rekonesansowej i grup zabezpieczaj¹cych, co skutkowa³o niemo¿liwoœci¹ realizowania procesu kierowania dzia³aniami ochronnymi, tj. planowania, organizowania i realizowania
zabezpieczeñ wizyt;
— niew³aœciwe przeprowadzenie analizy zadania, czego skutkiem by³
brak niezbêdnych specjalistów w grupie rekonesansowej i grupach zabezpieczaj¹cych (funkcjonariusza grupy lotniskowej, pirotechnika, lekarza sanitarnego), celem dokonania przez nich oceny bezpieczeñstwa w miejscu
przebywania ochranianych osób;
— nieprzeprowadzenie odprawy koordynacyjnej, podczas której funkcjonariusze BOR powinni otrzymaæ zadania i informacje o ewentualnych zagro¿eniach przy ich realizacji;
— zani¿enie kategorii dzia³añ ochronnych zabezpieczenia wizyt ochranianych osób w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r.;
— niewyznaczenie spoœród funkcjonariuszy BOR osób odpowiedzialnych
za zabezpieczenie poszczególnych miejsc czasowego pobytu;
— nieprzeprowadzenie rekonesansu zaplanowanego miejsca czasowego
pobytu ochranianych osób, jakim by³o lotnisko «Siewiernyj» w Smoleñsku
oraz zbyt pobie¿ne przeprowadzenie rekonesansu w pozosta³ych miejscach
czasowego pobytu;
— nieprzeprowadzenie rekonesansu zaplanowanych tras przejazdu kolumn specjalnych ochranianych osób w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r. na terenie Federacji Rosyjskiej oraz brak dzia³añ w celu uzyskania informacji
o lotniskach zapasowych i zapewnienia tam ochrony osobom ochranianym
na wypadek awaryjnego l¹dowania samolotów specjalnych;
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— zaniechanie dzia³añ kierownictwa BOR, w sytuacji nieprzeprowadzenia rekonesansu lotniska «Siewiernyj» w Smoleñsku;
— sporz¹dzenie planów zabezpieczeñ obydwu wizyt w sposób sprzeczny z przepisami i zasadami prowadzenia dzia³añ ochronnych;
— zatwierdzenie planu zabezpieczenia wizyty w dniu 7 kwietnia 2010 r.
przez nieuprawnionego do tego funkcjonariusza;
— nieprzeprowadzenie odprawy zadaniowej zabezpieczenia wizyt
ochranianych osób w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r.;
— brak zorganizowania przez BOR ochrony bazowania samolotów specjalnych TU 154M na lotnisku «Siewiernyj» w Smoleñsku, w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r.;
— brak obecnoœci funkcjonariusza BOR na lotnisku «Siewiernyj» w Smoleñsku przed i podczas l¹dowañ samolotów specjalnych w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r.;
— brak zabezpieczenia pirotechniczno-radiologicznego wizyty w dniu
7 kwietnia 2010 r.;
— brak zabezpieczenia sanitarnego i biochemicznego wizyt w dniach
7 i 10 kwietnia 2010 r.;
— brak prawid³owego systemu ³¹cznoœci podczas prowadzonych dzia³añ;
— wyznaczenie do dzia³añ funkcjonariuszy nieposiadaj¹cych doœwiadczenia w dzia³aniach poza granicami Polski, o niskim stopniu kompetencyjnoœci;
— brak wyposa¿enia funkcjonariuszy grup zabezpieczaj¹cych w broñ
paln¹;
— brak prawid³owej kontroli dzia³añ, podejmowanych przez s³u¿by rosyjskie, zgodnie z poczynionymi ustaleniami”.
Proszê o odpowiedŸ na pytanie: jakie zamierza Pan wyci¹gn¹æ konsekwencje s³u¿bowe wobec szefa BOR?
Z powa¿aniem
Marek Martynowski

OdpowiedŸ
Warszawa, 19 marca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 22 lutego 2012 roku (sygn. BPS/043-06-186/12),
przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Marka Martynowskiego podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego 2012 roku w sprawie
dzia³añ Biura Ochrony Rz¹du, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
Na wstêpie nale¿y poinformowaæ, ¿e genera³ dywizji Marian Janicki otrzymuj¹c nominacjê na stanowisko Szefa Biura Ochrony Rz¹du, spe³nia³ warunki okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 4 wrzeœnia 2002 r.
w sprawie wymagañ, jakim powinien odpowiadaæ funkcjonariusz Biura Ochrony
Rz¹du na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku s³u¿bowym
(Dz. U. Nr 165, poz. 1357 z póŸn. zm.). Mianowanie by³o zgodne z przepisami pragmatyki s³u¿bowej.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w 2010 roku trzech funkcjonariuszy uzyska³o zgodê Szefa Biura Ochrony Rz¹du na podjêcie zajêcia zarobkowego poza s³u¿b¹, na
podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz¹du (t.j.:
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Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 z póŸn. zm.), w dwóch przypadkach – w charakterze
wyk³adowcy uczelni wy¿szej, w jednym – ksiêgowej. W rozpatrywanym okresie wnioski
dwóch funkcjonariuszy zosta³y rozpatrzone odmownie.
Odnosz¹c do problematyki dotycz¹cej odpowiedzialnoœci za wykryte uchybienia
podczas wizyt najwa¿niejszych osób w pañstwie w kwietniu 2010 roku w Smoleñsku,
uprzejmie informujê, i¿ w Prokuraturze Okrêgowej Warszawa-Praga prowadzone jest
œledztwo w zwi¹zku z katastrof¹ smoleñsk¹. Ustalenie odpowiedzialnoœci karnej konkretnej osoby mo¿e nast¹piæ natomiast na mocy prawomocnego orzeczenia wydanego
przez s¹d.
Z powa¿aniem
MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Micha³ Deskur
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Martynowskiego
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie odby³em wiele spotkañ z lokalnymi œrodowiskami sêdziowskimi oraz samorz¹dowymi, podczas których by³ przedstawiany i omawiany projekt Pañskiego rozporz¹dzenia w sprawie zniesienia s¹dów
rejonowych m.in. w Gostyninie, Sochaczewie, P³oñsku i Sierpcu oraz utworzenia zamiejscowych wydzia³ów.
Likwidacja ma³ych s¹dów rejonowych – nawet w przypadku, gdy w ich
miejsce zostan¹ utworzone wydzia³y zamiejscowe – rodzi ca³y szereg konsekwencji oraz budzi wiele emocji wœród mieszkañców.
Twierdzi Pan, ¿e celem reformy nie jest zmniejszenie wydatków na s¹downictwo („Minister Gowin podkreœla³, ¿e nie chodzi tu o szukanie oszczêdnoœci,
ale o usprawnienie s¹dów, tak aby sprawy w niektórych jednostkach nie
trwa³y kilka razy d³u¿ej ni¿ w innych (...)”; Ÿród³o: www.radio.opole.pl), ale jednoczeœnie przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwoœci podnosz¹, ¿e polski
wymiar sprawiedliwoœci na tle europejskiego jest drogi i niesprawny. Wynika
z tego, ¿e celem projektowanych zmian jest nie tylko poprawa sprawnoœci
s¹dów, ale tak¿e osi¹gniêcie oszczêdnoœci.
Wobec tego bardzo proszê o dok³adne przedstawienie, jakie rzeczywiste
oszczêdnoœci oraz jakie koszty wi¹zaæ siê bêd¹ ze zniesieniem poszczególnych s¹dów rejonowych w Gostyninie, Sierpcu, Sochaczewie i P³oñsku.
W wyliczaniu ewentualnych oszczêdnoœci trzeba uwzglêdniæ realne, a nie pozorne zmniejszenie kosztów. Jeœli w wyniku zniesienia s¹du jakieœ stanowisko pracy zostanie zlikwidowane, ale jednoczeœnie osoba je zajmuj¹ca
zostanie zatrudniona na takim samym lub podobnym stanowisku w p³ockim
s¹dzie, to jej wynagrodzenie nie bêdzie ¿adn¹ realn¹ oszczêdnoœci¹ dla bud¿etu, tyle tylko, ¿e zamiast s¹du w Gostyninie, P³oñsku, Sochaczewie czy
w Sierpcu bêdzie je wyp³aca³ s¹d w P³ocku.
Uwa¿am, ¿e planowane efekty reformy powinny byæ szczegó³owo przedstawione równoczeœnie z projektem rozporz¹dzenia, i to w odniesieniu do ka¿dego znoszonego s¹du z osobna.
Nie przekonuje mnie równie¿ podnoszony argument, ¿e nie jest to w istocie likwidacja s¹dów, bo „wszystkie wydzia³y zostaj¹ w tym samym miejscu
i obywatele nie odczuj¹ ró¿nicy”. Przede wszystkim w³aœnie zwykli obywatele – mieszkañcy wymienionych miast i powiatów – odczuj¹ to najsilniej. Najdotkliwszy by³by brak biura podawczego oraz kasy, która z kolei nie mo¿e
w pe³ni funkcjonowaæ bez ksiêgowoœci. Nie wiadomo, jak mia³oby wówczas
wygl¹daæ na przyk³ad wyp³acanie wynagrodzeñ bieg³ym i pe³nomocnikom
z urzêdu, zwracanie kosztów podró¿y œwiadkom, wyp³acanie nale¿noœci za
og³oszenia, sk³adanie i op³acanie przez strony pism procesowych itp. Je¿eli
jednak prawd¹ by³oby, ¿e wszystko, ³¹cznie ze stanowiskami administracyjnymi i finansowymi, mia³oby pozostaæ w³aœciwie w niezmienionym stanie, to
po co w ogóle s¹dy mia³yby zostaæ zniesione.
Tak¿e argument o lepszym wykorzystaniu sêdziów – jako ¿e bêdzie mo¿na
przenosiæ ich miêdzy dwoma dotychczasowymi s¹dami – poza tym, ¿e co do zasady spotyka siê z zarzutami niekonstytucyjnoœci i obchodzenia zakazu nieprzenoszalnoœci sêdziów – jest zupe³nie nieprzekonywaj¹cy. Odnosz¹c ten
argument do wymienionych s¹dów, trzeba stwierdziæ, ¿e w s¹dzie p³ockim nie
ma nawet warunków umo¿liwiaj¹cych wydajn¹ pracê wiêkszej liczbie sêdziów
czy urzêdników. Spowoduje to nie poprawê, a pogorszenie wyników pracy i wyd³u¿enie czasu trwania spraw, co nie jest obojêtne ani dla osób, które s¹ stronami w tych sprawach, ani dla pracuj¹cych tu nadal sêdziów i urzêdników.
Zapewnia Pan, ¿e wydzia³y ksi¹g wieczystych pozostan¹ w niezmienionym kszta³cie („Wydzia³y ksi¹g wieczystych i rodzinne, które s¹, pozostan¹ –
zapewnia³ minister Gowin”; Ÿród³o: www.kamienskie.info). Tymczasem w oficjalnym projekcie rozporz¹dzenia mówi siê o przekszta³ceniu m.in. w Gostyninie jedynie trzech wydzia³ów w wydzia³y zamiejscowe S¹du Rejonowego
w P³ocku i nie ma wœród nich Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych.
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Powo³uje siê Pan tak¿e na znany argument o istniej¹cych obecnie miêdzy
s¹dami nieuzasadnionych dysproporcjach w obsadzie sêdziów. Jako przyk³ad podaje siê przede wszystkim s¹dy warszawskie, gdzie na jednego sêdziego przypada o wiele wiêcej spraw ni¿ w innych s¹dach. Argument ten
mo¿e tylko dziwiæ, jeœli pada ze strony Ministerstwa Sprawiedliwoœci, bo
przecie¿ przyznawanie limitu etatów sêdziowskich w ka¿dym s¹dzie jest wy³¹czn¹ domen¹ ministra sprawiedliwoœci. Od lat ka¿dy nowy, zwolniony lub
przenoszony etat sêdziowski jest przyznawany tylko s¹dowi, co do którego
s³u¿by ministra na podstawie aktualnych danych statystycznych dotycz¹cych obci¹¿enia wp³ywaj¹cymi sprawami stwierdz¹, ¿e istnieje co do tego
pe³ne uzasadnienie. Jeœli mimo to nadal istniej¹ takie dysproporcje, to jest to
dowód nie tylko nieudolnoœci tych dzia³añ ministerstwa, ale tak¿e braku jakiejkolwiek gwarancji, ¿e obecny pomys³ zniesienia stu dwudziestu
dwóch s¹dów w Polsce stanowi remedium na ten problem i ¿e jest oparty na
w³aœciwym rozeznaniu sytuacji s¹dów rejonowych. Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt delegowania do pracy w ministerstwie ju¿ ponad stu piêædziesiêciu sêdziów, którzy zajmuj¹ etaty w swoich s¹dach macierzystych, a ca³ymi
latami w nich nie orzekaj¹. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e wœród ponad trzystu s¹dów rejonowych w Polsce s¹ takie, których istnienie jako samodzielnych jednostek
jest rzeczywiœcie nieuzasadnione. Z pewnoœci¹ nie jest ich jednak a¿ sto dwadzieœcia dwa i nie mo¿na za takie uznaæ ani S¹du Rejonowego w Gostyninie,
ani w P³oñsku, Sochaczewie czy Sierpcu, a przynajmniej autor projektu nie
przedstawi³ na to ¿adnych argumentów.
Wobec powy¿szego proszê Pana Ministra o ustosunkowanie siê do wymienionych argumentów, a tak¿e o odpowiedŸ na pytania:
1. Czy tak zwana reorganizacja s¹dów rejonowych w P³oñsku, Sierpcu,
Gostyninie i Sochaczewie docelowo nie doprowadzi do ich likwidacji?
2. Dlaczego projekt rozporz¹dzenia nie podlega³ konsultacjom spo³ecznym?
3. Czy liczba sêdziów danego s¹du rejonowego jest w³aœciwym kryterium jego likwidacji? Czy tutaj nie powinna decydowaæ liczba spraw przypadaj¹cych na jednego sêdziego i liczba spraw przez niego rozstrzyganych?
4. Czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie przygotowuje analogicznego
rozporz¹dzenia dla prokuratur rejonowych?
Z powa¿aniem
Marek Martynowski

OdpowiedŸ
Warszawa, 26.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Marka Martynowskiego w sprawie
zniesienia S¹dów Rejonowych w: Gostyninie, P³oñsku, Sierpcu i Sochaczewie, z³o¿one
podczas 6. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lutego 2012 r., które przekazane zosta³o przy piœmie z dnia 22 lutego 2012 r. Nr BPS/DSK-043-06-187/12 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Na wstêpie pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e Ministerstwo Sprawiedliwoœci
podjê³o prace w zakresie reformy struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego
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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 wiêkszych s¹dów.
Budynki wykorzystywane obecnie przez s¹dy przewidziane do zniesienia bêd¹ stanowi³y siedzibê wydzia³ów zamiejscowych. Natomiast decyzjê co do potrzeby funkcjonowania w siedzibie wydzia³ów zamiejscowych pomieszczenia kasy, czy biura
podawczego podejmie prezes w³aœciwego s¹du. Nale¿y jednoczeœnie zwróciæ uwagê, ¿e
w sytuacji braku biura podawczego, wszelka korespondencja adresowana do s¹du mo¿e byæ z³o¿ona bezpoœrednio w sekretariacie wydzia³u orzeczniczego.
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.
Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwoœci projekt rozporz¹dzenia w sprawie
zniesienia niektórych s¹dów rejonowych oraz ustalenia siedzib i obszarów w³aœciwoœci
s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych przewiduje zniesienie 116
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 okrêgu p³ockim (w nawiasach wskazany zosta³ limit etatów sêdziowskich wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2011 r.): w Gostyninie (10 sêdziów), w P³oñsku
(11 sêdziów), w Sierpcu (9 sêdziów, S¹d Rejonowy w P³ocku) i w Sochaczewie (12 sêdziów).
Ostateczny kszta³t przedmiotowego aktu prawnego, w tym w zakresie okreœlenia
s¹dów „przejmuj¹cych”, zostanie wypracowany po zakoñczeniu konsultacji spo³ecznych. Planuje siê, ¿e omawiana reforma struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego wejdzie w ¿ycie z dniem 1 lipca 2012 r. Projekty rozporz¹dzeñ Ministra
Sprawiedliwoœci dotycz¹ce reformy struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego podlegaj¹ zaopiniowaniu przez: Prezesów S¹dów Apelacyjnych, Okrêgowych i Rejonowych, Krajow¹ Radê S¹downictwa, Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego, Proku-
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ratora 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.
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
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.
Zwracam jednoczeœnie uwagê, ¿e Minister Sprawiedliwoœci nie ma mo¿liwoœci swobodnego przenoszenia etatów orzeczniczych miêdzy s¹dami, co wynika wprost z konstytucyjnej zasady nieprzenoszalnoœci sêdziego. Na podstawie wniosków p³yn¹cych
z przeprowadzanych analiz, w³aœciwa komórka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwoœci formu³uje natomiast propozycje rozwi¹zañ kadrowych w poszczególnych obszarach dzia³alnoœci s¹downictwa, przeprowadza oceny zasadnoœci przenoszenia
i delegowania sêdziów oraz dokonuje obwieszczeñ o zwolnionych stanowiskach sêdziowskich. Nale¿y jednak pamiêtaæ o niewielkim odzysku etatów orzeczniczych, powstaj¹cym w wyniku ruchów kadrowych w skali roku.
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.
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
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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.
Zdecydowanie podkreœlam, ¿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.
W tym miejscu pragnê zwróciæ uwagê, ¿e kwestie zwi¹zane z organizacj¹ i funkcjonowaniem wydzia³ów ksi¹g wieczystych reguluj¹ aktualnie przepisy rozporz¹dzenia
Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie okreœlenia s¹dów rejonowych prowadz¹cych ksiêgi wieczyste (Dz. U. Nr 95, poz. 843, z póŸn. zm.). Z uwagi
na nowelizacjê art. 20 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póŸn. zm.), która wejdzie w ¿ycie z dniem 28 marca
2012 r., w Ministerstwie Sprawiedliwoœci przygotowany zosta³ nowy projekt rozporz¹dzenia w sprawie okreœlenia s¹dów rejonowych prowadz¹cych ksiêgi wieczyste,
a tak¿e projekty rozporz¹dzeñ w sprawie ustalenia s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych, którym przekazuje siê rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszarów w³aœciwoœci innych s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych oraz w sprawie ustalenia s¹dów
rejonowych, którym przekazuje siê rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub
ubezpieczeñ spo³ecznych z obszarów w³aœciwoœci innych s¹dów rejonowych.
Ponadto, zgodnie ze znowelizowanym art. 19 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, wszystkie wydzia³y w s¹dach tworzone bêd¹ na podstawie przepisów zarz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci. Aktem prawnym tej rangi powo³ane zostan¹ tak¿e
wydzia³y zamiejscowe w miejsce wszystkich wydzia³ów (cywilnego, karnego, rodzinnego i nieletnich, pracy oraz ksi¹g wieczystych) istniej¹cych aktualnie w znoszonych
s¹dach rejonowych.
W kwestii zniesienia prokuratur rejonowych informujê Pana Senatora, ¿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 senatora Jaros³awa Obremskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Panie Premierze!
Po trzech miesi¹cach pracy w Senacie jestem zmartwiony jakoœci¹ stanowionego w Polsce prawa.
Nie formu³ujê tutaj zarzutu co do sposobu procedowania przez Sejm i Senat – gdy¿ to mo¿e byæ przedmiotem innego rozwa¿ania, którego adresatem
nie bêdzie Pan Premier – lecz zarzut co do jakoœci projektów i bardzo czêsto
pilnego trybu ustaw przygotowywanych przez rz¹d RP. Dzia³amy w pêtli
ci¹g³ego poprawiania ustaw wczeœniej przyjêtych.
Podam kilka przyk³adów.
1. Ustawa o ewidencji ludnoœci – uchwalona dnia 24 wrzeœnia 2010 r., poprawiona dnia 15 grudnia 2011 r. ze wzglêdu na koniecznoœæ zmiany terminu; system
informatyczny niezbêdny do jej wprowadzenia nie by³ przygotowany na czas.
2. Ustawa o ochronie przeciwpo¿arowej – uchwalona dnia 25 lipca
2008 r., zmieniana w 2008 r. i 2010 r., a przed³u¿ona dnia 15 grudnia 2011 r.
o kolejne dwa lata znów ze wzglêdu na brak systemu informatycznego.
3. Ustawa refundacyjna uchwalona dnia 12 maja 2011 r. z rozporz¹dzeniem og³oszonym 23 grudnia – na tydzieñ przed wejœciem w ¿ycie. Z powodu
protestów zmieniono ustawê w trybie pilnym 13 stycznia 2012 r.
4. Ustawa o systemie oœwiaty z 19 sierpnia 2011 r. Termin posy³ania szeœciolatków do szkó³ by³ zmieniany trzy razy, w tym dwa razy ustawowo. Za
przyczyny tego uwa¿a siê nieprzygotowanie samorz¹dów, jednak prawdziwym problemem by³ brak konsultacji i brak przekonania rodziców co do sensu tej zmiany systemowej.
5. Ustawa o pieczy zastêpczej z 9 czerwca 2011 r., zmieniona 15 grudnia
2011 r. Zmiana wymuszona by³a przez samorz¹dy terytorialne (na przyk³ad
Zwi¹zek Powiatów Polskich) uwa¿aj¹ce, ¿e przerzucono na nie koszty o wysokoœci 800 milionów z³ i koniecznoœæ zatrudnienia piêædziesiêciu tysiêcy
osób. Zabrak³o konsultacji ustawy z samorz¹dami, ustawy, która, jak pamiêtamy, wchodzi³a w ¿ycie wraz z pocz¹tkiem restrykcyjnej polityki przeciw zad³u¿aniu gmin, prowadzonej przez ministra finansów.
Uwa¿am, ¿e, po pierwsze, niedobre jest uzale¿nianie ustaw od terminu budowy systemów informatycznych. Taka korelacja wymaga³aby sprawnoœci
pañstwa polskiego w dotrzymaniu terminu wprowadzania w ¿ycie systemu informatycznego (jak wynika z doœwiadczenia, jest niemo¿liwe – ustawy o refundacji, o ochronie przeciwpo¿arowej, o ewidencji ludnoœci) lub przesuniêcia
terminu wejœcia w ¿ycie tych regulacji na poziom rozporz¹dzeñ rz¹dowych.
Po drugie, potrzebne jest dokonanie radykalnych zmian w zakresie konsultacji spo³ecznych w sprawie projektów ustaw (na przyk³ad konsultacje
prowadzone przez MKiDN w sprawie ACTA tylko z beneficjentami ustawy).
Konsultacje spo³eczne nie mog¹ byæ tylko formalnoœci¹, nie mog¹ byæ dla wiod¹cego ministra dodatkiem do biurokratycznego, d³u¿szego procesu uzgodnieñ miêdzyresortowych. Musi byæ odwrotnie: to pierwsze, jako wa¿ne, powinno byæ d³u¿sze, to drugie – szybkie i techniczne.
Po trzecie, w przypadku ustaw musi byæ sporz¹dzona ocena skutków regulacji z ukazaniem tak¿e efektów ubocznych i negatywnych. Rzadko kiedy
ustawy maj¹ tylko skutki pozytywne.
Po czwarte, ka¿da ustawa powinna mieæ metryczkê zmian zawieraj¹c¹ informacje, kto przygotowa³ projekt, kto dokona³ wszystkich kolejnych korekt
w procesie legislacyjnym i dlaczego. Zabezpieczymy siê w ten sposób przed
zjawiskiem „lub czasopisma” czy takimi zmianami jak w ustawie hazardowej.
Jednym z istotnych czynników rozwoju pañstwa jest stabilnoœæ i przewidywalnoœæ, tak¿e w wymiarze prawnym.
Zwracam siê wiêc z uprzejm¹ proœb¹ o informacje dotycz¹ce tego, jakie
zmiany s¹ planowane i jakie wnioski wyci¹gniêto z ostatnich problemów legislacyjnych (chocia¿by ustawa refundacyjna, sprawa szeœciolatków, ACTA).
Z powa¿aniem
Jaros³aw Obremski
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Stanowisko
PREZESA RZ¥DOWEGO
CENTRUM LEGISLACJI
Warszawa, 5.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 22 lutego 2012 r., przekazuj¹cym oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego z³o¿one podczas 6. posiedzenia Senatu RP, w dniu 16 lutego 2012 r., w sprawie stanowionego w Polsce prawa, Rz¹dowe Centrum Legislacji
uprzejmie informuje, ¿e ze wzglêdu na koniecznoœæ uzyskania od w³aœciwych ministrów danych dotycz¹cych poszczególnych zagadnieñ poruszonych w przedmiotowym
oœwiadczeniu, odpowiedŸ na nie zostanie udzielona w najbli¿szym mo¿liwym terminie,
jednak po terminie ustalonym na podstawie art. 49 ust. 5 uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1999 r. Regulamin Senatu, tj. po dniu 26 marca
2012 r.
Z wyrazami szacunku
Maciej Berek

OdpowiedŸ
PREZESA RZ¥DOWEGO
CENTRUM LEGISLACJI
Warszawa, 4 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 22 lutego 2012 r., przekazuj¹cego oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego z³o¿one podczas 6. posiedzenia Senatu RP, w dniu
16 lutego 2012 r., w sprawie stanowionego w Polsce prawa, oraz pisma Rz¹dowego
Centrum Legislacji z dnia 5 marca 2012 r., z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów,
uprzejmie zauwa¿am co nastêpuje.
Odnosz¹c siê do przedstawionych w oœwiadczeniu zarzutów dotycz¹cych zasad
prowadzenia konsultacji spo³ecznych i w nastêpstwie sporz¹dzania oceny skutków regulacji, oraz trybu procedowania nad projektami ustaw tam wskazanych, podkreœlenia wymaga i¿:
1. Ustawa z dnia 24 wrzeœnia 2010 r. o ewidencji ludnoœci (Dz. U. Nr 217, poz. 1427,
z póŸn. zm.) oraz ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpo¿arowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59),
maj¹ na celu stworzenie podstaw prawnych dla realizacji skomplikowanych pro-
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jektów informatycznych b¹dŸ teleinformatycznych. W przypadku ustawy o ewidencji ludnoœci, wdra¿any projekt jest elementem du¿ego przedsiêwziêcia informatycznego pod nazw¹ „pl.ID – polska ID karta”, zmierzaj¹cego do kompleksowej
przebudowy systemu rejestrów pañstwowych. Natomiast nowelizacja ustawy
o ochronie przeciwpo¿arowej zak³ada³a wprowadzenie nowego systemu powiadamiania ratunkowego do dnia 31 grudnia 2011 r., z³o¿onego z kilku ró¿nych projektów teleinformatycznych, bez wdro¿enia których system nie mo¿e zaistnieæ.
Wejœcie w ¿ycie ustawy o ewidencji ludnoœci jest uwarunkowane pe³n¹ realizacj¹
projektu „pl.ID – polska ID karta”, koordynowanego przez wiele podmiotów administracji publicznej oraz przedsiêbiorców prywatnych. Przedmiotowa ustawa
uchwalona zosta³a przez Sejm RP po ponad dwuletnich pracach legislacyjnych,
poprzedzonych procesem konsultacji spo³ecznych prowadzonych na prze³omie
stycznia i lutego 2008 r. Wspomniane konsultacje obejmowa³y m.in.: przygotowanie wstêpnej analizy korzyœci i zalet zniesienia obowi¹zku meldunkowego, wyst¹pienie do Rady Ministrów o przeanalizowanie i wskazanie zasiêgu zmian prawnych, organizacyjnych i finansowych, jakie dla ministerstw wywo³a³oby zniesienie obowi¹zku meldunkowego oraz wyst¹pienie do placówek dyplomatycznych
w sprawie rozwi¹zañ dotycz¹cych ewidencji ludnoœci obowi¹zuj¹cych w innych
krajach. Tak uzyskane informacje sta³y siê podstaw¹ przygotowania projektu za³o¿eñ projektu ustawy reguluj¹cej zasady rejestracji osób przebywaj¹cych na terytorium Polski po zniesieniu obowi¹zku meldunkowego. Na podstawie przyjêtych za³o¿eñ opracowano projekt ustawy o ewidencji ludnoœci, który poddano
uzgodnieniom z cz³onkami Rady Ministrów oraz przekazano do zaopiniowania
urzêdom centralnym, wojewodom, Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu. Na temat projektowanych rozwi¹zañ móg³ równie¿ wypowiedzieæ siê ka¿dy zainteresowany w zwi¹zku z zamieszczeniem go w Biuletynie
Informacji Publicznej. Projekt ustawy skierowany zosta³ do Sejmu RP w dniu 18 listopada 2008 r., który nastêpnie uchwali³ ww. ustawê w dniu 24 wrzeœnia 2010 r.
Jednoczeœnie efektem prac Sejmu by³o wprowadzenie poprawki utrzymuj¹cej obowi¹zek meldunkowy do dnia 1 stycznia 2014 r.
W przypadku nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej, w zwi¹zku z wprowadzanymi zmianami, niezw³ocznie przyst¹piono do wdro¿enia systemu powiadamiania ratunkowego. Jednak z uwagi na z³o¿onoœæ ww. systemu i w konsekwencji koniecznoœæ uzgadniania poszczególnych jego elementów z wieloma podmiotami i wykonawcami, jego pe³na realizacja okaza³a siê utrudniona. W tym
miejscu zaznaczenia wymaga, ¿e na system powiadamiania ratunkowego sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce projekty, realizowane przez ró¿ne podmioty: System Informatyczny Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego, System Wspomagania Dowodzenia Policji, System Wspomagania Dowodzenia Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, System Wspomagania Dowodzenia Pañstwowego Ratownictwa Medycznego. Jednoczeœnie, w ramach systemu powiadamiania ratunkowego bêdzie wykorzystywana ³¹cznoœæ radiowa, a tak¿e ze wzglêdu na potrzebê obs³ugi numeru
alarmowego 112 (OST 112) – Ogólnopolska Sieæ Telekomunikacyjna. Wnioski wyci¹gniête z dotychczasowego wdra¿ania systemu powiadamiania ratunkowego
oraz koniecznoœæ zagwarantowania podstawy prawnej do odbioru zg³oszeñ alarmowych, kierowania alarmowego oraz przekazywania informacji o lokalizacji
dzwoni¹cego na numer alarmowy, przyczyni³y siê do opracowania, przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, w 2011 r. projektu nowelizacji
ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej, uchwalonej nastêpnie przez Sejm RP w dniu
15 grudnia 2012 r. Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpo¿arowej oraz niektórych innych ustaw (wesz³a w ¿ycie z dniem 31 grudnia 2011 r.), da³a wojewodom mo¿liwoœæ powierzania zadañ centrów powiadamiania ratunkowego innym podmiotom, w szczególnoœci jednostkom Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, Policji oraz jednostkom samorz¹du terytorialnego do dnia
31 grudnia 2013 r., kiedy to planowane jest pe³ne wdro¿enie systemu powiada-
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miania ratunkowego. Efektem pracy nad realizacj¹ tego systemu jest uruchomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, drugiego po pilota¿owym
wdro¿eniu takiego centrum w Krakowie.
Natomiast odnosz¹c siê do powo³anej zmiany ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej z 19 lutego 2010 r. nale¿y zauwa¿yæ, i¿ nie by³a ona zwi¹zana z przesuniêciami
terminów wdra¿ania systemu powiadamiania ratunkowego, lecz dotyczy³a udzia³u cz³onków ochotniczej stra¿y po¿arnej w dzia³aniach ratowniczych.
2. Wszystkie akty prawne normuj¹ce problematykê lekow¹ s¹ przedmiotem wyj¹tkowo szerokich uzgodnieñ i konsultacji spo³ecznych, które obejmowaæ mog¹ 80
i wiêcej podmiotów, w szczególnoœci reprezentatywne organizacje pracowników
i pracodawców, stowarzyszenia ochrony zdrowia, zwi¹zki zawodowe, wy¿sze
uczelnie medyczne, samorz¹dy zawodowe. W ten te¿ sposób przeprowadzane by³y
konsultacje rozwi¹zañ zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95), oraz w wydanych
na jej podstawie aktach wykonawczych, maj¹c na uwadze, i¿ rzetelne przeprowadzenie konsultacji spo³ecznych i analiza p³yn¹cych z nich wniosków s¹ nieodzownym elementem procedury legislacyjnej.
3. Nowelizacj¹, której za³o¿eniem jest wprowadzenie do ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 244 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) obowi¹zku szkolnego dla dzieci szeœcioletnich, jest ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705 z 2011 r. 205, poz. 1205 oraz z 2012 r. Nr 176).
Zaznaczyæ nale¿y, i¿ wprowadzane ni¹ rozwi¹zania by³y poddawane konsultacjom spo³ecznym zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹, w tym konsultowano je
z przedstawicielami rodziców. Podobnie, poddano konsultacjom spo³ecznym regulacje dokonuj¹ce zmiany nowelizacji z dnia 19 marca 2009 r., wprowadzane
ustaw¹ z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniaj¹c¹ ustawê o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 176). Nowelizacja
z 19 marca 2009 r. wprowadza³a obowi¹zek szkolny dla dzieci szeœcioletnich od
1 wrzeœnia 2012 r., natomiast od 1 wrzeœnia 2011 r. obowi¹zek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci piêcioletnich. W zwi¹zku ze zmian¹ nowelizacji
z 19 marca 2009 r., dokonan¹ ustaw¹ z dnia 27 stycznia 2012 r., o dwa lata zosta³
wyd³u¿ony okres, w którym rodzice mog¹ samodzielnie podj¹æ decyzjê o rozpoczêciu nauki w szkole podstawowej przez ich szeœcioletnie dziecko. Tym samym, obowi¹zek szkolny dla dzieci w wieku szeœciu lat zostanie wprowadzony od dnia
1 wrzeœnia 2014 r. i bêdzie dotyczy³ dzieci urodzonych po 2007 r.
Jednoczeœnie zaznaczenia wymaga, i¿ w roku szkolnym 2011/2012 szeœciolatki
uczêszczaj¹ do blisko 90% szkó³ podstawowych, bêd¹c uczniami klas I b¹dŸ wychowankami prowadzonych w tych szko³ach oddzia³ów przedszkolnych. Jedynie
w 92 gminach (6 miejskich, 10 miejsko-wiejskich i 76 wiejskich) nie odnotowano
ani jednego dziecka w I klasie szko³y podstawowej.
Natomiast odnosz¹c siê do powo³anej w oœwiadczeniu ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 205, poz. 1206) zauwa¿yæ nale¿y, ¿e nie dotyczy ona wprost kwestii obowi¹zku
szkolnego szeœciolatków.
4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastêpczej
(Dz. U. Nr 149, poz. 887, z póŸn. zm.), której projekt zosta³ opracowany na podstawie za³o¿eñ projektu ustawy (przyjêtych przez Radê Ministrów w dniu 30 czerwca
2009 r.), uchwalona zosta³a przez Sejm RP w brzmieniu odbiegaj¹cym, w przypadku wielu rozwi¹zañ prawnych, od rozwi¹zañ zawartych w przed³o¿eniu
rz¹dowym, które rodzi³y dodatkowe koszty po stronie samorz¹dów. Zarówno za³o¿enia, jaki i sam projekt ustawy poddany zosta³ konsultacjom spo³ecznym
oraz przekazany do zaopiniowania przez Komisjê Wspóln¹ Rz¹du i Samorz¹du
Terytorialnego. Ponadto, w trakcie prac parlamentarnych przeprowadzono wys³uchanie publiczne, a tak¿e zaproszono wielu przedstawicieli organizacji dzia-
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³aj¹cych na rzecz dziecka i rodziny, rodzin zastêpczych oraz rodzin przysposabiaj¹cych, jak równie¿ przedstawicieli jednostek samorz¹du terytorialnego i ich
jednostek organizacyjnych.
Ponadto, zauwa¿enia wymaga, i¿ w ostatnim czasie podjêto wiele inicjatyw maj¹cych na celu podnoszenie jakoœci tworzonych projektów ustaw, jak i innych aktów
normatywnych, oraz efektywnoœci rz¹dowego procesu legislacyjnego, wœród których
nale¿y wskazaæ wdro¿enie Rz¹dowego Procesu Legislacyjnego (od 2011 r.), czyli systemu elektronicznego, którego zadaniem jest zebranie wszystkich informacji o rz¹dowym procesie legislacyjnym dotycz¹cych projektów za³o¿eñ projektów ustaw,
projektów ustaw, projektów rozporz¹dzeñ Rady Ministrów, projektów rozporz¹dzeñ
Prezesa Rady Ministrów oraz projektów rozporz¹dzeñ ministrów, i ich publiczne udostêpnienie w sieci Internet (uchwa³¹ Nr 215 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r.
zmieniaj¹c¹ uchwa³ê – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 1, poz. 6). Podjête
dzia³anie polegaj¹ce na udostêpnieniu w jednym miejscu kompletnych informacji
o rz¹dowym procesie legislacyjnym zmierza do zapewnienia szybkiego, czytelnego oraz
nieskomplikowanego dostêpu do nich u¿ytkowników zewnêtrznych. Jednoczeœnie,
ustaw¹ dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o dzia³alnoœci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 161, poz. 966) wprowadzony zosta³ wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów (a tak¿e Prezesa Rady Ministrów i ministrów),w celu urealnienia
procesu planowania prac Rz¹du, a tym samym zwiêkszenia efektywnoœci i przejrzystoœci prowadzonych dzia³añ legislacyjnych.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e w celu usprawnienia rz¹dowego procesu legislacyjnego,
uchwa³¹ Nr 214 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 113, poz. 1146) zosta³y zmienione zasady przygotowywania projektów za³o¿eñ projektów ustaw oraz projektów ustaw, opracowywanych na podstawie za³o¿eñ przyjêtych przez Radê Ministrów. W zwi¹zku z powy¿sz¹
zmian¹, na etapie za³o¿eñ projektów ustaw konieczne jest przedstawienie testu regulacyjnego, zawieraj¹cego wstêpn¹ analizê ekonomiczn¹, finansow¹ i spo³eczn¹, w celu
oszacowania obci¹¿eñ regulacyjnych oraz porównanie rozwi¹zañ stosowanych w innych krajach. Powy¿sze dzia³anie ma równie¿ wesprzeæ proces planowania prac Rady
Ministrów, zmieniony ww. nowelizacj¹ ustawy o dzia³alnoœci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa.
Ponadto, zosta³o zainicjowane przedsiêwziêcie pod nazw¹ „Dobre praktyki legislacyjne”, zmierzaj¹ce do ujednolicenia zasad techniki prawodawczej, i stosowanej w tym
zakresie praktyki legislacyjnej, a co za tym idzie poprawy jakoœci stanowionego prawa.
Obecnie prowadzone s¹ równie¿ prace nad projektem rz¹dowego programu poprawy
procesu stanowienia prawa i doskonalenia obowi¹zuj¹cych przepisów na lata
2012–2015 pod nazw¹ „Lepsze prawo”.
Jednoczeœnie, odnosz¹c siê do podniesionej w oœwiadczeniu kwestii metryczki aktu normatywnego, w której mia³yby byæ zawarte informacje dotycz¹ce wnioskodawcy
projektu aktu normatywnego oraz zmian wprowadzanych w projekcie tego aktu,
w trakcie procesu legislacyjnego, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e wskazane informacje (na etapie
rz¹dowego procesu legislacyjnego) s¹ szeroko udostêpniane w zwi¹zku z wdro¿eniem
ww. Rz¹dowego Procesu Legislacyjnego, a tak¿e wprowadzeniem wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e Rz¹dowy Proces Legislacyjny obejmuje
informacje dotycz¹ce poszczególnych etapów tego procesu nad danym projektem dokumentu rz¹dowego (od momentu przekazania projektu dokumentu rz¹dowego do
konsultacji spo³ecznych i uzgodnieñ miêdzyresortowych do momentu przyjêcia go
przez Radê Ministrów) wraz ze stosown¹ dokumentacj¹ w³aœciw¹ dla konkretnego etapu prac legislacyjnych.
Z wyrazami szacunku
Maciej Berek
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o ponowne rozpatrzenie mo¿liwoœci budowy szybkiego po³¹czenia kolejowego miêdzy Wroc³awiem a Warszaw¹.
Uwa¿am, ¿e najprostszym rozwi¹zaniem pod wzglêdem finansowym i inwestycyjnym, a tak¿e z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych jest po³¹czenie oko³o piêædziesiêciokilometrow¹ lini¹ kolejow¹ Wieruszowa
i Sieradza oraz elektryfikacja 45 km linii kolejowej Oleœnica – Kêpno.
Proponowan¹ przez Pana trasê przez Czêstochowê i W³oszczowê (zwan¹
w bran¿y protez¹ koniecpolsk¹) traktujê jako ciekawe rozwi¹zanie tymczasowe. Nie mo¿e byæ ono uwa¿ane za ostateczne z nastêpuj¹cych powodów:
1) koszty przygotowania obu linii s¹ zbli¿one i ma³e wobec rezygnacji
z budowy kolei du¿ych prêdkoœci;
2) docelowa trasa Wroc³aw – Warszawa bêdzie krótsza o prawie 100 km,
co prze³o¿y siê na koszty eksploatacji, ceny biletów i koszty ekologiczne,
a tak¿e czas kolejarzy i pasa¿erów;
3) po³¹czenie to zwi¹¿e gospodarczo i kulturowo trzecie i czwarte miasto
Polski (Wroc³aw i £ódŸ), a jednoczeœnie pozwoli wykorzystaæ efekt synergii
z istniej¹c¹ tras¹ Warszawa – £ódŸ.
Jestem oczywiœcie gotów zaanga¿owaæ siê w pomoc w poszukiwaniu
sposobu przyspieszenia prac planistycznych.
Przedstawiany pomys³ nie jest nowy. Mia³ byæ on realizowany ju¿ w XIX
wieku, a potem przed II wojn¹. Ostatnio pomys³ nie by³ nag³aœniany, poniewa¿ planowano budowê równoleg³ej do proponowanego rozwi¹zania trasy
kolei du¿ych prêdkoœci Warszawa – Wroc³aw.
Wydaje mi siê, ¿e ponowne rozwa¿enie proponowanego wariantu by³oby
uk³onem i kompromisem wobec prezydenta miasta Wroc³awia oraz marsza³ków województw dolnoœl¹skiego i ³ódzkiego, którzy krytykowali Pana na
konferencji 8 lutego we Wroc³awiu.
Z powa¿aniem
Jaros³aw Obremski

OdpowiedŸ
Warszawa, 21 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku ze skierowanym do Pana S³awomira Nowaka Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oœwiadczeniem senatora Jaros³awa Obremskiego z³o¿onym podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego 2012 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia mo¿liwoœci budowy szybkiego po³¹czenia kolejowego miêdzy
Wroc³awiem a Warszaw¹, przedk³adam niniejsze stanowisko.
Po wnikliwej analizie koncepcji szybkiego po³¹czenia kolejowego miêdzy Wroc³awiem a Warszaw¹ przedstawionej w Pañskim oœwiadczeniu ustalono, i¿ jest ona nieporównywalnie bardziej kosztowna w porównaniu z wczeœniej rozpatrywan¹ koncepcj¹
po³¹czenia przez Koniecpol, Czêstochowê i Opole z wykorzystaniem Centralnej Magi-
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strali Kolejowej oraz zmodernizowanego odcinka Opole – Wroc³aw, której ³¹czny koszt
realizacji zak³ada kwotê 550 mln PLN.
Bior¹c pod uwagê inwestycje jakie musia³yby byæ przeprowadzone dla realizacji nowego po³¹czenia nale¿y stwierdziæ, ¿e minimalny koszt takiego rozwi¹zania, który obejmowa³by budowê nowego odcinka Wieruszów – Sieradz, elektryfikacjê i rewitalizacjê
odcinka Oleœnica – Wieruszów oraz niskokosztow¹ rewitalizacjê pozosta³ych odcinków, szczególnie Sieradz – Zduñska Wola – £ódŸ, zak³ada kwotê przynajmniej 2 mld
PLN, przy czym nie mniej ni¿ 1,3 mld PLN trzeba by by³o przeznaczyæ tylko na sam¹ budowê nowego odcinka. Przy za³o¿eniu wydatków na poziomie oko³o 2 mld PLN nale¿y
zweryfikowaæ mo¿liwe do osi¹gniêcia efekty w postaci prêdkoœci poci¹gów, a co za tym
idzie ³¹cznego czasu przejazdu na ca³ej trasie, który wyniós³by nie mniej ni¿ 3 godziny
20 minut, czyli by³by ju¿ bardzo zbli¿ony do czasu przejazdu, jaki jest planowany przez
Koniecpol i Czêstochowê.
W ocenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wariant
przejazdu w czasie 2 godzin i 30 minut, wymaga³by ju¿ pe³nej opcji modernizacji czêœci
odcinków do prêdkoœci 160 km/h, co w tym przypadku skutkowa³oby radykalnym
wzrostem kosztów ca³ej inwestycji.
Z tego wzglêdu obecnie wdra¿any do realizacji wariant przez tzw. „³¹cznik koniecpolski” jest zdecydowanie tañszy, mo¿liwy do realizacji w krótkim terminie (do 2014 roku) i oferuje znacz¹c¹ poprawê po³¹czeñ nie tylko w relacji Warszawa – Wroc³aw, ale
tak¿e w takich relacjach jak Lublin – Kielce – Wroc³aw czy Czêstochowa – Kraków.
Uwa¿am jednak, i¿ nowy przedstawiony przez Pana Senatora wariant po³¹czenia
Warszawa – £ódŸ – Wroc³aw, nie jest na obecnym etapie konkurencyjny dla po³¹czenia
przez Koniecpol. Wymaga on osobnej, bardziej szczegó³owej analizy, która przede
wszystkim doprecyzuje jego szacunki kosztowe.
Równoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ dla samego po³¹czenia £odzi i Wroc³awia
planowane s¹ w pierwszej kolejnoœci prace o charakterze rewitalizacyjnym, które pozwoli³yby skróciæ czas przejazdu istniej¹cymi liniami przez Kalisz i Ostrów Wlkp. do
poziomu poni¿ej 3 godzin, przy koszcie nieprzekraczaj¹cym 1 mld PLN.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Owczarka
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze,
Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, rejestracji pojazdu dokonuje siê miêdzy innymi na podstawie wydanego przez w³aœciwy organ zaœwiadczenia, potwierdzaj¹cego uiszczenie podatku od
towarów i us³ug od pojazdów sprowadzanych z pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej lub brak tego obowi¹zku.
Z przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, a tak¿e przepisów ustawy VAT wynika, ¿e istniej¹ dwa rodzaje zaœwiadczeñ. Pierwsze z nich potwierdza fakt uiszczenia przez podatnika podatku od wewn¹trzwspólnotowego nabycia nowego œrodka transportu, a tak¿e innego œrodka transportu, w przypadku gdy zosta³ on sprowadzony w ramach wewn¹trzwspólnotowego nabycia towarów (tak¿e jako nowy œrodek transportu).
Drugim rodzajem zaœwiadczenia jest – wydawane na wniosek podatnika
– zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce brak obowi¹zku uiszczenia podatku od wewn¹trzwspólnotowego nabycia œrodka transportu.
W wykonaniu delegacji ustawowej przewidzianej w art. 105 ust. 6 ustawy o VAT Minister Finansów w drodze rozporz¹dzeñ z dnia 21 kwietnia
2004 r. okreœli³ wzory odpowiednich zaœwiadczeñ (rozporz¹dzenie w sprawie okreœlenia wzoru zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego uiszczenie przez podatnika podatku od towarów i us³ug z tytu³u wewn¹trzwspólnotowego
nabycia œrodka transportu lub braku obowi¹zku uiszczenia tego podatku
z tytu³u przywozu œrodka transportu nabytego z terytorium innego pañstwa
cz³onkowskiego ni¿ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – DzU nr 84 poz. 786
oraz rozporz¹dzenie w sprawie okreœlenia wzoru wniosku o wydanie zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego brak obowi¹zku uiszczenia podatku od towarów i us³ug z tytu³u przywozu œrodka transportu nabytego z terytorium innego
pañstwa cz³onkowskiego ni¿ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – DzU nr 84
poz. 785).
£¹czna analiza przywo³anych aktów prawnych wskazuje, i¿ naczelnicy urzêdów skarbowych s¹ obowi¹zani do wydania druku VAT-25, zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych uiszczenie przez podatnika podatku od
towarów i us³ug oraz zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych brak obowi¹zku uiszczenia podatku z tytu³u przywozu z terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego nabywanych pojazdów, które maj¹ byæ dopuszczone do ruchu
na terytorium kraju.
Naczelnicy niektórych urzêdów skarbowych odmawiaj¹ wydania
wspomnianych zaœwiadczeñ dla pojazdów takich jak ci¹gniki rolnicze
czy przyczepy, poniewa¿ zdaniem organu podatkowego nie mo¿na zaliczyæ ich do œrodków transportu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i us³ug.
Brak korelacji pomiêdzy definicj¹ wyrazu „pojazd”, zawart¹ w ustawie –
Prawo o ruchu drogowym, a definicj¹ wyra¿enia „œrodek transportu” w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i us³ug, powoduje mo¿liwoœæ odmiennej klasyfikacji ci¹gnika rolniczego czy przyczepy na gruncie wspomnianych
ustaw. W œwietle ustawy – Prawo o ruchu drogowym ci¹gnik rolniczy i przyczepa niew¹tpliwie stanowi¹ pojazdy, a zatem zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 72 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, przez
sk³adaj¹cego wniosek o rejestracjê w takim przypadku winno byæ przed³o¿one jedno z dwóch rodzajów zaœwiadczeñ.
Sytuacja taka wystêpowa³a ju¿ w przesz³oœci i po licznych interwencjach
problem ten zosta³ rozwi¹zany rozporz¹dzeniem wykonawczym do ustawy –
Prawo o ruchu drogowym. Opisany problem powróci³ w chwili nowelizacji
w dniu 29 paŸdziernika 2010 r. ustawy o VAT (uchylenie za³¹cznika nr 1 do
ustawy). Obecnie czêœæ urzêdów skarbowych wydaje zaœwiadczenia, druga
zaœ odmawia, wydaj¹c na tê okolicznoœæ stosowne postanowienie. Dualizm
ten budzi obawy co do prawid³owoœci stosowania przepisów zarówno po
stronie pracowników organów podatkowych, jak i po stronie organów w³aœci-
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wych do spraw rejestracji pojazdów. Zasadniczy problem maj¹ wnioskodawcy napotykaj¹cy trudnoœci z uzyskaniem w³aœciwych dokumentów oraz
z powodu odmowy zarejestrowania nabytego pojazdu.
Zwracam siê z proœb¹ do Pana Ministra o rozwi¹zanie tego problemu.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Owczarek

OdpowiedŸ
Warszawa, 13 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 22 lutego 2012 r. Nr BPS/043-06-190/12 Marsza³ka
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przy którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie Pana
Senatora Andrzeja Owczarka, dotycz¹ce wydawania przez naczelników urzêdów skarbowych zaœwiadczeñ na druku VAT-25 potwierdzaj¹cych uiszczenie podatku od towarów i us³ug lub brak obowi¹zku uiszczenia tego podatku w przypadku nabycia przez
podatnika ci¹gnika rolniczego lub przyczepy, uprzejmie wyjaœniam.
Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), naczelnicy urzêdów skarbowych dla
celów zwi¹zanych z rejestracj¹ œrodków transportu s¹ obowi¹zani do wydawania zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych:
– uiszczenie podatku od towarów i us³ug w przypadkach, o których mowa w art. 103
ust. 3 i 4 ww. ustawy, lub
– brak obowi¹zku uiszczenia podatku z tytu³u przywozu nabywanych z terytorium
pañstwa cz³onkowskiego innego ni¿ terytorium kraju pojazdów, które maj¹ byæ
dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.
Wskazane wy¿ej przypadki – art. 103 ust. 3 i 4 ww. ustawy – stanowi¹ o obowi¹zku
uiszczenia nale¿nego podatku w sytuacji wewn¹trzwspólnotowego nabycia nowych
i innych œrodków transportu. Definicjê œrodków transportu na potrzeby stosowania
przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug, dotycz¹cych wydawania zaœwiadczeñ
dla celów zwi¹zanych z ich rejestracj¹, zawiera art. 2 pkt 10 ww. ustawy. W przypadku
pojazdów l¹dowych s¹ to pojazdy przeznaczone do transportu osób lub towarów napêdzane silnikiem o pojemnoœci skokowej wiêkszej ni¿ 48 centymetrów szeœciennych lub
o mocy wiêkszej ni¿ 7,2 kilowata.
Maj¹c na uwadze powy¿sze nale¿y podkreœliæ, i¿ naczelnicy urzêdów skarbowych
s¹ zobowi¹zani do wydawania zaœwiadczeñ dla celów rejestracji œrodków transportu,
ale tylko w zakresie okreœlonym przepisami ustawy o podatku od towarów i us³ug. Poniewa¿ ustawa z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
i us³ug (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), uchylaj¹ca za³¹cznik nr 1 do ustawy o podatku od
towarów i us³ug, nie wprowadzi³a merytorycznych zmian w samej definicji œrodków
transportu, zasady wydawania zaœwiadczeñ dla celów zwi¹zanych z rejestracj¹ równie¿, co do zasady, nie uleg³y zmianie. Tym samym naczelnicy urzêdów skarbowych
wydaj¹ ww. zaœwiadczenia, tak jak dotychczas, dla pojazdów napêdzanych silnikiem
o pojemnoœci skokowej wiêkszej ni¿ 48 centymetrów szeœciennych lub o mocy wiêkszej
ni¿ 7,2 kilowata, z tym ¿e zaœwiadczenia te od dnia 1 stycznia 2011 r. s¹ wydawane dla
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wszystkich pojazdów spe³niaj¹cych ww. kryteria, a nie tylko tych figuruj¹cych w uchylonym z dniem 1 stycznia 2011 r. za³¹czniku nr 1 do ustawy o podatku od towarów
i us³ug.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze, moim zdaniem, fakt uchylenia za³¹cznika nr 1 do ww.
ustawy nie powinien wp³ywaæ na sposób wydawania zaœwiadczeñ przez naczelników
urzêdów skarbowych oraz powodowaæ trudnoœci z uzyskaniem dokumentów niezbêdnych do zarejestrowania nabytego œrodka transportu.
Dodatkowo informujê, ¿e prezentowane stanowisko by³o równie¿ przekazane do
wykorzystania resortowi transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz podleg³ym mi organom podatkowym.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Paj¹ka
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W projekcie rozporz¹dzenia przygotowanym przez Ministra Sprawiedliwoœci w obszarze w³aœciwoœci S¹du Okrêgowego w Krakowie przewidziano
m.in. likwidacjê S¹du Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, co spowodowa³o reakcjê w³adz samorz¹dowych oraz indywidualnych mieszkañców zaniepokojonych takim zamys³em. W miejsce suskiego s¹du rejonowego mia³yby
powstaæ trzy wydzia³y zamiejscowe S¹du Rejonowego w Myœlenicach. Rozporz¹dzenie pomija wydzia³ ksi¹g wieczystych i nie podaje, kto bêdzie rozpatrywa³ tê kategoriê spraw.
Decyzja Ministra Sprawiedliwoœci budzi zrozumia³y, stanowczy protest,
poniewa¿ jest ona uderzeniem nie tylko w fundamenty istnienia podstawowego elementu administracji publicznej, ale przede wszystkim w spo³ecznoœæ
lokaln¹, która tworzy ma³¹ ojczyznê, jak¹ jest powiat. Uderza w gwarancjê
bezpieczeñstwa i ochronê najistotniejszych spraw, które nale¿y pomóc rozwi¹zaæ obywatelowi.
Budz¹ zdziwienie kryteria przyjête do tej reorganizacji, czyli aspekt finansowy oraz liczba stanowisk sêdziowskich. Zak³adane oszczêdnoœci bêd¹
niewielkie albo ¿adne, zwa¿ywszy, ¿e koszt jednostkowy w du¿ym s¹dzie
jest zbli¿ony do kosztu w mniejszej jednostce, a koszty spo³eczne tak przeprowadzonej reformy bêd¹ bardzo du¿e. Takie „zwijanie siê pañstwa” prowadzi
do degradacji lokalnych oœrodków, jakimi s¹ miasta powiatowe, wokó³ których skupia siê ¿ycie mieszkañców okolicznych gmin i so³ectw. Miarodajnym
i logicznym kryterium ustawowego znoszenia lub tworzenia s¹dów powinna
byæ liczba wp³ywaj¹cych spraw bêd¹ca tu wyznacznikiem spo³ecznym istnienia s¹du, a liczba sêdziów powinna byæ pochodn¹ tej wielkoœci i potrzeby
zapewnienia sprawnoœci postêpowania.
W pe³ni popieram protesty samorz¹dów oraz innych instytucji przeciw
likwidacji S¹du Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i innych ma³ych s¹dów
w Ma³opolsce. Jest to zmiana przeprowadzana wbrew spo³ecznym potrzebom, oczekiwaniom oraz zasadzie racjonalnoœci, wszak doœwiadczenie pokazuje, ¿e niewielkie s¹dy s¹ najbardziej sprawnymi i ekonomicznymi
jednostkami.
Wymiar sprawiedliwoœci na pewno potrzebuje gruntownych zmian. Œledztwo smoleñskie czy proces twórców stanu wojennego s¹ najlepszymi
przyk³adami, jak g³êbokiej degradacji uleg³o s¹downictwo w Polsce. Jakoœæ
wielu wyroków wydanych przez s¹dy rejonowe powoduje, ¿e ta dziedzina
¿ycia jest bardzo negatywnie oceniana przez spo³eczeñstwo, dotyczy to tak¿e wymiaru sprawiedliwoœci w Suchej Beskidzkiej. Uwa¿am, ¿e nale¿y
w tym miejscu zastanowiæ siê, czy w³aœnie zmiany w sferze strukturalnej
i terytorialnej pozwol¹ na odbudowê autorytetu wymiaru sprawiedliwoœci
w spo³eczeñstwie.
Dlatego stanowczo wystêpujê przeciwko propozycji likwidacji S¹du Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i zwracam siê do Pana Ministra o rozwa¿enie
mo¿liwoœci odst¹pienia od likwidacji tej jednostki, jak równie¿ o przemyœlany
i zrównowa¿ony tok reform dotycz¹cych s¹downictwa w naszym kraju.
Z powa¿aniem
Andrzej Paj¹k
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OdpowiedŸ
Warszawa, 22.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Paj¹ka w sprawie zniesienia S¹du Rejonowego w Suchej Beskidzkiej z³o¿one podczas 6. posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lutego 2012 r., które przekazane zosta³o przy piœmie z dnia 22 lutego 2012 r. Nr BPS/DSK-043-06-191/12 – 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 wiêkszych 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
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.
Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwoœci projekt rozporz¹dzenia w sprawie
zniesienia niektórych s¹dów rejonowych oraz ustalenia siedzib i obszarów w³aœciwoœci
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s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych przewiduje zniesienie 116
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 Suchej Beskidzkiej, którego limit etatów orzeczniczych to 8 sêdziów. W miejsce
znoszonego S¹du powo³ane zostan¹, na podstawie przepisów zarz¹dzenia Ministra
Sprawiedliwoœci, zamiejscowe wydzia³y cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksi¹g
wieczystych.
Ostateczny kszta³t przedmiotowego aktu prawnego, w tym w zakresie okreœlenia
s¹dów „przejmuj¹cych”, zostanie wypracowany po zakoñczeniu konsultacji spo³ecznych. Planuje siê, ¿e omawiana reforma struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego wejdzie w ¿ycie z dniem 1 lipca 2012 r.
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.
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.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Paj¹ka
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Na liœcie ma³ych prokuratur przeznaczonych do likwidacji, przygotowanej przez Prokuraturê Generaln¹, znajduje siê Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej. Wzbudza to oburzenie samorz¹dowców i wielu
mieszkañców powiatu suskiego, którzy zwracaj¹ siê do mnie z proœb¹ o interwencjê. Apel o zaniechanie likwidacji miejscowej prokuratury wystosowa³a
równie¿ Rada Powiatu Suskiego. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Prokuratora o ponowne przeanalizowanie zaistnia³ej sytuacji i pozostawienie
wymienionej jednostki w Suchej Beskidzkiej. Oszczêdnoœci finansowe, które
rzekomo ma przynieœæ przedmiotowa reorganizacja, s¹ w¹tpliwe, a to one
wydaj¹ siê byæ g³ównym motywem przyœwiecaj¹cym tym zmianom. Nie bierze siê zaœ pod uwagê mieszkañców, mo¿liwoœci ich dostêpu do wymiaru
sprawiedliwoœci i obowi¹zku rozwi¹zywania ich realnych problemów.
Powiat suski o powierzchni niemal 700 km2 pod wzglêdem obszaru jest
jednym z wiêkszych powiatów w Ma³opolsce (siódme miejsce), zamieszkuje
go oko³o 83 tysi¹ce mieszkañców (w skali kraju to powiat œredniej wielkoœci,
takich w Polsce jest najwiêcej). Ju¿ dzisiaj dojazd do prokuratury w Suchej
Beskidzkiej z najdalszych miejscowoœci powiatu wymaga pokonania
30–35 km i w moim mniemaniu jest to maksymalna mo¿liwa do przyjêcia odleg³oœæ. Po przewidywanej reorganizacji odleg³oœæ ta mo¿e siê zaœ zwiêkszyæ
nawet do ponad 60 km!
W ca³ej instytucji, jak¹ jest prokuratura, istniej¹ du¿e mo¿liwoœci uzyskania sporych oszczêdnoœci, wiêc zapytujê, czy absolutnie konieczne jest dokonywanie ich w drodze likwidacji mniejszych jednostek z „pierwszej linii” –
a tym samym pozbawianie mieszkañców dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci i poczucia bezpieczeñstwa. W³aœnie te sztandarowe wartoœci – dostêp do
wymiaru sprawiedliwoœci oraz poczucie bezpieczeñstwa – jak i przekonanie,
¿e dzia³a siê w duchu sprawiedliwoœci, bezwzglêdnie nale¿¹ siê spo³eczeñstwu, a wiêc równie¿ mieszkañcom powiatu suskiego.
Na zakoñczenie pragnê zwróciæ uwagê Pana Prokuratora na sposób prowadzenia spraw, który nie ma nic wspólnego z autentyczn¹ misj¹ wymiaru
sprawiedliwoœci, a wrêcz przeciwnie – budzi negatywne nastawienie do organów wymiaru sprawiedliwoœci i znacz¹co wp³ywa na obni¿enie jego rangi,
tak¿e w powiecie suskim. To jednak w ¿aden sposób nie powinno wp³ywaæ
na jakiekolwiek zmiany organizacyjne zak³adaj¹ce likwidacjê Prokuratury
Rejonowej w Suchej Beskidzkiej.
Z powa¿aniem
Andrzej Paj¹k
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OdpowiedŸ
Warszawa, 1.03.2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marsza³ek z dnia 22 lutego 2012 r. nr jw., przy którym
nades³ano tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Andrzeja Paj¹ka na
6. posiedzeniu Senatu w dniu 16 lutego 2012 r. w sprawie planowanego zniesienia Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej, uprzejmie przedstawiam stanowisko w tym
przedmiocie.
Zgodnie z art. 17 ust. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U.
z 2011 r. Nr 270, poz. 1599), kompetencja w zakresie tworzenia i znoszenia prokuratur
rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci, nale¿y do Ministra Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii Prokuratora Generalnego.
Jednoczeœnie informujê, i¿ zarz¹dzeniem z dnia 7 grudnia 2010 r. powo³ano „Zespó³ do oceny zasadnoœci dalszego funkcjonowania oœrodków zamiejscowych prokuratur okrêgowych i rejonowych, jednostek szczebla rejonowego o obsadzie od 3 do 5
etatów orzeczniczych oraz jednostek szczebla rejonowego, które na obszarze swojej
w³aœciwoœci nie posiadaj¹ siedziby s¹du rejonowego”.
Zespó³ zobowi¹zany zosta³ do dokonania, na podstawie analiz statystycznych, wyliczeñ finansowych oraz informacji dotycz¹cych warunków lokalowych, oceny zasadnoœci dalszego funkcjonowania oœrodków zamiejscowych prokuratur okrêgowych
i rejonowych, jednostek szczebla rejonowego o obsadzie od 3 do 5 etatów orzeczniczych
oraz jednostek szczebla rejonowego, które na obszarze swojej w³aœciwoœci nie posiadaj¹ siedziby s¹du rejonowego. Przedstawiona ocena bêdzie stanowi³a materia³ do podejmowania dalszych dzia³añ w zakresie ewentualnego znoszenia prokuratur rejonowych i oœrodków zamiejscowych.
Podkreœliæ nale¿y, i¿ potrzeba przeprowadzenia analizy funkcjonowania ma³ych jednostek organizacyjnych prokuratury wynika w szczególnoœci z koniecznoœci oceny
efektywnoœci procesu kierowania wskazanymi jednostkami, zbadania mo¿liwoœci rozwoju zawodowego kadry orzeczniczej oraz racjonalnoœci ich funkcjonowania w aspekcie finansowym.
W zwi¹zku z powy¿szym przedmiotem szczegó³owej analizy Zespo³u jest równie¿
Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej, w której aktualnie czynnoœci wykonuje
5 orzeczników.
Przedmiotem szczegó³owej analizy, w odniesieniu do tej jednostki organizacyjnej
prokuratury, jest m.in. ocena obecnych warunków jej funkcjonowania i zwi¹zanych
z tym kosztów, mo¿liwoœci przejêcia spraw oraz kadry orzeczniczej, urzêdników i innych pracowników prokuratury przez najbli¿sze prokuratury rejonowe, a tak¿e zapewnienia w przysz³oœci takim jednostkom prawid³owej realizacji ustawowych zadañ.
Badana jest równie¿ mo¿liwoœæ przekszta³cenia jednostki w oœrodek zamiejscowy najbli¿szej powszechnej jednostki organizacyjnej.
Wskazaæ nale¿y, i¿ w pracach Zespo³u badane by³y okolicznoœci podniesione
w oœwiadczeniu Pana Senatora, w tym szczegó³owo kwestie kosztów, wynikaj¹cych ze
zniesienia Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej i przejêcia jej kadry orzeczniczej i zadañ przez Prokuraturê Rejonow¹ w Wadowicach lub Prokuraturê Rejonow¹
w Myœlenicach, jak równie¿ ewentualne oszczêdnoœci wynikaj¹ce z takiego rozwi¹zania.
Uwzglêdniany jest równie¿ projektowany przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci kierunek zmian organizacyjnych s¹downictwa powszechnego na tym terenie, który przewiduje zniesienie S¹du Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i przy³¹czenie obszaru jego
w³aœciwoœci do S¹du Rejonowego w Wadowicach.
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Aktualnie prace Zespo³u znajduj¹ siê na etapie koñcowym. Przygotowywane jest
sprawozdanie na podstawie którego, a w szczególnoœci rekomendacji w nim zawartych,
podejmê decyzjê w przedmiocie dalszych dzia³añ zmierzaj¹cych do zniesienia Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej, ewentualnego przekszta³cenia jednostki w oœrodek zamiejscowy lub jej dalszego funkcjonowania w obecnym kszta³cie organizacyjnym.
Z powa¿aniem
Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Paj¹ka
skierowane do komendanta g³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Wies³awa Leœniakiewicza
Szanowny Panie Komendancie!
Niniejszym oœwiadczeniem pragnê zwróciæ siê do Pana Komendanta
z apelem o mo¿liwie jak najpilniejsze wprowadzenie do planu inwestycyjnego Komendy G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej budowy nowego obiektu
Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach. Po zapoznaniu siê z warunkami
pracy wadowickich stra¿aków zawodowych stwierdzam, ¿e maj¹ oni najtrudniejsze warunki pracy spoœród stra¿aków ze wszystkich komend powiatowych w moim okrêgu wyborczym, obejmuj¹cym oprócz powiatu
wadowickiego powiaty: chrzanowski, myœlenicki, oœwiêcimski i suski.
Wnioski w zakresie celowoœci i potrzeby budowy nowego, funkcjonalnego
obiektu wraz z jednostk¹ ratowniczo-gaœnicz¹ s¹ kierowane przez wadowickich stra¿aków do w³adz po¿arniczych wy¿szych szczebli.
W ca³ej rozci¹g³oœci podpisujê siê pod t¹ analiz¹ i w pe³ni popieram proœbê o wyasygnowanie œrodków finansowych na budowê przedmiotowego
obiektu. Mia³em mo¿liwoœæ, pe³ni¹c przez dwadzieœcia lat funkcjê wójta i starosty, przyjrzeæ siê codziennej pracy i dzia³aniom stra¿aków podczas takich
zdarzeñ jak powódŸ, po¿ary i wypadki drogowe oraz innych tragicznych sytuacji, podczas których wystêpowa³o zagro¿enie ¿ycia, zdrowia i mienia mieszkañców. Oceny, które nale¿a³y siê zarówno stra¿akom zawodowej stra¿y
po¿arnej, jak i stra¿akom ochotnikom, z mojej strony zawsze by³y najwy¿sze,
podobnie jak mój szacunek i kierowane w ich stronê uznanie.
Z tego osobistego doœwiadczenia p³ynie moja proœba i apel do Pana Komendanta, by mo¿liwie jak najszybciej stra¿acy z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Wadowicach mogli siê cieszyæ now¹ komend¹.
Licz¹c na Pana przychylnoœæ, pozostajê z g³êbokim szacunkiem i powa¿aniem dla Pana i ca³ej stra¿ackiej wspólnoty.
Z powa¿aniem
Andrzej Paj¹k

OdpowiedŸ
Warszawa, 7 marca 2012 r.
Pan
Andrzej Paj¹k
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na pismo Pana Senatora z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie budowy
kompleksowego nowego obiektu Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Wadowicach uprzejmie informujê, ¿e obecny budynek Komendy Powiatowej PSP
w Wadowicach jest obiektem 2-kondygnacyjnym (w czêœci pó³nocnej 3-kondygnacyjnym, w czêœci wschodniej i po³udniowej 1-kond.) wzniesionym w 1975 roku w technologii tradycyjnej a czêœciowo przemys³owej wg standardów wówczas obowi¹zuj¹cych.
Powierzchnia u¿ytkowa
– 480 m2
2
Powierzchnia zabudowy – 490 m
3
Kubatura
– 3265 m
Stan techniczny substancji budowlanej i instalacyjnej nale¿y oceniæ jako dobry
i dostateczny.
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Budynek JRG PSP w Wadowicach: jest to obiekt wzniesiony w 1963 roku w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny (w czêœci wschodniej 3-kondygnacyjny) czêœciowo podpiwniczony, zlokalizowany na tej samej dzia³ce co budynek Komendy
Powiatowej.
2
Powierzchnia u¿ytkowa
– 1413 m
2
Powierzchnia zabudowy – 572 m
3
Kubatura
– 7255 m
Stan techniczny substancji budowlanej ocenia siê jako dostateczny i z³y g³ównie za
spraw¹ postêpuj¹cego zawilgocenia œcian piwnic i rozwoju szkodliwego zagrzybienia.
Stan taki wystêpuje na skutek braku izolacji poziomych ³aw fundamentowych oraz posadzki jak równie¿ braku izolacji pionowej œcian piwnic. Zwiêkszanie siê zawilgocenia
potêguje fakt zak³ócenia stosunków wodnych na skutek wykonania w latach 70. nasypu wys. ok. 1 m w ca³ym obrêbie budynku a zwi¹zane z budow¹ mostu na pobliskiej
rzece Choczence – w nastêpstwie d³ugotrwa³ych opadów atmosferycznych okresowo
dochodzi do zalania pomieszczeñ piwnicznych gdzie zlokalizowana jest si³ownia oraz
kot³ownia wêglowa wraz z pompowni¹.
Komendant G³ówny PSP i Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie dostrzegaj¹ potrzebê budowy nowego obiektu dla Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach wraz
z JRG. Uzasadnieniem do podjêcia tej inwestycji s¹ nastêpuj¹ce przes³anki:
– brak mo¿liwoœci rozbudowy istniej¹cych budynków ze wzglêdu na ograniczenia lokalizacyjne: linia rozgraniczaj¹ca drogi powiatowej, bliskoœæ rzeki Choczenka,
ma³a powierzchnia dzia³ki (odleg³oœci od granic i obiektów s¹siednich),
– wykonanie pe³nej izolacji przeciwwodnej budynku czêœciowo podpiwniczonego
jest zadaniem bardzo trudnym wrêcz niemo¿liwym, bardzo kosztownym a jednoczeœnie niedaj¹cym gwarancji pe³nej skutecznoœci,
– brak mo¿liwoœci zmiany parametrów gabarytowych pomieszczeñ jak i gara¿y ze
wzglêdu na uk³ady konstrukcyjne elementów noœnych,
– brak mo¿liwoœci dobudowy klatek schodowych w obu obiektach z powodów okreœlonych wy¿ej,
– budowa nowego obiektu zapewnia mo¿liwoœæ lepszej lokalizacji w bezpoœrednim
s¹siedztwie obwodnicy Wadowic zapewniaj¹cej szybszy dojazd w granicach miasta jak i do miejscowoœci pobliskich. W chwili obecnej trwaj¹ rozmowy z samorz¹dami Wadowic zmierzaj¹ce do pozyskania dzia³ki o powierzchni ok. 1,5 ha. Alternatywnie mo¿liwe s¹ 3 lokalizacje wzd³u¿ obwodnicy Wadowic,
– analiza mo¿liwoœci ewentualnego remontu, rozbudowy i modernizacji obiektów nie
zapewnia usuniêcia wszystkich usterek opisanych wy¿ej w ramach uzasadnionych ekonomicznie œrodków finansowych,
– budowa nowego obiektu w lepszej lokalizacji daje dodatkowo mo¿liwoœæ u¿ytkowania dotychczas zajmowanych do momentu zasiedlenia nowego bez koniecznoœci
szukania miejsc zastêpczych na czas modernizacji i rozbudowy, a zwolnienie obiektów na rzecz samorz¹du powiatowego mo¿e przyczyniæ siê do pozyskania dodatkowych œrodków finansowych.
Jednak¿e, ze wzglêdu na ograniczone œrodki finansowe i du¿e potrzeby w zakresie
inwestycji budowlanych na terenie województwa ma³opolskiego, Komenda Wojewódzka Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie nie jest w stanie podaæ terminu planowanego rozpoczêcia ww. budowy. Rozpoczêcie budowy uzale¿nione jest od pozyskania
œrodków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Pragnê jednak podkreœliæ fakt, i¿ powiat wadowicki nie jest pomijany w planach inwestycyjnych KW PSP w Krakowie dotycz¹cych budowy, rozbudowy i modernizacji
stra¿nic PSP na terenie województwa ma³opolskiego. Potwierdzeniem tego jest zakoñczona w grudniu 2009 roku realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa stra¿nicy Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej w Andrychowie” za kwotê 4.450.528,94 z³, w ramach której oddano do u¿ytkowania obiekt stra¿nicy o nastêpuj¹cych parametrach technicznych:
iloœæ kondygnacji
– 3,
kubatura obiektu
– 8.474,16 m3,
2
powierzchnia u¿ytkowa
– 1.424,16 m .
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Realizacja zadañ le¿y w gestii Wojewody Ma³opolskiego, który jest dysponentem
œrodków finansowych na wydatki maj¹tkowe zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ inwestycyjn¹
dla Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w ramach 85 czêœci bud¿etu na bezpieczeñstwo publiczne i ochronê przeciwpo¿arow¹ w województwie ma³opolskim.
Z uwagi na coroczne ograniczone œrodki finansowe na zadania inwestycyjne, nie
jest mo¿liwe zrealizowanie wszystkich zamierzeñ inwestycyjnych zwi¹zanych z popraw¹ stanu funkcjonowania infrastruktury jednostek PSP na terenie ca³ego kraju.
Z powa¿aniem
KOMENDANT G£ÓWNY
PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
z up. nadbryg. Marek Kowalski
Zastêpca Komendanta G³ównego
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
W zwi¹zku z informacjami o pracach w kierowanym przez Pana ministerstwie zwi¹zanych z reform¹ struktury administracyjnej urzêdów miar w Polsce zwracam siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych
zak³adanych celów opracowywanych zmian, za³o¿eñ wypracowanych dotychczas w ramach podjêtych prac, a tak¿e przewidywanych terminów wprowadzenia ich w ¿ycie.
Przyznam, ¿e informacje w sprawie reformy urzêdów miar, które otrzyma³em, budz¹ moje zaniepokojenie z uwagi na to, ¿e g³ównym, a w zasadzie
jedynym kryterium pozostawiania obwodowych urzêdów ma byæ ich dochodowoœæ w przeliczeniu na jeden etat w wysokoœci co najmniej 60 tys. z³, przy
czym przyjêto, ¿e liczba obwodowych urzêdów bêdzie wynosi³a 14. Zastosowanie tak dziwnego kryterium w administracji pañstwowej spowodowa³oby
likwidacjê 44 funkcjonuj¹cych obecnie jednostek, co w ujêciu geograficznym
doprowadzi³oby do pojawienia siê zupe³nie „bia³ych plam” na terenie Polski.
Taki los spotka³by równie¿ województwo podlaskie, gdzie w mieœcie Bia³ymstoku funkcjonuje obecnie jedyny urz¹d obwodowy, który posiada doœwiadczon¹ i kompetentn¹ kadrê oraz realizuje szeroki wachlarz us³ug i cieszy siê
dobr¹ opini¹ zarówno wœród zainteresowanych przedsiêbiorców, jak i innych
osób korzystaj¹cych z jego pracy.
Chc¹c rozwiaæ obawy swoje i wielu innych œrodowisk oraz wyra¿aj¹c nadzieje, ¿e planowane zmiany w strukturze i funkcjonowaniu administracji
metrologicznej maj¹ s³u¿yæ jeszcze lepszemu wykonywaniu zadañ i zapewnieniu sprawniejszej oraz dostêpniejszej obs³ugi zainteresowanych osób fizycznych i prawnych, proszê o informacje, o których mowa na wstêpie.
Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ
Warszawa, 7.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo BPS/043-06-194/12 z dnia 22 lutego 2012 r., przy którym
przekazane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Bohdana Paszkowskiego podczas 6. posiedzenia Senatu RP w sprawie reformy struktury urzêdów miar uprzejmie
informujê, ¿e szczegó³owe wyjaœnienia w omawianym zakresie zosta³y zawarte w komunikacie Ministerstwa Gospodarki z dnia 20 lutego br., opublikowanym na stronie
internetowej MG.
W Ministerstwie Gospodarki prowadzone s¹ obecnie prace nad projektem za³o¿eñ
do ustawy – Prawo o miarach. Projekt znajduje siê na etapie uzgodnieñ wewnêtrznych
i w najbli¿szym czasie zostanie przekazany do konsultacji spo³ecznych i miêdzyresortowych.
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W ramach prac prowadzone s¹ liczne studia i analizy, w tym równie¿ dotycz¹ce
struktury administracji miar. Pragnê jednak podkreœliæ, ¿e przedmiotem za³o¿eñ nie
jest kwestia siedzib i obszaru dzia³ania terenowych organów administracji miar.
Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e w przysz³oœci wszelkie decyzje dotycz¹ce organizacji terenowej administracji miar podejmowane bêd¹ w najœciœlejszej konsultacji
i z uwzglêdnieniem wszelkich wniosków samej administracji miar oraz jej klientów.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Mieczys³aw Kasprzak
Pe³nomocnik Rz¹du
do spraw Deregulacji Gospodarczych
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Mariana Poœlednika
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Od pocz¹tku roku panuje zamieszanie w firmach zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹ wêgla w zwi¹zku z wprowadzon¹ z pocz¹tkiem roku akcyz¹ na wyroby
wêglowe. Problemem nie jest obliczanie akcyzy, ale tempo wprowadzenia
przepisów i biurokracja.
Niezadowoleni s¹ i sprzedaj¹cy, i kupuj¹cy. Podmioty zajmuj¹ce siê
sprzeda¿¹ opa³u nie mia³y zbyt wiele czasu na zapoznanie siê z nowymi przepisami. Jeszcze przed koñcem roku ka¿dy podmiot chc¹cy prowadziæ tego typu dzia³alnoœæ musia³ dokonaæ rejestracji w urzêdzie celnym. To na podmioty
poœrednicz¹ce w handlu wyrobami akcyzowymi spad³a koniecznoœæ wype³niania wielu dokumentów i naliczania akcyzy.
Ustawa o podatku akcyzowym zak³ada ca³y szereg zwolnieñ. Op³at¹ nie
s¹ obci¹¿ane: gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki si³ zbrojnych, podmioty systemu oœwiaty, ¿³obki i kluby dzieciêce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy spo³ecznej, organizacje,
o których mowa w ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Zwolnieniu podlegaj¹ wyroby wêglowe u¿ywane w niektórych rodzajach
dzia³alnoœci gospodarczej. Podmioty zwolnione z akcyzy za wyroby wêglowe
zobowi¹zane s¹ do rejestracji w urzêdzie celnym. W przypadku gospodarstw
domowych konieczne jest podpisanie oœwiadczenia. W praktyce wygl¹da to
tak, ¿e je¿eli przedsiêbiorca wystawia fakturê, to dolicza akcyzê.
Przepisy dotycz¹ce akcyzy wesz³y w ¿ycie pod koniec grudnia. Klienci indywidualni czêsto dowiaduj¹ siê o tym dopiero w momencie dokonywania
zakupu wêgla. Aby unikn¹æ p³acenia akcyzy, klient musi podpisaæ oœwiadczenie w czterech egzemplarzach. W oœwiadczeniu takim widniej¹: imiê i nazwisko, adres oraz data i miejsce dostawy. Jeden egzemplarz oœwiadczenia
zostaje u klienta, trzy trafiaj¹ do firmy handluj¹cej wêglem, z czego jeden trafia do urzêdu celnego, a dwa pozosta³e firma musi przechowywaæ przez piêæ
lat. Jak wskazuj¹ klienci i przedsiêbiorcy, problemy wynikaj¹ z braku informacji oraz nadmiernej liczby dokumentów, które trzeba wype³niæ bez wzglêdu na to, czy ktoœ kupuje tonê, czy piêædziesi¹t kilogramów wêgla.
W œwietle powy¿szego proszê o odpowiedŸ na pytanie: czy dostrzega Pan
opisany tu problem i czy istnieje mo¿liwoœæ zmniejszenia biurokracji zwi¹zanej z zakupem wêgla?
Z wyrazami szacunku
Marian Poœlednik

OdpowiedŸ
Warszawa, 9 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo nr BPS/043-06-195/12 z dnia 22 lutego 2012 r. dotycz¹ce
oœwiadczenia Pana Senatora Mariana Poœlednika w sprawie zmniejszenia biurokracji
zwi¹zanej z zakupem wêgla, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.
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Prace legislacyjne nad zmian¹ rozporz¹dzeñ wykonawczych do znowelizowanej
ustawy o podatku akcyzowym rozpoczête zosta³y niezw³ocznie po podpisaniu przez
Prezydenta RP ustawy o redukcji niektórych obowi¹zków dla obywateli i przedsiêbiorców. Tryb i sposób prowadzenia prac legislacyjnych nad aktami prawnymi wynika³ natomiast z Uchwa³y Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy
Rady Ministrów (M.P. nr 13, poz. 221, z póŸn. zm.). Dlatego te¿ na termin opublikowania rozporz¹dzeñ wykonawczych mia³a wp³yw koniecznoœæ przestrzegania trybu procedowania projektowanych zmian (przebieg postêpowania, terminy, analiza zg³aszanych
uwag, wprowadzanie zmian). Rozporz¹dzenia wykonawcze do ustawy o podatku akcyzowym opublikowane zosta³y zatem niezw³ocznie po zakoñczeniu procesu legislacyjnego.
Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów wprowadzono wzór dokumentu dostawy dla
wyrobów wêglowych dostosowany do obrotu tymi wyrobami, w formie umo¿liwiaj¹cej
jego stosowanie we wszystkich, niekiedy wieloetapowych i wielostronnych transakcjach sprzeda¿y, z powodu których okreœlono, i¿ ten dokument jest wystawiany w czterech egzemplarzach.
W tym miejscu nale¿y nadmieniæ, i¿ w toku konsultacji prowadzonych w trakcie
procesu legislacyjnego dotycz¹cego przepisów wykonawczych w zakresie dokumentacji zwi¹zanej ze zwolnieniem od akcyzy wyrobów wêglowych ani z uwag przedsiêbiorców bran¿y wêglowej, ani te¿ innych podmiotów, nie wynika³a koniecznoœæ
wprowadzenia szczególnych rozwi¹zañ m.in. dla gospodarstw domowych. Wynika to
zapewne z faktu, i¿ równie¿ dla przedsiêbiorców zajmuj¹cych siê na co dzieñ handlem
wêglem i koksem zaproponowane przez Ministerstwo Finansów rozwi¹zania stanowi³y
novum i trudno by³o przewidzieæ wszystkie mo¿liwe skutki dzia³ania tych rozwi¹zañ
w praktyce.
Maj¹c na uwadze powy¿sze Ministerstwo Finansów od momentu wejœcia w ¿ycie
nowych przepisów na bie¿¹co analizowa³o wszelkie pojawiaj¹ce siê informacje o praktycznym stosowaniu przepisów dotycz¹cych podatku akcyzowego od wyrobów wêglowych. W zwi¹zku z informacjami o rozszerzaj¹cym siê zakresie sprzeda¿y detalicznej
wyrobów wêglowych oraz skali sprzeda¿y tych wyrobów odbieranych bezpoœrednio od
poœrednicz¹cych podmiotów wêglowych, podjêliœmy niezw³ocznie dzia³ania zmierzaj¹ce do u³atwienia zainteresowanym podmiotom stosowania dokumentu dostawy
w przypadku takiej sprzeda¿y.
Efektem powy¿szego jest przygotowana zmiana rozporz¹dzenia reguluj¹cego kwestie dotycz¹ce dokumentu dostawy.
Niniejszy projekt rozporz¹dzenia przewiduje wprowadzenie wzoru jednostronicowego dokumentu dostawy w formie uproszczonej. Wystawiany bêdzie tylko w dwóch
egzemplarzach i wymaga³ bêdzie wpisania mniejszej iloœci danych, w tym:
– podmiotu sprzedaj¹cego i nabywaj¹cego wyroby wêglowe,
– miejsca odbioru wyrobów wêglowych,
– nazwy wyrobów wêglowych, kodu CN, iloœci i przeznaczenia uprawniaj¹cego do
zwolnienia od akcyzy,
– podpisu.
Jeden egzemplarz dokumentu dostawy bêdzie przeznaczony dla podmiotu nabywaj¹cego wyroby wêglowe a drugi egzemplarz bêdzie przeznaczony dla poœrednicz¹cego podmiotu wêglowego sprzedaj¹cego te wyroby. Na drugim egzemplarzu
podmiot nabywaj¹cy wyroby wêglowe bêdzie od razu dokonywa³ potwierdzenia odbioru tych wyrobów.
Sam dokument dostawy w formie uproszczonej bêdzie móg³ byæ stosowany przy
sprzeda¿y wyrobów wêglowych, które nie s¹ przeznaczone do dzia³alnoœci gospodarczej. Przewiduje siê, ¿e uproszczona forma dokumentu dostawy bêdzie wykorzystywana przede wszystkim do dokumentowania transakcji, których podmiotem s¹
gospodarstwa domowe zaopatruj¹ce siê w wyroby wêglowe oferowane w handlu detalicznym (wyroby wêglowe pakowane w jednostkowe opakowania o wadze przeciêtnie od
5 kg do 25 kg).
W przypadku natomiast, gdy wyroby wêglowe bêd¹ przeznaczane do dzia³alnoœci
gospodarczej dokument dostawy w formie uproszczonej bêdzie móg³ byæ stosowany, je-
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¿eli zosta³a wystawiona faktura VAT stanowi¹ca potwierdzenie transakcji sprzeda¿y,
która powinna byæ do³¹czona do tego dokumentu.
Dokument dostawy w formie uproszczonej bêdzie mo¿na stosowaæ w przypadku
sprzeda¿y wyrobów wêglowych przez poœrednicz¹cy podmiot wêglowy podmiotom korzystaj¹cym ze zwolnienia w sytuacji, gdy odbiór tych wyrobów przez ich nabywcê nastêpuje bezpoœrednio od poœrednicz¹cego podmiotu wêglowego sprzedaj¹cego te
wyroby.
Przewidziano ponadto mo¿liwoœæ stosowania dokumentu dostawy w formie faktury
VAT, pod warunkiem, ¿e zawiera ona takie same dane jakie s¹ wymagane dla dokumentu dostawy w formie uproszczonej.
Przewidziano równie¿ rozszerzenie mo¿liwoœci wystawiania dokumentu dostawy co
najmniej raz w miesi¹cu w przypadku przemieszczania wyrobów wêglowych na podstawie zawartych umów d³ugoterminowych w sposób ci¹g³y bezpoœrednio od poœrednicz¹cego podmiotu wêglowego dokonuj¹cego sprzeda¿y tych wyrobów do podmiotu
korzystaj¹cego ze zwolnienia, na pozosta³e rodzaje wyrobów wêglowych, tzn. wêgiel kamienny i koks.
Przewidziano nastêpnie mo¿liwoœæ uproszczenia sposobu dokumentowania dostawy wewn¹trzwspólnotowej i nabycia wewn¹trzwspólnotowego wyrobów wêglowych
w oparciu o faktury VAT, je¿eli te faktury bêd¹ zawiera³y m.in. informacje o przeznaczeniu wyrobów oraz podpis podmiotu nabywaj¹cego wewn¹trzwspólnotowo te wyroby
lub dokonuj¹cego ich dostawy wewn¹trzwspólnotowej.
Wprowadzenie powy¿szych rozwi¹zañ ma na celu zmniejszenie obci¹¿eñ administracyjnych spoczywaj¹cych na stronach dokonuj¹cych obrotu wyrobami wêglowymi.
Przedmiotowy projekt rozporz¹dzenia wejdzie w ¿ycie w najbli¿szym okresie.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oœwiadczenie senatora Mariana Poœlednika
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego informacjami
dotycz¹cymi nieprzekazania œrodków finansowych na zap³atê nadwykonañ
dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zwracam siê do Pana
z proœb¹ o zwrócenie uwagi na ten bardzo wa¿ny problem.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie to placówka, która swoim zasiêgiem obejmuje powiat leszczyñski, powiat koœciañski, powiat gostyñski, powiat rawicki, powiat górowski, powiat wolsztyñski oraz powiat wschowski.
Leszczyñski szpital œwiadczy wysoko wyspecjalizowane us³ugi medyczne,
od wielu lat poszerza te¿ bazê w celu zwiêkszania dostêpnoœci œwiadczeñ.
Problem nadwykonañ za us³ugi medyczne dotyczy lat 2009, 2010, 2011, kiedy to pieni¹dze za udzielone us³ugi nie zosta³y zap³acone, w zwi¹zku z czym
szpital ma powa¿ne problemy finansowe.
Nale¿y wskazaæ, i¿ nie jest mo¿liwe unikniêcie nadwykonañ za us³ugi
medyczne, poniewa¿ mog³oby to oznaczaæ odmowê udzielenia pomocy medycznej pacjentom. Wartoœci niezap³aconych œwiadczeñ z tytu³u nadwykonañ
wynosi³y: w 2009 r. – 1261 tysiêcy z³, w 2010 r. – 884 tysi¹ce z³, a w 2011 r. –
1489 tysiêcy z³. W szpitalu nie zosta³y rozliczone us³ugi z zakresu lecznictwa
szpitalnego, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji leczniczej oraz chemioterapii. Niezap³acenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia
za nadwykonania wypracowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie w latach 2009–2011 znacz¹co wp³ywa na pogorszenie p³ynnoœci finansowej szpitala i powoduje zad³u¿anie placówki.
Proszê Pana o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania. Czy dostrzega Pan opisany problem? Jeœli tak, to w jaki sposób zamierza go Pan rozwi¹zaæ?
Z wyrazami szacunku
Marian Poœlednik

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.03.26
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Mariana Poœlednika, Senatora Rzeczypospolitej
Polskiej, z dnia 16 lutego 2012 r., w sprawie „nieprzekazania œrodków finansowych na
zap³atê nadwykonañ dla wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”, przes³anym
przy piœmie Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 22 lutego 2012 r.,
znak: BPS/043-06-196/12, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.
Pragnê poinformowaæ, ¿e zadania z zakresu okreœlania jakoœci i dostêpnoœci oraz
analizy kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego
zawierania umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ i zawieranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, a tak¿e monitorowanie ich realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy
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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.) nale¿¹ do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast zgodnie z art. 107 ust. 5 do zadañ
dyrektora OW NFZ nale¿y m.in. efektywne i bezpieczne gospodarowanie œrodkami finansowymi oddzia³u oraz zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej.
Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e planowanie œrodków na poszczególne zakresy œwiadczeñ w ramach planu finansowego oddzia³u wojewódzkiego nale¿y do kompetencji dyrektora tego oddzia³u. Równie¿ w zakresie kompetencji dyrektora oddzia³u
wojewódzkiego Funduszu le¿y, zgodnie z art. 124 ust. 5 ustawy o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, mo¿liwoœæ dokonywania przesuniêæ
w ramach kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w planie finansowym tego oddzia³u.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora, Minister
Zdrowia wyst¹pi³ do Dyrektora Wielkopolskiego OW NFZ z proœb¹ o przedstawienie
stanowiska w przedmiotowej sprawie. Z informacji przekazanych przez Dyrektora
Wielkopolskiego OW NFZ w odniesieniu do nieop³aconych œwiadczeñ stanowi¹cych
nadwykonania wynika, ¿e decyzja dotycz¹ca tych p³atnoœci jest bezpoœrednio zdeterminowana mo¿liwoœciami finansowymi Oddzia³u. Od pocz¹tku 2011 r. Wielkopolski
OW NFZ nie posiada³ w planie finansowym na 2011 r. œrodków finansowych, które
móg³by przeznaczyæ na sfinansowanie tych œwiadczeñ w ca³oœci lub w czêœci, w odniesieniu do wszystkich œwiadczeniodawców wykazuj¹cych zrealizowane nadlimity. W tej
sytuacji Oddzia³ konsekwentnie udziela³ odmowy finansowania tych us³ug wszystkim
œwiadczeniodawcom, którzy sk³adali wnioski dotycz¹ce finansowania nadlimitów za
2010 r. i 2011 r. Œrodki przeznaczone na finansowanie œwiadczeñ zdrowotnych w planie finansowym na 2011 r., zosta³y w pe³ni wykorzystane na op³acenie œwiadczeñ w ramach zawartych umów, do wysokoœci ustalonych maksymalnych kwot zobowi¹zañ
Oddzia³u. Po zbilansowaniu 2011 r. w Oddziale nie pozosta³y ¿adne wolne œrodki
umo¿liwiaj¹ce zaproponowanie rozwi¹zania w kwestii nieop³aconych nadlimitów za
2010 r. i 2011 r.
W planie finansowym na 2012 r., Oddzia³ zaplanowa³ w pozycji „Koszty œwiadczeñ
zdrowotnych z lat ubieg³ych” kwotê 75.196 tys. z³, z przeznaczeniem na sfinansowanie
wykonanych i nieop³aconych œwiadczeñ z lat wczeœniejszych. Uruchomienie wydatkowania tych œrodków by³o mo¿liwe dopiero po ksiêgowym zamkniêciu 2011 r. Od dnia
27 lutego br. Wielkopolski OW NFZ rozpocz¹³ proces zawierania ugód pozas¹dowych ze
œwiadczeniodawcami, zgodnie z propozycj¹ podzia³u i wydatkowania ww. œrodków
przedstawion¹ przez Dyrektora Wielkopolskiego OW NFZ w dniu 25 listopada 2011 r. na
spotkaniu z przedstawicielami szpitali. Ww. propozycja zak³ada op³acenie po cenie równej 100 % ceny umownej wszystkich œwiadczeñ nadwykonanych w 2010 r., takich jak:
· œwiadczenia ratuj¹ce ¿ycie,
· substancje czynne w ramach programów terapeutycznych (lekowych),
· substancje czynne w ramach chemioterapii,
· œwiadczenia z zakresu teleradioterapii i brachyterapii,
· diagnostyka PET, MR, TK,
· hemiodialozoterapia.
Ponadto zak³ada siê op³acenie po cenie równej 40% ceny umownej wszystkich
œwiadczeñ nadwykonanych w 2010 r., takich jak:
· hospitalizacja z zakresem skojarzonym w ramach chemioterapii,
· hospitalizacja z zakresem skojarzonym w ramach programów terapeutycznych (lekowych).
Dyrektor Wielkopolskiego OW NFZ poinformowa³, ¿e Oddzia³ mo¿e op³acaæ œwiadczenia nadwykonane tylko w ramach posiadanych œrodków finansowych. Na chwilê
obecn¹ ww. kwota 75.196 tys. z³ stanowi maksimum mo¿liwoœci finansowych Oddzia³u. W ramach tej kwoty œwiadczeniodawcy nie mog¹ liczyæ na op³acenie wszystkich
nadwykonañ za lata 2010–2011, których suma tylko w rodzaju „Leczenie szpitalne”
przekracza 386.114 tys. z³. W przysz³oœci decyzja ta bêdzie uzale¿niona od bie¿¹cej sytuacji finansowej Oddzia³u oraz od wysokoœci dodatkowych œrodków, które zwiêksz¹

208

6. posiedzenie Senatu w dniu 16 lutego 2012 r.

plan finansowy Oddzia³u w 2012 r. Ka¿dorazowo jednak poziom przeznaczonych na
ten cel œrodków musi byæ wystarczaj¹cy do zaproponowania kompleksowego rozwi¹zania problemu zap³aty za nadwykonania, skierowanego do wszystkich œwiadczeniodawców, dotycz¹cego ca³oœci lub czêœci œwiadczeñ, a nie wybiórczego traktowania tylko
niektórych œwiadczeniodawców.
Odnoœnie do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie Dyrektor Wielkopolskiego OW NFZ poinformowa³, ¿e w 2010 r. Oddzia³ podpisa³ z ww. szpitalem ugody pozas¹dowe na ³¹czn¹ kwotê 1.019.533,12 z³, dotycz¹ce op³acenia œwiadczeñ ponadlimitowych zrealizowanych w 2009 r. Aktualnie poziom nieop³aconych œwiadczeñ ponadlimitowych w poszczególnych latach wynosi:
· 2009 r. – 6.390,66 z³,
· 2010 r. – 862.726,58 z³,
· 2011 r. – 1.519.667,21 z³.
W odniesieniu do przedstawionej propozycji Oddzia³u, dotycz¹cej p³atnoœci za nadwykonane œwiadczenia z 2010 r., Dyrektor Wielkopolskiego OW NFZ poinformowa³, ¿e
ww. szpital w ramach zaproponowanych ugód pozas¹dowych bêdzie móg³ rozliczyæ
kwotê 157.420,20 z³, w tym:
· hemodializoterapia – 84.042,00 z³,
· chemioterapia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym – 52.509,60 z³,
· œwiadczenia ratuj¹ce ¿ycie – 16.901,40 z³,
· substancje czynne w programie terapeutycznym leczenia pierwotnych niedoborów
odpornoœci u dzieci – 3.600,00 z³,
· program leczenia niedokrwistoœci w przebiegu PNN – 367,20 z³.
Ponadto Dyrektor Wielkopolskiego OW NFZ zwróci³ uwagê na fakt, i¿ poziom nieop³aconych œwiadczeñ ponadlimitowych w latach 2009–2011 w relacji do rocznej wartoœci kontraktów ww. szpitala jest stosunkowo niski i wynosi:
· 2009 r. – 1,01%,
· 2010 r. – 1,28%,
· 2011 r. – 2,25%.
Wartoœci kontraktów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w ww. latach
wynosi³y odpowiednio:
· 2009 r. – 68.791.812,79 z³,
· 2010 r. – 67.337.201,38 z³,
· 2011 r. – 67.529.729,34 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym, zdaniem Dyrektora Wielkopolskiego OW NFZ, fakt nieop³acanych przez Oddzia³ wszystkich œwiadczeñ ponadlimitowych nie spowodowa³ bezpoœrednio pogorszenia p³ynnoœci finansowej ww. szpitala oraz jego zad³u¿enia,
a przyczyny tej sytuacji s¹ bardziej z³o¿one i wymagaj¹ pog³êbionej analizy ze strony
szpitala oraz jego organu za³o¿ycielskiego.
Odnosz¹c siê do kwestii dotycz¹cej tzw. nadwykonañ pragnê poinformowaæ, ¿e zgodnie z przepisami art. 132 ust. 1 oraz art. 136 ww. ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, podstaw¹ udzielania œwiadczeñ opieki
zdrowotnej jest umowa, która okreœla m.in. rodzaj i zakres udzielanych œwiadczeñ
opieki zdrowotnej, zasady rozliczeñ pomiêdzy Narodowym Funduszem Zdrowia
a œwiadczeniodawcami oraz kwotê zobowi¹zania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec œwiadczeniodawcy. W zwi¹zku z tym, co do zasady, œwiadczenia s¹ finansowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia do wysokoœci limitów okreœlonych umow¹. Natomiast mo¿liwoœæ sfinansowania dodatkowych œwiadczeñ zrealizowanych ponad limit
okreœlony umow¹ mo¿e byæ rozwa¿ana w konkretnej sytuacji, wynikaj¹cej m.in. z dysponowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowymi œrodkami finansowymi.
Powy¿sze wynika równie¿ z konstrukcji przepisów art. 118 ust. 1 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych dotycz¹cych gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z którymi plan
finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia jest zrównowa¿ony w zakresie przychodów
i kosztów. Jednoczeœnie, zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, ³¹czna suma zobowi¹zañ Narodowego
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Funduszu Zdrowia, wynikaj¹cych z zawartych ze œwiadczeniodawcami umów, nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.
Odnosz¹c siê do kwestii udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej przez œwiadczeniodawców nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e umowa pomiêdzy Narodowym Funduszem Zdrowia a œwiadczeniodawc¹ zawarta na okres oznaczony (np. na rok), nak³ada na
œwiadczeniodawcê obowi¹zek udzielania œwiadczeñ przez ca³y ten okres. Kolejnoœæ
udzielania tych œwiadczeñ zale¿y od ich rodzaju. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e œwiadczenia
opieki zdrowotnej udzielane w stanach nag³ych b¹dŸ kwalifikuj¹ce siê do grupy œwiadczeñ tzw. „nielimitowanych” (m.in. porody, leczenie inwazyjne ostrych zespo³ów wieñcowych), powinny byæ, z istoty swojej, udzielane przez œwiadczeniodawców
niezw³ocznie oraz bezwzglêdnie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W przypadku zaœ œwiadczeñ niebêd¹cych uzasadnionymi stanami nag³ymi – œwiadczeniodawca powinien ich udzielaæ w ramach limitów wynikaj¹cych z podpisanych umów.
W takich przypadkach, stosownie do przepisów art. 20–23 ustawy o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, œwiadczeniodawca zobowi¹zany jest do prowadzenia list oczekuj¹cych na planowe œwiadczenia. W zwi¹zku
z powy¿szym, kieruj¹cy placówk¹ lub inne osoby odpowiedzialne za organizacjê pracy
zak³adu opieki zdrowotnej powinny uwzglêdniæ w ramach ustalonego planu umowy
zarówno realizacjê œwiadczeñ planowych, jak i nag³ych – w odpowiednich czêœciach.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Agnieszka Pachcierz
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Rok 2011 mia³ byæ szczególny, jeœli chodzi o rozwój infrastruktury drogowej dla ziemi radomskiej. W planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad by³o rozpoczêcie przebudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku M³odocin – Skar¿ysko-Kamienna i dostosowanie go do standardów drogi ekspresowej, oraz budowa zachodniej obwodnicy Radomia. Modernizacja drogi
krajowej nr 7 jest szczególnie wa¿na dla uk³adu komunikacyjnego kraju. Niestety, rozpoczêcie obu inwestycji zosta³o odsuniête w czasie ze wzglêdu na
brak œrodków finansowych w bud¿ecie. Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika ubieg³ego roku od¿y³y nadzieje mieszkañców ziemi radomskiej na rych³e
rozpoczêcie inwestycji. Wszystko to za spraw¹ wypowiedzi ówczesnej minister, Ewy Kopacz, która zapewnia³a o rych³ym rozpoczêciu inwestycji. Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku M³odocin – Skar¿ysko-Kamienna mia³a
byæ finansowana z oszczêdnoœci, które pozosta³y w bud¿ecie GDDKiA po
przeprowadzonych przetargach w 2011 roku. Decyzja w tej sprawie mia³a
byæ podjêta do koñca ubieg³ego roku.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Jakie oszczêdnoœci powsta³y w bud¿ecie GDDKiA po przeprowadzonych
przetargach w 2011 roku?
Na jaki cel zosta³y przeznaczone œrodki z przywo³anych oszczêdnoœci?
Kiedy rozpocznie siê przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku M³odocin – Skar¿ysko-Kamienna w celu dostosowania go do standardów drogi ekspresowej?
Kiedy rozpocznie siê budowa zachodniej obwodnicy Radomia?
Czy ministerstwo transportu zaanga¿uje œrodki bud¿etowe w budowê
po³udniowej obwodnicy Radomia ³¹cz¹cej drogi krajowe nr 7 i nr 9?
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 12 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 lutego 2012 r., znak: BPS/043-06-197/12, przy
którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego 2012 r. dotycz¹ce rozwoju infrastruktury drogowej na terenie ziemi radomskiej, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce
informacje.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdaje sobie sprawê
ze stanu infrastruktury transportowej w po³udniowej czêœci województwa mazowieckiego. 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.
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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 inwestycje realizowane s¹ w ramach zadania pn. Budowa drogi S-7 na odc. Radom (Jedliñsk) – Radom (S12, obwodnica) – Skar¿ysko-Kamienna. Przedmiotowe zadanie zosta³o ujête w za³¹czniku 1a do
Programu. W powy¿szym za³¹czniku umieszczono 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 ramach korekt przetargowych na zadaniach inwestycyjnych ujêtych w za³¹czniku nr 1 lub pozyskaniem dodatkowych limitów finansowych dla
Programu wzglêdem przyznanej przez Radê Ministrów kwoty 82,8 mld z³.
Ponadto maj¹c na uwadze harmonogram prac przewidzianych dla zadañ wymienionych w za³¹czniku nr 1 do Programu, nale¿y wskazaæ, ¿e znaczna czêœæ tych zadañ
jest w trakcie budowy, a dla wiêkszoœci pozosta³ych zadañ bêd¹ podpisywane umowy
po rozstrzygniêciu przetargów. Jednoczeœnie informujê, i¿ z danych przekazywanych
do resortu transportu przez GDDKiA wynika, ¿e kwota wygospodarowanych oszczêdnoœci w ramach limitu okreœlonego w Programie, mo¿liwa do przeznaczenia na realizacjê dodatkowych zadañ spoza za³¹cznika nr 1 (zgodnie ze stanem na koniec 2011 r.)
wynosi niespe³na 2 mld z³.
Pierwsze œrodki z uzyskanych korekt przetargowych zosta³y przeznaczone na realizacjê zadania budowy drogi ekspresowej S-8 Pow¹zkowska – Marki (ul. Pi³sudskiego),
odc. w. Pow¹zkowska – w. Modliñska (most Grota Roweckiego) d³ugoœci 4,6 km. Przedmiotowa decyzja zosta³a podyktowana faktem, ¿e zadanie to jest projektem wspó³finansowanym ze œrodków UE i brak realizacji móg³by groziæ koniecznoœci¹ zwrotu
czêœci refundacji dla ca³ego projektu.
Ponadto informujê, i¿ resort transportu 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 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 na lata
2014–2015.
Odnosz¹c siê zaœ do pytania dotycz¹cego budowy po³udniowej obwodnicy Radomia
³¹cz¹cej drogi nr 7 i nr 9 informujê, i¿ przedmiotowe zadanie znajduje siê w granicach
miasta na prawach powiatu, gdzie zarz¹dc¹ wszystkich dróg publicznych, z wyj¹tkiem
autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Natomiast zgodnie z 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.), GDDKiA jako zarz¹dca dróg krajowych, realizuje zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz zarz¹dzania nimi z wyj¹tkiem dróg krajowych w granicach miast
na prawach powiatu.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ Prezydent Miasta Radomia z³o¿y³ wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2012 r. dla zadania pn. „Budowa obwodnicy po³udniowej w Radomiu” przes³any przy piœmie Nr In.I.0124.2.19/1.2012.JP z dnia
20 stycznia 2012 r. Ww. zadanie zosta³o ujête w wykazie zadañ inwestycyjnych wnioskowanych przez samorz¹dy o przedmiotowe dofinansowanie.
Powy¿sza rezerwa powo³ana zosta³a na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80,
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poz. 526 z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 26 ust. 3 ww. ustawy, rezerw¹ t¹ dysponuje minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem w³aœciwym
do spraw transportu, po zasiêgniêciu opinii reprezentacji jednostek samorz¹du terytorialnego.
Wszystkie zg³oszone zadania s¹ obecnie analizowane i weryfikowane pod wzglêdem
zgodnoœci z wymogami ustawowymi oraz dodatkowymi kryteriami ustalonymi przez
Komisjê Wspóln¹ Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. Zakoñczenie prac nad podzia³em
œrodków z rezerwy subwencji ogólnej planowane jest na prze³omie I i II kwarta³u br.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paw³a Wojtunika
Szanowny Panie!
W sierpniu 2010 r. procesowi prywatyzacji zosta³a poddana Fabryka
£¹czników SA w Radomiu. Ministerstwo Skarbu Pañstwa sprzeda³o 85% akcji za kwotê 1 miliona 428 tysiêcy z³ firmie Ferro Masz Invest, która zosta³a
zarejestrowana w KRS 9 lipca 2010 r., czyli miesi¹c przed prywatyzacj¹ Fabryki £¹czników. Muszê w tym miejscu nadmieniæ, ¿e kapita³ zak³adowy firmy
Ferro Masz Invest wynosi 5 tysiêcy z³.
Wiele w¹tpliwoœci natury prawnej budzi równie¿ dzia³anie Zarz¹du oraz
Rady Nadzorczej Fabryki £¹czników w ostatnim okresie przed prywatyzacj¹,
czyli w latach 2008–2010. Z informacji przekazanych w Sejmie przez podsekretarza stanu w MSP Adama Leszkiewicza wynika, ¿e wartoœæ kapita³ów
w³asnych Fabryki £¹czników w roku 2008 wynosi³a 5 milionów 300 tysiêcy z³. W po³owie 2010 r. kapita³ w³asny mia³ ju¿ wartoœæ ujemn¹ i wynosi³ minus 2 miliony z³. Wynika z tego, ¿e w okresie od 1 stycznia 2009 r. do
30 czerwca 2010 r. wartoœæ firmy zosta³a obni¿ona o blisko 7 milionów
300 tysiêcy z³.
Wiele kontrowersji wzbudza równie¿ fakt, ¿e Fabryka £¹czników zosta³a
sprzedana za kwotê 1 miliona 428 tysiêcy z³, pomimo ¿e dysponowa³a maj¹tkiem znacznej wartoœci, w tym 12 ha gruntów w strefie przemys³owej, halami
produkcyjnymi, budynkiem biurowym. Wyroby zgromadzone w magazynach
oraz materia³y niezbêdne do bie¿¹cej produkcji mia³y znaczn¹ wartoœæ. Wed³ug pracowników wartoœæ towarów zgromadzonych w magazynach przekracza³a 6 milionów z³, a wartoœæ pozosta³ych materia³ów niezbêdnych do
bie¿¹cej produkcji kolejne 4 miliony z³.
Niestety, prywatyzacja Fabryki £¹czników SA w Radomiu zakoñczy³a
siê fiaskiem, gdy¿ 14 lutego 2012 r. Wydzia³ Gospodarczy S¹du Rejonowego
w Siedlcach og³osi³ upad³oœæ firmy, wyznaczaj¹c syndyka masy upad³oœciowej. Za³oga Fabryki £¹czników decyzjê s¹du przyjê³a ze zdumieniem, tym
bardziej ¿e wed³ug jej relacji syndykiem zosta³a osoba powi¹zana z firm¹
Ferro Masz.
Zwracam siê z proœb¹ o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do wyjaœnienia,
czy nie dosz³o do naruszenia prawa oraz z³amania przepisów antykorupcyjnych przy sprzeda¿y przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa Fabryki £¹czników SA w Radomiu, miêdzy innymi poprzez obni¿enie jej wartoœci w latach
2008–2010, oraz czy nabywca nie dzia³a³ na szkodê firmy, doprowadzaj¹c j¹
do upad³oœci.
Wojciech Skurkiewicz
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Odpowiedzi
ZASTÊPCY SZEFA
CENTRALNEGO
BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
Warszawa, 28 lutego 2012 r.
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz
Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo BPS/043-06-198/12 z 22 lutego 2012 roku, dotycz¹ce
oœwiadczenia Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza, uprzejmie informujê, ¿e w sprawie prywatyzacji Fabryki £¹czników SA w Radomiu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego podjêli czynnoœci analityczno-informacyjne.
O ich wyniku zostanie Pan Marsza³ek powiadomiony odrêbnym pismem.
Z powa¿aniem
Maciej Klepacz

Warszawa, 24 maja 2012 r.
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz
Szanowny Panie Marsza³ku!
Nawi¹zuj¹c do pisma M-II-241/12/W z dnia 28 lutego 2012 roku, w sprawie
oœwiadczenia Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza, uprzejmie informujê, ¿e w efekcie czynnoœci analityczno-informacyjnych nie stwierdzono nieprawid³owoœci dotycz¹cych prywatyzacji Fabryki £¹czników SA w Radomiu.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e w powy¿szej sprawie postêpowanie sprawdzaj¹ce wszczê³a
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Œródmieœcie, podjêcie innych czynnoœci uznano za
niecelowe.
Z powa¿aniem
Maciej Klepacz
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Od roku 2012 polscy rolnicy przystêpuj¹ do systemu progresywnej modulacji p³atnoœci bezpoœrednich, a w 2013 r. zostanie zastosowana obowi¹zkowa modulacja. Aktualnie na forum UE trwa dyskusja nad zwiêkszeniem
stawek modulacji z 5% do 10% pocz¹wszy od 2013 r.
Panie Ministrze, nie od dziœ wiadomo, ¿e modulacja jest zjawiskiem dla
polskich rolników dalece niekorzystnym, bowiem powoduje zmniejszenie
wielkoœci wyp³acanych dop³at bezpoœrednich. I tak zgodnie z danymi KE
kwota uzyskana w zwi¹zku ze stosowaniem modulacji w przypadku Polski
wyniesie w 2012 r. 1,1 miliona euro. W roku 2013 i kolejnych latach kwota
przenoszona z dop³at bezpoœrednich na finansowanie instrumentów wspierania rozwoju obszarów wiejskich bêdzie jeszcze wy¿sza. W przypadku Polski bardziej zasadne jest dofinansowanie gospodarstw rolnych dop³atami
bezpoœrednimi, które to maj¹ za zadanie wsparcie dochodów rolniczych.
Œrodki w II filarze s¹ œrodkami aplikowanymi, tym samym uznaniowymi,
a nie nale¿nymi wprost z faktu posiadania gruntów rolnych. A zatem czêsto
efektywnoœæ ich wydatkowania jest znacznie wy¿sza.
Pragniemy zatem zapytaæ ministra rolnictwa o jego stanowisko i dzia³ania w zakresie zredukowania tego niekorzystnego dla polskich gospodarstw
zjawiska, jakim jest modulacja. Czy zdaniem Pana Ministra nacisk na stosowanie modulacji przez kraje cz³onkowskie UE-15 nie jest wybiegiem po to, by
zachowaæ dotychczasowy poziom wsparcia dla swoich rolników? Prosimy
o przedstawienie stosownych wyliczeñ. Dodatkowo chcielibyœmy zapytaæ, co
siê dzieje ze œrodkami uzyskanymi w wyniku zastosowania modulacji. Gdzie
one s¹ przenoszone i w jaki sposób wydatkowane? Skoro zosta³y zabrane
rolnikom, to czy nie powinny do nich trafiæ w innej formie?
Z powa¿aniem
Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ
Warszawa, 7 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 22 lutego 2012 r., znak:
BPS/043-06-199/12, oœwiadczenie z³o¿one podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu
16 lutego 2012 r. przez Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza oraz Pana Senatora
Grzegorza Wojciechowskiego, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.
Obowi¹zek zmniejszania p³atnoœci bezpoœrednich przekraczaj¹cych okreœlone
kwoty ustanowiono ju¿ w rozporz¹dzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 wrzeœnia
2003 r. ustanawiaj¹cym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpoœredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiaj¹cym okreœlone systemy wsparcia dla rolni-
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ków oraz zmieniaj¹cym rozporz¹dzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE)
nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE)
nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz.
UE L 270 z 21.10.2003, str. 1). W preambule ww. rozporz¹dzenia wskazano, ¿e obowi¹zkowy system stopniowego zmniejszania p³atnoœci bezpoœrednich na obszarze ca³ej
Wspólnoty na lata 2005–2012 nale¿y wprowadziæ w celu osi¹gniêcia lepszej równowagi
pomiêdzy narzêdziami promowania zrównowa¿onego rolnictwa oraz narzêdziami promowania rozwoju obszarów wiejskich.
Po dokonanym przegl¹dzie reformy WPR z 2003 r. (ang. Health Check) nie zrezygnowano ze stosowania mechanizmu modulacji, w zwi¹zku z czym przepisy w tym zakresie znalaz³y siê równie¿ w obowi¹zuj¹cym obecnie rozporz¹dzeniu Rady (WE)
nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiaj¹cym wspólne zasady dla systemów
wsparcia bezpoœredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiaj¹cym okreœlone systemy wsparcia dla rolników, zmieniaj¹cym rozporz¹dzenia (WE)
nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylaj¹cym rozporz¹dzenie
(WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.1.2009, str. 16, z póŸn. zm.).
Modulacja p³atnoœci jest wiêc nastêpstwem wprowadzenia w ramach reformy WPR
z 2003 r. obligatoryjnego systemu stopniowego zmniejszania p³atnoœci bezpoœrednich
na obszarze ca³ej Wspólnoty na lata 2005–2012. Natomiast to, ¿e Polska zosta³a objêta
tym mechanizmem dopiero w 2012 r. wynika ze stopniowego dochodzenia nowych
pañstw cz³onkowskich do pe³nego poziomu p³atnoœci (zasada phasing-in).
Zgodnie bowiem z art. 10 rozporz¹dzenia nr 73/2009, w nowym pañstwie cz³onkowskim modulacja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy poziom p³atnoœci stosowany
w tym pañstwie jest co najmniej równy poziomowi stosowanemu w pañstwach UE-15
z uwzglêdnieniem modulacji. Jednoczeœnie, zgodnie z art. 132 ww. rozporz¹dzenia,
ca³kowite bezpoœrednie wsparcie, jakie mo¿e zostaæ przyznane rolnikowi w nowym
pañstwie cz³onkowskim, wraz ze wszystkimi krajowymi p³atnoœciami uzupe³niaj¹cymi, nie mo¿e przekraczaæ poziomu wsparcia bezpoœredniego, jakie przys³ugiwa³oby
rolnikowi w UE-15 z uwzglêdnieniem od roku 2012 zastosowania modulacji.
W 2012 r. poziom p³atnoœci w Polsce bez zastosowania modulacji wyniós³by 90%
poziomu p³atnoœci stosowanego w pañstwach UE-15. Oznacza to, ¿e poziom p³atnoœci
w Polsce przewy¿szy³by poziom p³atnoœci stosowany w starych pañstwach cz³onkowskich po uwzglêdnieniu 10-procentowej modulacji podstawowej oraz 4-procentowej
modulacji dodatkowej. Aby zapewniæ, ¿e poziom p³atnoœci w Polsce w 2012 r. nie przekroczy poziomu p³atnoœci stosowanego w starych pañstwach cz³onkowskich, konieczne jest zastosowanie modulacji dodatkowej oraz odpowiednie dostosowanie krajowych
p³atnoœci uzupe³niaj¹cych.
Modulacj¹ dodatkow¹ bêd¹ objêci rolnicy, którzy otrzymuj¹ p³atnoœci unijne
w kwocie przekraczaj¹cej równowartoœæ 300 000 EUR. Kwota redukcji wynosi 4% nadwy¿ki p³atnoœci unijnych ponad 300 000 EUR.
Dostosowaniem bêd¹ objêci rolnicy, którzy otrzymuj¹ p³atnoœci uzupe³niaj¹ce,
a ³¹czna kwota wszystkich p³atnoœci (unijnych i krajowych), które maj¹ byæ przyznane
za dany rok, przekracza równowartoœæ 5 000 EUR. Kwota redukcji wynosi 10% nadwy¿ki ³¹cznej kwoty p³atnoœci (unijnych i krajowych) ponad 5 000 EUR, a w przypadku
gdy ³¹czna kwota p³atnoœci (unijnych i krajowych) przewy¿sza 300 000 EUR, redukcja
jest powiêkszona o kwotê odpowiadaj¹c¹ 4% nadwy¿ki p³atnoœci uzupe³niaj¹cych ponad 300 000 EUR. Kwota redukcji nie mo¿e jednak przekraczaæ ca³kowitej kwoty p³atnoœci uzupe³niaj¹cych, które maj¹ zostaæ przyznane rolnikowi za dany rok.
Kwoty uzyskane w danym pañstwie cz³onkowskim w zwi¹zku ze stosowaniem modulacji powiêkszaj¹ œrodki przeznaczone na finansowanie instrumentów wspierania
rozwoju obszarów wiejskich w tym pañstwie. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej
kwota ta w przypadku Polski wyniesie 1,1 mln EUR. Zasili ona bud¿et realizowanego
w Polsce Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Odnosz¹c siê natomiast do kwestii mechanizmu zmniejszania p³atnoœci, który bêdzie mia³ zastosowanie w 2013 r., pragnê wyjaœniæ, ¿e zgodnie z przedstawionym przez
Komisjê Europejsk¹ projektem rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmie-
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niaj¹cego rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 73/2009 w zwi¹zku ze stosowaniem p³atnoœci
bezpoœrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013 (dok. KOM(2011)630), w roku
2013 we wszystkich pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej (z wyj¹tkiem Bu³garii
i Rumunii, których modulacja nie dotyczy ze wzglêdu na niepe³ny poziom p³atnoœci)
wprowadzony zostanie mechanizm analogiczny do modulacji z roku 2012. Oznacza to,
¿e w pañstwach UE-15 redukcj¹ objête bêd¹ zarówno kwoty powy¿ej 5 000 EUR (10%
redukcji), jak i kwoty powy¿ej 300 000 EUR (dodatkowa redukcja w wysokoœci 4%). Natomiast w pañstwach UE-10, w tym Polsce, w 2013 r. bêdzie mia³ zastosowanie wy³¹cznie mechanizm modulacji dodatkowej, tj. redukcja w wysokoœci 4% dla kwot powy¿ej
300 000 EUR. Oznacza to, ¿e polscy rolnicy nie zostan¹ objêci redukcj¹ wynosz¹c¹
10% dla kwot p³atnoœci przekraczaj¹cych 5 000 EUR. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze nale¿y
stwierdziæ, ¿e propozycja Komisji Europejskiej w przedmiotowym zakresie jest korzystna dla Polski.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zg³osili siê przedstawiciele Krajowej Rady
Kuratorów, przedstawiaj¹c informacje na temat funkcjonowania s³u¿by,
a tak¿e sygnalizuj¹c kwestie odnosz¹ce siê do planowanej nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach s¹dowych w kontekœcie za³o¿eñ uwzglêdnionych w strategii „Sprawne Pañstwo 2011–2020”.
Niepokój przedstawicieli kuratorów budz¹ zamiary zniesienia kurateli rodzinnej, a w przypadku kurateli dla doros³ych – wy³¹czenie ze struktur s¹dowych, w których s³u¿ba kuratorska funkcjonuje od 1919 r.
Wed³ug pojawiaj¹cych siê zapowiedzi Pana Ministra w tym roku planowana jest nowelizacja ustawy o kuratorach s¹dowych. W zwi¹zku z tym
chcia³bym zapytaæ: czy kierunki zmian uwzglêdnione w strategii „Sprawne
Pañstwo 2011–2020” bêd¹ decydowa³y o kszta³cie nowelizacji, czy te¿ nale¿y je traktowaæ jako niewi¹¿¹c¹ koncepcjê stanowi¹c¹ punkt wyjœcia do poszukiwania ewentualnych alternatywnych rozwi¹zañ w przygotowywanych
zapisach ustawowych?
Krajowa Rada Kuratorów wnios³a wiele uwag dotycz¹cych wspomnianej
strategii. Przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów dostrzegaj¹ potrzebê
zmian i reform ukierunkowanych na dalsz¹ profesjonalizacjê s³u¿by, jednak¿e nie powinny one obejmowaæ utrwalonej struktury, która na obecnym etapie zapewnia dobre funkcjonowanie kurateli i od bardzo wielu lat nie budzi
¿adnych zastrze¿eñ. W obecnej z³o¿onej sytuacji wyodrêbnienie ekonomicznej kurateli ze struktury s¹du prze³o¿y siê b¹dŸ na koniecznoœæ poniesienia
przez bud¿et dodatkowych kosztów, b¹dŸ te¿ na niedoinwestowanie s³u¿b
probacyjnych, a przecie¿ nie takie s¹ oczekiwania ustawodawcy.
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o aktywne w³¹czenie wszystkich
zainteresowanych w proces dotycz¹cy rozwi¹zañ prawnych w przygotowywanej nowelizacji ustawy, a Krajowej Rady Kuratorów – ju¿ na etapie prac
koncepcyjnych nad kierunkami projektowanych w niej zmian.
Proszê te¿ Pana Ministra o szczegó³owe wyjaœnienie w¹tpliwoœci co do
przygotowywanych zmian, a przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian legislacyjnych – o przeprowadzenie zarówno konsultacji spo³ecznych, jak
i bran¿owych.
Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski

OdpowiedŸ
Warszawa, 15.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Szewiñskiego z³o¿one podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego 2012 r., przekazane z Biura Ministra
Sprawiedliwoœci w dniu 24 lutego 2012 r., w sprawie nowelizacji ustawy o kuratorach
s¹dowych, uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.
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W pierwszej kolejnoœci chcia³bym podkreœliæ, ¿e nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o kuratorach s¹dowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z póŸniejszymi zmianami) zosta³a uwzglêdniona w planie prac legislacyjnych Rady Ministrów z terminem realizacji
wyznaczonym na czwarty kwarta³ bie¿¹cego roku. Przyst¹pienie do w³aœciwych prac legislacyjnych nad ustaw¹ wymaga zachowania okreœlonych zasad postêpowania legislacyjnego, które w myœl obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisów, wi¹¿¹ ka¿dy resort
administracji rz¹dowej i okreœlaj¹ poszczególne etapy procedowania z projektem,
w tym tryb przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych.
Zgodnie z uchwa³¹ nr 38 Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. zmieniaj¹cej
uchwa³ê – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 20, poz. 246), Rz¹dowe Centrum
Legislacji – dalej RCL, opracowuje projekt ustawy na podstawie za³o¿eñ projektu ustawy, których projekt sporz¹dza w³aœciwy organ wnioskuj¹cy (tj. zasadniczo cz³onek Rady Ministrów albo Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), przy czym projekt za³o¿eñ
jest uzgadniany (w tym z RCL – pod wzglêdem prawnym i formalnym) i przyjmowany
przez Radê Ministrów jako dokument rz¹dowy. Prawid³owo sporz¹dzony projekt za³o¿eñ projektu ustawy powinien sk³adaæ siê z trzech czêœci, z których ka¿da spe³nia odmienny cel: 1) czêœæ pierwsza ma umo¿liwiaæ dokonanie przez Radê Ministrów oceny
celowoœci ewentualnego opracowania projektu ustawy, a tym samym – normowania
okreœlonego przedmiotu stosunków spo³ecznych; 2) czêœæ druga ma umo¿liwiaæ opracowanie projektu ustaw przez RCL na podstawie zawartych w nich postanowieñ;
3) czêœæ trzecia winna przedstawiaæ ocenê przewidywanych skutków (kosztów i korzyœci) spo³eczno-gospodarczych regulacji, dokonan¹ przez organ wnioskuj¹cy stosownie
do przedmiotu i zasiêgu oddzia³ywania projektowanej ustawy.
Niezbêdnym elementem poprzedzaj¹cym przyst¹pienie do prac legislacyjnych jest
opracowanie tzw. projektu za³o¿eñ projektu ustawy, który jak wynika z przytoczonego
rozporz¹dzenia Rady Ministrów ma charakter dokumentu urzêdowego, obliguj¹cego
do podejmowania dalszych czynnoœci legislacyjnych. Dopiero opracowany na podstawie przyjêtych przez Radê Ministrów za³o¿eñ ustawy projekt aktu normatywnego mo¿e
zostaæ skierowany do konsultacji ze œrodowiskiem zawodowym, którego bezpoœrednio
dotyczy.
Odpowiadaj¹c zatem na przedstawione w oœwiadczeniu Pana Senatora w¹tpliwoœci
wyjaœniam, ¿e obecnie nie tocz¹ siê prace legislacyjne nad projektem zmian ustawy
w œcis³ym tego s³owa znaczeniu, aczkolwiek prowadzone s¹ przez w³aœciwy Departament Ministerstwa Sprawiedliwoœci maj¹ce charakter wstêpny prace studyjne, analizy
i spotkania robocze w tym w celu przygotowania projektu za³o¿eñ projektu ustawy.
Dodaæ nale¿y, ¿e treœæ powo³anego w oœwiadczeniu Pana Senatora dokumentu
„Sprawne Pañstwo 2011–2020” zgodnie z powo³anym trybem postêpowania legislacyjnego, z uwagi na zasadniczo odmienny charakter tego dokumentu, nie decyduje
wprost o kszta³cie nowelizacji ustawy, choæ wyznacza ogólne kierunki zmian. Obawy
przedstawicieli kuratorskiej s³u¿by s¹dowej dotycz¹ce zniesienia kurateli rodzinnej,
czy wy³¹czenia z organizacyjnych struktur s¹dowych kurateli dla doros³ych s¹ nieuzasadnione. Ministerstwo Sprawiedliwoœci nigdy nie zajmowa³o stanowiska o potrzebie
likwidacji kurateli rodzinnej, która jest niezbêdna dla utrzymania wysokiego poziomu
orzecznictwa s¹downictwa rodzinnego. Nie twierdzi siê równie¿, ¿e nale¿y likwidowaæ
czy przekazywaæ jakiekolwiek etaty kurateli rodzinnej, b¹dŸ œrodki finansowe poza resort sprawiedliwoœci.
W kontekœcie prowadzonych obecnie wstêpnych prac studyjnych nad projektem
za³o¿eñ projektu ustawy wyjaœniæ nale¿y równie¿ kwestiê wy³¹czenia ze struktur organizacyjnych s¹downictwa powszechnego kurateli dla doros³ych i utworzenia jednolitej
s³u¿by probacyjnej. Zawarta w Strategii propozycja o charakterze kierunkowym w tym
zakresie ma jedynie na celu dostosowanie struktury organizacyjnej kurateli s¹dowej
do standardów europejskich, okreœlonych wskazanymi wy¿ej Rekomendacjami Rady
Europy z 1992 r. i z 2010 r. Stanowi¹ one m.in., ¿e personel zawodowy s³u¿by probacyjnej bêdzie podlega³ organom w³adzy wykonawczej okreœlonym przepisami prawa,
przy czym organy te okreœl¹ obowi¹zki, prawa i kompetencje podleg³ych im pracowników, a tak¿e bêd¹ sprawowaæ nad nimi nadzór oraz przeprowadzaæ oceny wyników ich
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pracy. Z regu³y tej wprost wynika zalecenie, aby kuratorska s³u¿ba s¹dowa podlega³a
w³adzy wykonawczej, a nie w³adzy s¹downiczej, co jest zrozumia³e, jeœli siê zwa¿y, ¿e
naczelnym zadaniem s¹dów powinno byæ wymierzanie sprawiedliwoœci, a nadzór nad
kuratorsk¹ s³u¿b¹ s¹dow¹ niepotrzebnie je obci¹¿a i ogranicza mo¿liwoœæ realizacji
tych¿e podstawowych zadañ.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e Strategia Sprawne Pañstwo odnosi siê do przedsiêwziêæ,
które realizowane bêd¹ w okresie ca³ego najbli¿szego dziesiêciolecia. Nie wszystkie zamierzenia wskazane pod has³em „Nowoczesna i efektywna probacja” mo¿na interpretowaæ jako konieczne do zrealizowania natychmiastowego b¹dŸ w perspektywie
najbli¿szych miesiêcy, czy nawet lat, zw³aszcza w zwi¹zku z planowan¹ nowelizacj¹
ustawy o kuratorach s¹dowych. Planowana nowelizacja bêdzie mia³a na celu poprawienie mechanizmów nadzoru nad kuratorsk¹ s³u¿b¹ s¹dow¹ i nie obejmie przepisów
proponuj¹cych wy³¹czenie kurateli z s¹downictwa. Przy podjêciu tego typu decyzji konieczne by³yby sprzyjaj¹ce warunki bud¿etowe i organizacyjne.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania podkreœliæ nale¿y, ¿e w wypadku podjêcia
w³aœciwych prac legislacyjnych nad projektem ustawy nowelizuj¹cej ustawê o kuratorach s¹dowych zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci rozwi¹zania prawne
niew¹tpliwie zostan¹ w odpowiednim czasie poddane konsultacjom z przedstawicielami
zawodu kuratorów sadowych, w szczególnoœci z Krajow¹ Rad¹ Kuratorów.
Z wyrazami szacunku
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Edmunda Wittbrodta
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Docieraj¹ do mnie sygna³y o k³opotach jedynego na Pomorzu wyjazdowego hospicjum dla dzieci dzia³aj¹cego w ramach Pomorskiego Hospicjum dla
Dzieci. Aktualnie œrodki przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
pokrywaj¹ tylko 30% potrzeb zwi¹zanych z jego dzia³alnoœci¹. A potrzeb jest
bardzo wiele, poczynaj¹c od œrodków higieny, strzykawek i sprzêtu do badañ, a koñcz¹c na paliwie i pieni¹dzach na naprawê samochodów.
Bez wsparcia finansowego ta niezwykle potrzebna forma opieki nie jest
mo¿liwa. Pod opiek¹ wyjazdowego hospicjum znajduje siê aktualnie trzydzieœcioro dzieci z Pomorza. Lekarze i pielêgniarki ka¿dego dnia docieraj¹ do
potrzebuj¹cych, nios¹c profesjonaln¹ pomoc i wsparcie. Brak œrodków finansowych powoduje, ¿e hospicjum odmawia objêcia opiek¹ nowych pacjentów,
których w naszym regionie jest bardzo wielu. A przecie¿ wyjazdowe hospicjum niesie pomoc dzieciom znajduj¹cym siê w niezwykle trudnej ¿yciowej
sytuacji, jak¹ jest choroba nowotworowa.
Zwracam siê zatem do Pana Ministra z zapytaniem, czy pomimo ograniczonych œrodków, jakie posiada Narodowy Fundusz Zdrowia, istnieje mo¿liwoœæ pomocy doraŸnej b¹dŸ d³ugofalowej, jeœli chodzi o dzia³alnoœæ
wyjazdowego hospicjum. Bêdê bardzo wdziêczny, Panie Ministrze, za zainteresowanie siê t¹ wa¿n¹ spraw¹ i za wsparcie.
Z powa¿aniem
Edmund Wittbrodt

Stanowisko
Warszawa, 2012.03.05
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Edmunda Wittbrodta, przes³ane przy
piœmie z dnia 22 lutego 2012 r. znak: BPS/043-06-201/12, w sprawie pomocy finansowej dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Spowodowane jest to
koniecznoœci¹ uzyskania dodatkowych informacji.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.04.12
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Edmunda Wittbrodta, przes³ane przy
piœmie z dnia 22 lutego 2012 r., znak: BPS/043-06-201/12, w sprawie pomocy finansowej dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych
informacji.
Warunki udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych zosta³y uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
ze zm.) oraz w aktach wykonawczych do ww. ustawy. Szczegó³owe zasady kontraktowania, realizacji i rozliczania tych œwiadczeñ okreœlaj¹ zarz¹dzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zgodnie z art. 132 ust. 1 ww. ustawy, podstaw¹ udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest
umowa o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, zawarta pomiêdzy œwiadczeniodawc¹ a dyrektorem oddzia³u wojewódzkiego Funduszu. Z uwagi na fakt, i¿ œrodki finansowe przeznaczone na realizacjê œwiadczeñ opieki zdrowotnej s¹ œciœle okreœlone,
Narodowy Fundusz Zdrowia w ka¿dej umowie o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej okreœla maksymaln¹ kwotê zobowi¹zania wobec œwiadczeniodawcy (art. 136 ww.
ustawy), a suma wszystkich kwot zobowi¹zañ wobec realizatorów danego rodzaju
œwiadczeñ, zgodnie z przepisem art. 132 ust. 5 ww. ustawy, nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci œrodków finansowych przeznaczonych na ten cel w planie finansowym Funduszu.
W zwi¹zku z zawart¹ w ww. oœwiadczeniu informacj¹ o zbyt niskiej wartoœci umowy
NZOZ Pomorskie Hospicjum dla Dzieci na œwiadczenia w hospicjum domowym dla
dzieci, uprzejmie informujê, ¿e wyst¹piono do Pomorskiego Oddzia³u Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia, celem uzyskania stanowiska w tej sprawie, jak równie¿ informacji o sposobie zabezpieczenia przedmiotowych œwiadczeñ na terenie województwa pomorskiego w 2011 roku i obecnie.
Zgodnie z otrzymanymi informacjami (kopia w za³¹czeniu), NZOZ Pomorskie Hospicjum dla Dzieci nie jest jedynym œwiadczeniodawc¹ na terenie województwa pomorskiego, który udziela œwiadczeñ w zakresie hospicjum domowego dla dzieci na
podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dostêpnoœæ do ww. œwiadczeñ
zosta³a zabezpieczona na terenie województwa pomorskiego poprzez zawarcie umów
wieloletnich, obowi¹zuj¹cych od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z trzema
œwiadczeniodawcami. Oprócz NZOZ Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, œwiadczenia te
s¹ realizowane przez Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdañsku
i SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdañskim.
Pomorski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poinformowa³ równie¿, ¿e sukcesywnie zwiêksza nak³ady na opiekê hospicyjn¹ domow¹ dla dzieci.
W 2010 r. wartoœæ zawartych umów wynosi³a 534.820,00 z³, a w 2011 r. wynosi³a
1.067.625,00 z³, co stanowi³o 100% wzrost nak³adów. Na 2012 r. w zakresie hospicjum
domowego dla dzieci wartoœæ umów wynosi 1.165.710,00 z³, z czego wartoœæ umowy
NZOZ Pomorskie Hospicjum dla Dzieci wynosi 475.800,00 z³. Wartoœæ umowy NZOZ
Pomorskie Hospicjum dla Dzieci na rok 2012 wzros³a o ponad 33% w porównaniu do
roku 2011, tj. o kwotê 119.925,00 z³.
Nawi¹zuj¹c do zawartej w oœwiadczeniu informacji, i¿ brak œrodków finansowych
powoduje ¿e hospicjum odmawia objêcia opiek¹ nowych pacjentów, uprzejmie informujê, ¿e w przypadku wiêkszej ni¿ przewiduje umowa z Narodowym Funduszem Zdro-
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wia liczby pacjentów skierowanych do udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej istnieje
mo¿liwoœæ wskazania innego œwiadczeniodawcy lub tworzenia kolejki oczekuj¹cych.
Przy czym, z informacji przekazanych przez Pomorski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia wynika, ¿e Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, raportuj¹c liczbê osób
oczekuj¹cych i œredni czas oczekiwania na uzyskanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
w zakresie hospicjum domowego, wykaza³o brak osób oczekuj¹cych.
Odnosz¹c siê do pytania o mo¿liwoœæ zwiêkszenia wartoœci umowy z ww. Œwiadczeniodawc¹, uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z brzmieniem przepisu §43 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), ka¿da ze stron umowy mo¿e w uzasadnionych przypadkach wnioskowaæ na piœmie o zmianê warunków
umowy.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliñski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana w sprawie rozstrzygniêcia kwestii zwolnienia
z obowi¹zku zap³aty podatku od towarów i us³ug (VAT) stowarzyszeñ muzycznych, które w ramach swojej dzia³alnoœci statutowej wykonuj¹ na rzecz innych podmiotów, na podstawie umowy, czynnoœci polegaj¹ce na zapewnieniu oprawy muzycznej œlubów i pogrzebów. Czy w takim wypadku
stowarzyszenie muzyczne jako organizacja pozarz¹dowa, z uwagi na fakt
prowadzenia dzia³alnoœci kulturalnej nienastawionej na zysk, powinno korzystaæ w myœl przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug ze zwolnienia z VAT?
Przedstawiany problem dotyczy przede wszystkim stanów faktycznych
rozstrzyganych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug (tekst jednolity DzU 2011 nr 177 poz. 1054
ze zm.), a szczególnie art. 43 ust. 1 pkt 33 wymienionej ustawy. Na podstawie wskazanego przepisu zwalnia siê od podatku us³ugi kulturalne œwiadczone przez: podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na
podstawie odrêbnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub
wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora bêd¹cego podmiotem tworz¹cym instytucje kultury w rozumieniu przepisów
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej, oraz dostawê towarów œciœle z tymi us³ugami zwi¹zan¹; indywidualnych twórców i artystów
wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów, w tym za przekazanie lub
udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania
utworów.
Przepisy ustawy o podatku od towarów i us³ug nie definiuj¹ jednak pojêcia „us³ugi kulturalne”. Jego sens nale¿y wiêc ustaliæ, pos³uguj¹c siê dostêpnymi sposobami dokonywania wyk³adni. W prawie podatkowym
pierwszorzêdne znaczenie ma wyk³adnia jêzykowa. Zgodnie z jej zasadami,
odnosz¹c siê do znaczenia pojêcia „us³ugi kulturalne”, mo¿emy stwierdziæ, i¿
pod t¹ definicj¹ kryj¹ siê us³ugi dotycz¹ce kultury, w zakresie kultury itd.
W przypadku, gdy wyk³adnia jêzykowa nie daje nam odpowiedzi, nale¿y
siêgn¹æ do wyk³adni systemowej oraz funkcjonalnej. W tym celu nale¿y korzystaæ z ustaw, które dos³ownie lub poœrednio odnosz¹ siê do dzia³alnoœci
prowadzonej w sferze kulturalnej, na przyk³ad ustawy z dnia 25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (DzU
z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.). W myœl art. 1 ust. 1 dzia³alnoœæ kulturalna
w rozumieniu wymienionej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu
i ochronie kultury, natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy dzia³alnoœæ kulturalna okreœlona w art. 1 ust. 1 nie stanowi dzia³alnoœci gospodarczej w rozumieniu odrêbnych przepisów.
W tym miejscu nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na przepis art. 132 ust. 1 lit. n
dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (Dz.U.UE L nr 347 str. 1
ze zm.), zgodnie z którym pañstwa cz³onkowskie zwalniaj¹ z podatku œwiadczenie niektórych us³ug kulturalnych, a tak¿e dostawê towarów œciœle z nimi
zwi¹zanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane pañstwo.
W naszej opinii, w celu rozstrzygniêcia kwestii zwolnienia us³ug kulturalnych z VAT nale¿y zwróciæ uwagê na cel zwolnieñ przewidzianych w art. 43
ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Przepis ten wskazuje, ¿e zwalnia siê od podatku
VAT us³ugi w zakresie kultury oraz dostawê towarów œciœle z tymi us³ugami
zwi¹zanych. Poza tym, aby skorzystaæ ze zwolnienia, podmioty musz¹ wykonywaæ us³ugi wskazane w tym przepisie. Dlatego nale¿y odwo³aæ siê
w tym miejscu do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.), zgodnie
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z którym przedmiotem prawa autorskiego jest ka¿dy przejaw dzia³alnoœci
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,
niezale¿nie od wartoœci, przeznaczenia i sposobu wyra¿enia (utwór). Ponadto
z przepisu art. 85 wskazanej ustawy wynika, i¿ ka¿de artystyczne wykonanie utworu lub dzie³a sztuki ludowej pozostaje pod ochron¹ niezale¿nie od jego wartoœci, przeznaczenia i sposobu wyra¿enia, a tak¿e ¿e artystycznymi
wykonaniami w rozumieniu ust. 1 s¹ w szczególnoœci: dzia³ania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów
oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniaj¹cych siê do powstania wykonania.
Gdyby przyj¹æ, i¿ podejmowana przez stowarzyszenie muzyczne dzia³alnoœæ w zakresie wykonañ artystycznych utworów prezentowanych podczas
ceremonii ma charakter twórczy, mo¿na stwierdziæ, i¿ takie stowarzyszenie
jest wspó³twórc¹ dzie³a w postaci opraw muzycznych, a co za tym idzie, zwolnienie takich stowarzyszeñ z podatku VAT mog³oby nast¹piæ w wyniku uznania stowarzyszenia muzycznego za indywidualnego twórcê w rozumieniu
art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT.
W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie prosimy o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce
pytania.
1. Czy Panu Ministrowi znana jest praktyka organów podatkowych polegaj¹ca na uznawaniu takich stowarzyszeñ muzycznych za instytucje o charakterze kulturalnym – choæ niebêd¹cych formalnie instytucjami kultury –
i umo¿liwianiu im korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i us³ug?
2. Czy stowarzyszenia muzyczne, których jednym z celów statutowych
jest rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej, mog¹ liczyæ na zwolnienie
z podatku od towarów i us³ug?
3. Czy ewentualnie przewiduje siê pewne zmiany legislacyjne, które u³atwi³yby wskazanym stowarzyszeniom wykonywanie us³ug bez koniecznoœci
op³acania podatku od towarów i us³ug?
Bêdziemy zobowi¹zani za szczegó³ow¹ analizê przedstawionej sprawy.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 23 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do przes³anego przy piœmie z dnia 22 lutego 2012 r. znak: BPS/043-06-202/12 tekstu oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz Wojciecha Skurkiewicza podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu
16 lutego 2012 r. w sprawie stosowania zwolnienia od podatku od towarów i us³ug dla
niektórych us³ug kulturalnych, uprzejmie informujê.
Przepisy dotycz¹ce funkcjonowania podatku VAT w Unii Europejskiej podlegaj¹
harmonizacji na zasadach okreœlonych w dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (Dz. Urz.
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L 347 ze zm.). Powy¿sza dyrektywa uniemo¿liwia pañstwom cz³onkowskim UE dowolne kszta³towanie wysokoœci stawek podatkowych i zwolnieñ od tego podatku.
W zakresie dzia³alnoœci kulturalnej ww. dyrektywa przewiduje stosowanie zwolnienia przy „œwiadczeniu niektórych us³ug kulturalnych, a tak¿e dostawy towarów œciœle
z nimi zwi¹zanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne
uznane przez dane pañstwo cz³onkowskie” (por. art. 132 ust. 1 lit. n dyrektywy). Z powy¿szego wynika, i¿ w zakresie kultury zwolnienie mo¿e mieæ wy³¹cznie charakter
przedmiotowo-podmiotowy. Oznacza to, ¿e aby mog³o byæ ono zastosowane nie wystarczy wykonywanie okreœlonego rodzaju dzia³alnoœci, ale równie¿ niezbêdne jest spe³nienie kryteriów wyznaczaj¹cych kr¹g adresatów tego zwolnienia.
Odzwierciedleniem ww. zapisu dyrektywy w polskich przepisach, od dnia 1 stycznia 2011 r., jest art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) – zgodnie z którym zwolnione s¹ od
podatku od towarów i us³ug „us³ugi kulturalne œwiadczone przez:
a) podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrêbnych
przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora bêd¹cego podmiotem tworz¹cym
instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej, oraz dostawa towarów œciœle z tymi us³ugami zwi¹zana
(zwolnienie to stosuje siê, pod warunkiem ¿e podmioty wykonuj¹ce czynnoœci,
o których mowa w tym przepisie, nie osi¹gaj¹ w sposób systematyczny zysków
z tej dzia³alnoœci, a w przypadku ich osi¹gniêcia s¹ one przeznaczone w ca³oœci na
kontynuacjê lub doskonalenie œwiadczonych us³ug – por. art. 43 ust. 18 ustawy
o podatku od towarów i us³ug),
b) indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym
za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów”.
Maj¹c na uwadze powy¿szy stan prawny nale¿y zauwa¿yæ, ¿e tylko podmioty œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie kultury spe³niaj¹ce kryteria okreœlone w art. 43 ust. 1 pkt 33
lit. a ww. ustawy tzn. podmioty, które s¹ wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 14
ustawy z dnia 25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.) lub które s¹ uznane na podstawie odrêbnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym, stosuj¹ zwolnienie od
podatku je¿eli spe³niaj¹ równie¿ warunki okreœlone w art. 43 ust. 18 ww. ustawy o podatku od towarów i us³ug, tj. nie osi¹gaj¹ w sposób systematyczny zysków z tej dzia³alnoœci, a w przypadku ich osi¹gniêcia s¹ one przeznaczane w ca³oœci na kontynuacjê
lub doskonalenie œwiadczonych us³ug.
W tym miejscu zauwa¿am, i¿ zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji, Ÿród³ami powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s¹: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy miêdzynarodowe oraz rozporz¹dzenia.
Odes³anie wiêc w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i us³ug do
„odrêbnych przepisów” odnosiæ siê mo¿e wy³¹cznie do ustaw oraz rozporz¹dzeñ (ewentualnie ratyfikowanych umów miêdzynarodowych). Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e zabieg legislacyjny, polegaj¹cy na odes³aniu do „odrêbnych przepisów” czy te¿ do
„przepisów prawa”, nie jest rzadkoœci¹ i nie pojawia siê jedynie w ustawie o podatku od
towarów i us³ug. Istotne tu jest, ¿e ustawy i rozporz¹dzenia, bêd¹ce Ÿród³ami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, podlegaj¹ obowi¹zkowi og³oszenia w Dzienniku Ustaw (co
jest warunkiem ich wejœcia w ¿ycie).
Jednoczeœnie zauwa¿am, ¿e przepisy ustawy o podatku od towarów i us³ug przewiduj¹ dla podatników mo¿liwoœæ stosowania zwolnieñ podmiotowych. Zgodnie
z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zwalnia siê od podatku podatników,
u których wartoœæ sprzeda¿y opodatkowanej nie przekroczy³a ³¹cznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 z³. Do wartoœci sprzeda¿y nie wlicza siê kwoty podatku. Zwolnienie to dotyczy równie¿ podatników organizuj¹cych imprezy kulturalne,
je¿eli ich obroty nie przekraczaj¹ kwoty, o której mowa powy¿ej.
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Maj¹c na uwadze, i¿ w praktyce wystêpuj¹ ró¿ne stany faktyczne uprzejmie informujê, ¿e w przypadku w¹tpliwoœci zainteresowanych, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy siê
postêpowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, mog¹ oni uzyskaæ interpretacjê indywidualn¹ w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.).
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
oraz do prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Zbigniewa Derdziuka
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
W nawi¹zaniu do odpowiedzi Pana Ministra z dnia 1 lutego 2012 roku –
pismo nr DSP-IV-071-1/12 dot. BPS/DSK-043-78/1 – na nasze oœwiadczenie
z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie upad³oœci Firmy Produkcyjno-Handlowej „Ivett”, prowadz¹cej dzia³alnoœæ w Rawie Mazowieckiej, prosimy o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii.
Po pierwsze, czy udzielona odpowiedŸ by³a oparta na dokonanej w ministerstwie analizie akt sprawy?
Po drugie, dlaczego w udzielonej odpowiedzi Pan Minister nie zwróci³
uwagi na to, ¿e rozpoznaj¹cy sprawê s¹d pierwszej instancji po uchyleniu postanowienia przez s¹d okrêgowy rozpozna³ sprawê na posiedzeniu niejawnym, mimo i¿ w orzeczeniu s¹du okrêgowego uchylaj¹cym sprawê do ponownego rozpoznania zawarta by³a dyspozycja rozpoznania sprawy w taki
sposób, aby nie pozbawiaæ uczestniczki postêpowania mo¿noœci obrony jej
praw?
Ponadto wystêpuj¹cy w programie „Sprawa dla reportera” emitowanym
9 lutego 2012 r. w programie pierwszym TVP przedstawiciel Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych stwierdzi³ (cytat z pamiêci, gdy¿ nie dysponujemy nagraniem programu), ¿e w postêpowaniach upad³oœciowych wszczynanych
przez ZUS zaspokojenie wierzytelnoœci ZUS nastêpuje z regu³y po czterech,
piêciu latach od wszczêcia postêpowania. Bardzo nas zaskoczy³a ta informacja – prosimy prezesa ZUS, a tak¿e ministra sprawiedliwoœci o jej potwierdzenie b¹dŸ zanegowanie. Czy rzeczywiœcie postêpowania upad³oœciowe
orzeczone na wniosek ZUS trwaj¹ tak d³ugo, a jeœli tak, to dlaczego?
Mamy równie¿ pytanie do prezesa ZUS: jaka liczba wniosków o og³oszenie upad³oœci d³u¿ników ZUS zosta³a wniesiona przez ZUS, jaka by³a ogólna
kwota niezaspokojonych wierzytelnoœci ZUS w tych sprawach i jaka by³a
efektywnoœæ tych postêpowañ, to znaczy jak¹ czêœæ zg³oszonych w postêpowaniu upad³oœciowym wierzytelnoœci ZUS faktycznie odzyska³? Prosimy
o podanie danych za okres z ostatnich piêciu lat.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Warszawa, 22.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez panów senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Wojciecha Skurkiewicza podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego 2012 r., dotycz¹ce postêpowania upad³oœciowego o sygn. akt XIV GUp 17/10
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S¹du Rejonowego dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi, w zakresie w³aœciwoœci Ministra
Sprawiedliwoœci, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez panów senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pêka i Wojciecha Skurkiewicza w dniu 22 grudnia 2011 r.
(BPS/DSK-043-78/1), akta sprawy XIV GUp 17/10 S¹du Rejonowego dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi nie by³y badane w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, gdy¿ nie by³o
to konieczne. Podjête zosta³y inne czynnoœci wyjaœniaj¹ce w zakresie niezbêdnym do
udzielenia odpowiedzi na oœwiadczenie. Zwracam przy tym uwagê, ¿e przedmiotowa
sprawa pozostawa³a w zakresie zainteresowania s³u¿by nadzoru Ministra Sprawiedliwoœci ju¿ od d³u¿szego czasu, z uwagi na wczeœniejsze oœwiadczenia senatorskie
i skargi z t¹ spraw¹ zwi¹zane. St¹d znaczna czêœæ informacji na temat przedmiotowego
postêpowania upad³oœciowego by³a ju¿ zgromadzona w Ministerstwie Sprawiedliwoœci.
¯¹danie natomiast od s¹du nades³ania akt s¹dowych do Ministerstwa Sprawiedliwoœci
w przypadku ka¿dej interwencji zwi¹zanej ze spraw¹ s¹dow¹ nie znajduje uzasadnienia, a w praktyce oznacza³oby utrudnienia dla s¹du w prowadzeniu sprawy.
W zakresie drugiego pytania, zwi¹zanego z faktem rozpoznania sprawy przez S¹d
Rejonowy dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi, po uchyleniu postanowienia z dnia 14 maja
2010 r. przez S¹d Okrêgowy w £odzi, na posiedzeniu niejawnym, nale¿y przede wszystkim stwierdziæ, ¿e ustalenie, czy ponownie rozpoznaj¹c sprawê o og³oszenie upad³oœci
s¹d naruszy³ przepisy procesowe, w tym przepisie art. 386 §6 Kodeksu postêpowania
cywilnego, nie nale¿y do Ministra Sprawiedliwoœci, który sprawuje nadzór nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹, a nie orzecznicz¹ s¹dów. Ewentualne uchybienia procesowe
s¹du podlegaj¹ kontroli instancyjnej sprawowanej przez s¹d odwo³awczy w drodze
podniesionego w za¿aleniu zarzutu naruszenia norm procesowych. D³u¿niczka nie z³o¿y³a
skutecznie za¿alenia na postanowienie o og³oszeniu upad³oœci z dnia 4 listopada 2010 r.,
zapad³e po ponownym rozpoznaniu sprawy, które tym samym uprawomocni³o siê.
Tym niemniej zauwa¿yæ trzeba, ¿e przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upad³oœciowe i naprawcze (j.t. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361 ze zm.) nie przewiduj¹ obligatoryjnego wyznaczenia rozprawy w postêpowaniu o og³oszenie upad³oœci. Zgodnie z art. 27 ust. 1 tej ustawy zasad¹ jest, ¿e rozpoznawanie wniosku o og³oszenie
upad³oœci nastêpuje na posiedzeniu niejawnym nawet wtedy, gdy ma byæ przeprowadzone postêpowanie dowodowe. Natomiast uznaniu s¹du pozostawiono wyznaczenie
rozprawy. W postêpowaniu o og³oszenie upad³oœci nie ma równie¿ obowi¹zku wys³uchania d³u¿nika (30 ust. 1 powy¿szej ustawy).
Odnoœnie z kolei do pytania o czas trwania postêpowañ upad³oœciowych wszczêtych
na wniosek Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz up³ywu czasu od wszczêcia postêpowania do zaspokojenia nale¿noœci ZUS uprzejmie informujê, ¿e Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie gromadzi danych statystycznych dotycz¹cych czasu trwania
postêpowañ s¹dowych w zale¿noœci od osoby wierzyciela, jak równie¿ danych o czasie
zaspokojenia nale¿noœci poszczególnych wierzycieli.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
CZ£ONKA ZARZ¥DU ZAK£ADU
UBEZPIECZEÑ SPO£ECZNYCH
Warszawa, 1.03.2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na wyst¹pienie Pani Marsza³ek z dnia 22.02.2012 r., znak: BPS/043-06-204/12, które wp³ynê³o do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w dniu 24.02.2012 r.,
dotycz¹ce stanowiska Prezesa ZUS wobec treœci wspólnego oœwiadczenia senatorów:
Pana Grzegorza Wojciechowskiego oraz Pana Wojciecha Skurkiewicza, zawieraj¹cego
pytania dotycz¹ce postêpowañ upad³oœciowych zainicjowanych wnioskiem Zak³adu,
uprzejmie informujê, i¿ z dostêpnych danych wynika, ¿e w 2010 r., na wniosek Zak³adu og³oszono 20 upad³oœci obejmuj¹cych ³¹czn¹ kwotê nale¿noœci z tytu³u sk³adek –
9.667.987,21 z³, natomiast w 2011 r. odpowiednio: 21 – 8.129.946,94 z³.
Odnosz¹c siê do pozosta³ych pytañ, pragnê poinformowaæ, i¿ dostêpne w Zak³adzie
dane statystyczne nie uwzglêdniaj¹ poziomu efektywnoœci postêpowañ upad³oœciowych oraz czasu ich trwania. Zak³ad monitoruje stan realizacji zadañ w obszarze przymusowego dochodzenia nale¿noœci, jednak¿e bez podzia³u na rodzaj prowadzonych
w tym zakresie postêpowañ.
W kwestii czasu trwania postêpowañ upad³oœciowych uprzejmie wyjaœniam, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych jako wierzyciel nale¿noœci publicznoprawnych nie ma
wp³ywu na d³ugoœæ prowadzonego przez s¹d postêpowania. Zak³ad wyra¿a pogl¹d, ¿e
w naczeln¹ zasadê postêpowania upad³oœciowego (d¹¿enie do jak najpe³niejszego zrealizowania zg³oszonych wierzytelnoœci w najmniej dotkliwy dla d³u¿nika sposób), wpisuje siê równie¿ nakaz sprawnego prowadzenia postêpowania. Jednak¿e uwzglêdniæ
nale¿y sytuacje, w których w toku postêpowania upad³oœciowego zaspokojenie wierzytelnoœci nastêpuje nawet po up³ywie 4 lub 5 lat od jego wszczêcia. Pragnê jednoczeœnie
zauwa¿yæ, ¿e postêpowania te ze swej natury (chocia¿by koniecznoœæ wnikliwego zbadania i rzetelnego oszacowania sk³adników maj¹tkowych upad³ego) s¹ postêpowaniami z³o¿onymi i d³ugotrwa³ymi, a nadzór nad ich prawid³owoœci¹ sprawuj¹ niezale¿ne
s¹dy.
Z powa¿aniem
Miros³awa Boryczka
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Dziêkujemy za odpowiedŸ z dnia 24 stycznia 2012 r. (nr PG
VII G 070/1/12), jakiej udzieli³ nam Pan Prokurator Generalny RP na nasze
oœwiadczenie z dnia 22 grudnia 2011 r. (przes³ane przez pana marsza³ka
z pismem z dnia 29 grudnia 2011 r. nr BPS/DSK-043-79/11) dotycz¹ce interwencji podejmowanych przez pos³ów do Parlamentu Europejskiego.
Przyjmujemy do wiadomoœci zawart¹ w odpowiedzi tezê o braku interwencyjnych uprawnieñ pos³ów do PE, jednak¿e nie otrzymaliœmy odpowiedzi na zasadnicze pytanie zawarte w naszym oœwiadczeniu: czy istnieje
jakaœ ustalona praktyka traktowania przez prokuraturê interwencji podejmowanych przez pos³ów do Parlamentu Europejskiego i czy pan prokurator generalny zamierza wprowadziæ jednolite zasady reakcji na takie interwencje?
Od siebie dodamy, ¿e sposób reakcji na interwencje pos³ów do PE powinien byæ okreœlony i nie powinien zale¿eæ, tak jak obecnie zale¿y, od kaprysu
prokuratora udzielaj¹cego odpowiedzi.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 24.02. 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatorów Panów Grzegorza Wojciechowskiego oraz
Wojciecha Skurkiewicza z³o¿one na 6. posiedzeniu Senatu w dniu 16 lutego 2012 r.,
przes³ane przez Pani¹ Marsza³ek przy piœmie z dnia 22 lutego 2012 r. (BPS/043-06/205/12), w sprawie ustalenia praktyki traktowania przez prokuraturê interwencji
podejmowanych przez pos³ów do Parlamentu Europejskiego, uprzejmie informujê, ¿e
w ca³oœci podtrzymujê moje stanowisko przedstawione w piœmie z dnia 24 stycznia br.
skierowanym na rêce Pana Marsza³ka Senatu, a dotycz¹cym tej samej problematyki.
W zwi¹zku z brakiem odrêbnego uregulowania kwestii interwencji podejmowanych
przez pos³ów do Parlamentu Europejskiego, kierowane przez nich pisma za³atwiane s¹
na zasadach ogólnych.
Brak jest podstaw do tworzenia odrêbnych regulacji, chocia¿by wewnêtrznych, dotycz¹cych postêpowania z tego rodzaju pismami, gdy¿ obowi¹zuj¹ce uregulowania, na co
wskaza³em w wymienionym piœmie, pozwalaj¹ na informowanie sk³adaj¹cych pismo pos³ów do Parlamentu Europejskiego o sposobie rozpoznania przes³anej korespondencji.
Z powa¿aniem
Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
W czerwcu ubieg³ego roku opinia publiczna w Polsce zbulwersowana zosta³a wydarzeniem, które mia³o miejsce podczas procesji Bo¿ego Cia³a w £odzi, kiedy cz³owiek przebrany w kostium motyla biega³ wœród uczestników
procesji i zak³óca³ jej przebieg. W ostatnich dniach prokuratura ³ódzka poinformowa³a o umorzeniu postêpowania w tej sprawie z uwagi na brak cech
przestêpstwa w zachowaniu osoby zak³ócaj¹cej przebieg procesji.
Pragniemy zapytaæ Pana Prokuratora Generalnego, czy podziela Pan pogl¹d, ¿e powy¿sze zachowanie polegaj¹ce na robieniu sobie ¿artów z procesji
Bo¿ego Cia³a, jednego z najwa¿niejszych œwi¹t chrzeœcijañskich, podczas
którego wystawiany jest Najœwiêtszy Sakrament, rzeczywiœcie nie stanowi
obrazy uczuæ religijnych ludzi wierz¹cych?
Czy rzeczywiœcie uwa¿a Pan, ¿e tego rodzaju zachowanie stanowi¹ce
naigrywanie siê z wa¿nej uroczystoœci religijnej, z g³êbokich prze¿yæ ludzi
wierz¹cych, mo¿e pozostaæ bezkarne?
Czy zak³ócenie i szydzenie w podobny sposób z uroczystoœci religijnych
innego wyznania ni¿ chrzeœcijañskie, na przyk³ad uroczystoœci muzu³mañskich czy judaistycznych, te¿ pozosta³oby bezkarne?
Czy Pan Prokurator Generalny zamierza zbadaæ i zweryfikowaæ prawid³owoœæ umorzenia postêpowania w poruszonej przez nas sprawie?
Pragniemy dodaæ, ¿e wielu naszych wyborców, a tak¿e my sami, poczuliœmy siê g³êboko dotkniêci i zaniepokojeni brakiem w³aœciwej reakcji prokuratury na ewidentny, naszym zdaniem, fakt obrazy uczuæ religijnych.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 11.04.2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do Pani pisma z dnia 22 lutego 2012 r., przekazuj¹cego oœwiadczenia
z³o¿one przez Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej – Panów Grzegorza Wojciechowskiego i Wojciecha Skurkiewicza podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego
2012 r., dotycz¹ce zak³ócenia przebiegu procesji Bo¿ego Cia³a w £odzi w dniu 23 czerwca
2011 r., uprzejmie informujê, ¿e Prokuratura Rejonowa £ódŸ-Górna istotnie prowadzi³a
w tej sprawie postêpowanie przygotowawcze.
Pocz¹tkowo postanowieniem z dnia 29 lipca 2011 r. sygn. 2 Ds. 1214/11 odmówiono wszczêcia dochodzenia w sprawie obrazy uczuæ religijnych w dniu 23 czerwca 2011 r.
w £odzi na ul. Czerwonej, podczas przeprowadzanego publicznie aktu religijnego Koœcio³a Rzymskokatolickiego – procesji Bo¿ego Cia³a, poprzez zniewa¿enie publiczne
miejsca przeznaczonego do wykonywania obrzêdu przez z³oœliwe zak³ócenie publiczne-
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go wykonywania tego aktu religijnego, poprzez uczestnictwo w nim w stroju nieadekwatnym do nastroju i powagi, tj. o czyn spenalizowany w art. 195 §1 k.k. w zb.
z art. 196 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k., z uwagi na stwierdzenie braku znamion czynu zabronionego, jednak¿e S¹d Rejonowy dla £odzi-Widzewa, rozpatruj¹cy za¿alenie na tê
decyzjê, postanowieniem z dnia 28 lipca 2011 r. uchyli³ j¹ i zleci³ przeprowadzenie
wskazanych czynnoœci procesowych, w tym przes³uchanie w charakterze œwiadka
sprawcy zdarzenia.
W zwi¹zku z powy¿szym w dniu 14 grudnia 2011 r. w Prokuraturze Rejonowej
£ódŸ-Górna wszczêto w tej sprawie dochodzenie pod sygn. 2 Ds. 2296/11. Po przeprowadzeniu postêpowania postanowieniem z dnia 6 lutego 2012 r. zosta³o ono umorzone
ponownie wobec stwierdzenia, ¿e czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, uznano bowiem, ¿e sprawca, bêd¹c artyst¹ plastykiem, o charakterze multidyscyplinarnym, nie mia³ zamiaru z³oœliwego przeszkadzania uczestnikom procesji oraz obra¿ania
ich uczuæ religijnych. Podkreœlenia przy tym wymaga, ¿e jedn¹ z form jego dzia³alnoœci
artystycznej jest dzia³anie w przestrzeni publicznej, poprzez np. tworzenie wystêpów
publicznych, tzw. „performanców”. Ca³e zdarzenie by³o jedynie kreacj¹ artystyczn¹,
pokazuj¹c¹ sprzeciw wobec kultu religijnego. W uzasadnieniu tej decyzji prokurator
podniós³ m.in., ¿e warunkiem odpowiedzialnoœci za przestêpstwa okreœlone w art. 195
§1 k.k. i art. 196 k.k., nale¿¹ce do kategorii tzw. przestêpstw kierunkowych, jest istnienie u sprawcy wy³¹cznie zamiaru bezpoœredniego, charakteryzuj¹cego siê b¹dŸ szczególn¹ motywacj¹ sprawcy (w wypadku wystêpku z art. 195 §1 k.k. – „z³oœliwoœci¹”)
b¹dŸ te¿ chêci¹ osi¹gniêcia okreœlonego ustawowo celu (w wypadku czynu spenalizowanego w art. 196 k.k. – „obrazy uczuæ religijnych”), a w sprawie tej elementów takich
nie dopatrzono siê.
Prokuratura Okrêgowa w £odzi podzieli³a powy¿ej prezentowane stanowisko, zarówno pod wzglêdem prawid³owoœci dokonanych ustaleñ faktycznych, jak i oceny prawnej. Dzia³anie sprawcy trwa³o ok. 2 minut, w trakcie przemieszczania siê procesji miêdzy o³tarzami, a nie w trakcie modlitwy i nie utrudnia³o jej kontynuacji. Zeznania
uczestników procesji potwierdzaj¹ ich oburzenie, ale samo zdarzenie ocenili oni jako
prowokacjê.
Przedstawiaj¹c powy¿sze jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e postanowienie
o umorzeniu dochodzenia 2 Ds. 2296/11 nie jest jeszcze prawomocne, w zwi¹zku
z czym ewentualna ocena jego zasadnoœci nale¿y aktualnie do kompetencji s¹du.
Na zakoñczenie zapewniam Pani¹ Marsza³ek, ¿e powy¿ej opisana sprawa pozostanie w zainteresowaniu Departamentu Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury
Generalnej do jej prawomocnego zakoñczenia.
Z powa¿aniem
Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Prokuratorze!
W ramach dzia³alnoœci senatorskiej zapoznaliœmy siê szczegó³owo ze
spraw¹ upad³oœci firmy pani Iwony Œ. z Rawy Mazowieckiej – sygn. akt XIV
GUp 17/10. W sprawie tej ju¿ kilkakrotnie sk³adaliœmy oœwiadczenia, lecz
odpowiedzi na nie, udzielane przez ministra sprawiedliwoœci i przez prokuratora generalnego RP, nie rozwia³y naszych w¹tpliwoœci, a wrêcz je pog³êbi³y.
W przedmiotowej sprawie dosz³o do pochopnego, naszym zdaniem, i nieuzasadnionego postawienia w stan upad³oœci firmy zatrudniaj¹cej kilkudziesiêciu pracowników, firmy, która mog³a dzia³aæ i przynosiæ pañstwu dochody
oraz dawaæ pracê ludziom, a której maj¹tek wraz z prywatnym maj¹tkiem
w³aœcicielki jest obecnie marnotrawiony i dewastowany. OdpowiedŸ ministra
sprawiedliwoœci na oœwiadczenie w tej sprawie, z dnia 22 grudnia 2011 roku, wskazuje na bulwersuj¹cy fakt, ¿e mimo dwuletniego postêpowania
upad³oœciowego wierzyciele firmy nie uzyskali z tej upad³oœci ani z³otówki.
Nie uzyska³ jej równie¿ Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, który by³ inicjatorem upad³oœci.
Bez wchodzenia w dalsze szczegó³y dotycz¹ce tej sprawy prosimy Prokuratora Generalnego, a tak¿e Rzecznika Praw Obywatelskich, jako jedyne wed³ug prawa osoby uprawnione do wniesienia kasacji, o wniesienie kasacji od
postêpowania S¹du Rejonowego dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi – sygn. akt
IV K 414/11 z dnia 15 czerwca 2011 roku. Podstaw¹ kasacji mo¿e i powinna
byæ nastêpuj¹ca okolicznoœæ. S¹d Okrêgowy w £odzi postanowieniem z dnia
13 lipca 2010 roku w sprawie X Gz 243/10 uchyli³ wczeœniej wydane w tej
sprawie postanowienie S¹du Rejonowego dla £odzi-Œródmieœcia i przekaza³
sprawê do ponownego rozpoznania, a przyczyn¹ uchylenia by³ fakt, ¿e s¹d
pierwszej instancji uniemo¿liwi³ pani Iwonie Œ., d³u¿niczce, osobiste stawiennictwo na rozprawie i przedstawienie swoich argumentów. W koñcowym
fragmencie uzasadnienia tego postanowienia s¹d okrêgowy stwierdzi³: „S¹d
Rejonowy bowiem ponownie rozpozna sprawê, przy czym w taki sposób, aby
nie pozbawiæ uczestniczki postêpowania mo¿noœci obrony jej praw i bior¹c
pod uwagê aktualny materia³ dowodowy sprawy”.
Tymczasem S¹d Rejonowy dla £odzi-Œródmieœcia w ogóle nie wyznaczy³
rozprawy, tylko ponownie rozpozna³ sprawê na posiedzeniu niejawnym bez
wzywania i powiadamiania uczestniczki (d³u¿niczki) i bez dania jej jakiejkolwiek szansy przedstawienia swoich argumentów i racji. Wbrew postanowieniu s¹du okrêgowego i zawartej w tym postanowieniu dyspozycji
niepozbawienia d³u¿niczki mo¿noœci obrony jej praw, s¹d pierwszej instancji
rozpozna³ sprawê na posiedzeniu niejawnym i bez udzia³u d³u¿niczki orzek³
o upad³oœci firmy zatrudniaj¹cej ponad szeœædziesi¹t osób! Mimo ¿e od og³oszenia upad³oœci wy¿ej wymienionej firmy, któr¹ to upad³oœæ og³oszono na
skutek wniosku organu pañstwowego, jakim jest ZUS, Skarb Pañstwa nie odniós³ w wyniku upad³oœci ¿adnych korzyœci, podobnie zreszt¹ jak inni wierzyciele, w tym pracownicy upad³ej spó³ki. Jedynym beneficjentem upad³oœci
jest, jak siê wydaje, syndyk, który inkasuje pokaŸne wynagrodzenie za prowadzenie upad³oœci i prowadzi j¹ tak, aby prac nad ni¹ jak najd³u¿ej nie
skoñczyæ. S¹d okaza³ wyj¹tkowo z³¹ wolê i wrêcz kpinê z zawartej w wyroku
s¹du okrêgowego dyspozycji, aby „nie pozbawiæ uczestniczki postêpowania
mo¿noœci obrony jej praw”. Postêpowanie s¹du jest wyrazem swego rodzaju
cynizmu i pokazania, ¿e s¹dowi wszystko wolno.
Uwa¿amy, ¿e jeœli przy pierwszym rozpoznaniu sprawy by³a wyznaczona rozprawa i z powodu uniemo¿liwienia uczestniczce udzia³u w tej rozprawie nast¹pi³o uchylenie postanowienia, to przy ponownym rozpoznaniu
sprawy absolutnie konieczne by³o ponowne skierowanie jej na rozprawê, bo
tylko wtedy uczestniczka postêpowania mog³a mieæ jak¹kolwiek mo¿liwoœæ
obrony swoich praw i tylko wtedy, choæby w minimalnym zakresie, mog³a zo-
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staæ zrealizowana dyspozycja, jakiej udzieli³ w swoim postanowieniu s¹d
okrêgowy.
Nasze pytanie jest jednak precyzyjne: czy Pan Prokurator Generalny i Pani Rzecznik Praw Obywatelskich nie widz¹ niczego z³ego w sytuacji, w której
s¹d odwo³awczy nakazuje rozpoznanie sprawy z uwzglêdnieniem prawa do
obrony, a s¹d pierwszej instancji lekcewa¿y to i sprawê rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym, bez wzywania d³u¿niczki, któr¹ wczeœniej sam chcia³
przes³uchaæ? Czy to jest prawid³owe, ¿e s¹d pierwszej instancji najpierw widzi
koniecznoœæ osobistego przes³uchania d³u¿niczki, a nastêpnie arbitralnie orzeka o praktycznym wyzbyciu jej z wszelkiego maj¹tku bez mo¿liwoœci wypowiedzenia przez d³u¿niczkê choæby jednego zdania, choæby jednego s³owa?
W naszym przekonaniu s¹d pierwszej instancji post¹pi³ wbrew stanowisku s¹du odwo³awczego i doœæ cynicznie, jeszcze bardziej pozbawi³ d³u¿nika mo¿liwoœci obrony swoich praw.
Oczekujemy, ¿e Prokurator Generalny b¹dŸ Rzecznik Praw Obywatelskich w³aœciwie zareaguje na ten akt s¹dowego cynizmu i wniesie kasacjê od
jaskrawo krzywdz¹cego postanowienia, w tej bowiem sprawie mog³o dojœæ
do ra¿¹cego naruszenia prawa w³aœcicielki wy¿ej wymienionej firmy, pani
Iwony Œ.
Mamy nadziejê, ¿e Pan Prokurator i Pani Rzecznik wnikliwie rozwa¿¹
wniesienie kasacji na korzyœæ skazanego.
O to prosimy w naszym oœwiadczeniu.
Prosimy tak¿e, zarówno Pana Prokuratora Generalnego, jak i Pani¹
Rzecznik Praw Obywatelskich, ¿eby, analizuj¹c tê sprawê, mieli na wzglêdzie nie tylko such¹ literê prawa, ale te¿ wzglêdy spo³eczne, utracone miejsca
pracy wielu ludzi i oczywiste straty Skarbu Pañstwa.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 16.04.2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
uprzejmie informujê, w odpowiedzi na wniosek Pani Marsza³ek z dnia 22 lutego
2012 r. (BPS/043-06-206/12), i¿ Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci³ siê do S¹du
Rejonowego dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi o nades³anie akt postêpowania o sygn.
IV K 414/11.
Po zbadaniu wymienionych akt pod k¹tem istnienia przes³anek kasacyjnych poinformujê Pani¹ Marsza³ek o moim stanowisku w tej materii.
£¹czê wyrazy szacunku
Irena Lipowicz
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OdpowiedŸ
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 21.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Panów Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego
i Wojciecha Skurkiewicza z³o¿one na posiedzeniu Senatu w dniu 16 lutego 2012 r.,
w sprawie rozwa¿enia przez Prokuratora Generalnego mo¿liwoœci wniesienia „kasacji”
od postanowienia S¹du Rejonowego dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi, og³aszaj¹cego
upad³oœæ przedsiêbiorcy Iwony Œ. prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Firma Produkcyjno-Handlowa „IVETT” w Rawie Mazowieckiej, po zapoznaniu siê z aktami
sprawy uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.
S¹d Rejonowy dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi postanowieniem z dnia 14 maja 2010 r.,
sygn. XIV GU 13/10 na wniosek wierzyciela Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Warszawie Oddzia³ w Tomaszowie Mazowieckim og³osi³ upad³oœæ przedsiêbiorcy Iwony Œ.
prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Firma Produkcyjno-Handlowa
„IVETT” z siedzib¹ w Rawie Mazowieckiej.
Na skutek wniesionego przez Iwonê Œ. za¿alenia S¹d Okrêgowy w £odzi postanowieniem z dnia 13 lipca 2010 r., sygn. X Gz 243/10, uchyli³ zaskar¿one postanowienie,
zniós³ postêpowanie w zakresie rozprawy z dnia 11 maja 2010 r. i przekaza³ sprawê
s¹dowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu postanowienia
S¹d Okrêgowy podniós³, ¿e w postêpowaniu o og³oszenie upad³oœci nie jest obowi¹zkowe przeprowadzenie rozprawy, s¹d mo¿e orzekaæ wy³¹cznie na posiedzeniu niejawnym. Je¿eli jednak s¹d zdecydowa³ siê na przeprowadzenie rozprawy, to winien stosowaæ przepisy dotycz¹ce jej przebiegu. Skoro zatem uczestniczka usprawiedliwi³a swoj¹
nieobecnoœæ na rozprawie w dniu 11 maja 2010 r., to nieodroczenie rozprawy naruszy³o prawa uczestniczki i pozbawi³o j¹ mo¿liwoœci obrony swoich praw.
Podczas ponownego rozpoznania sprawy zarz¹dzeniem Przewodnicz¹cego Wydzia³u S¹du Gospodarczego S¹du Rejonowego dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi z dnia
11 sierpnia 2010 r., sygn. XIV GU 69/10 Iwona Œ. zosta³a zobowi¹zana miêdzy innymi
do z³o¿enia w terminie 7 dni wykazu wierzycieli, wysokoœci wierzytelnoœci, listy zabezpieczeñ dokonanych na jej maj¹tku przez wierzycieli oraz dowodów zap³aty dotychczas
wymagalnych rat i op³at, pod rygorem ujemnych skutków procesowych i uznania za
prawdziwe twierdzeñ zawartych we wniosku o og³oszenie upad³oœci. Ponadto S¹d dopuœci³ dowód z opinii bieg³ego na okolicznoœæ stanu przedsiêbiorstwa d³u¿niczki Iwony Œ. Opinia bieg³ego zosta³a dorêczona Iwonie Œ., która nie przedstawi³a do niej
zastrze¿eñ ani nie z³o¿y³a ¿adnych wniosków dowodowych.
Wobec powy¿szego postanowieniem z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. XIV GU 69/10
S¹d Rejonowy dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu
niejawnym og³osi³ upad³oœæ Iwony Œ. prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹
Firma Produkcyjno-Handlowa „IVETT” w Rawie Mazowieckiej. Postanowienie to jest
prawomocne, bowiem za¿alenie Iwony Œ. zosta³o odrzucone wskutek nieop³acenia go
w terminie wyznaczonym przez s¹d.
Nadzwyczajnym œrodkiem zaskar¿enia, przys³uguj¹cym Prokuratorowi Generalnemu w postêpowaniu cywilnym jest skarga kasacyjna.
Zgodnie z ogólnym uregulowaniem zawartym w art. 3981 §1 kodeksu postêpowania
cywilnego skarga kasacyjna do S¹du Najwy¿szego przys³uguje Prokuratorowi Generalnemu od wydanego przez s¹d drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postêpowania, koñcz¹cych
postêpowanie w sprawie.
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W przedmiotowej sprawie przepis ten nie ma jednak zastosowania, gdy¿ kwestiê tê
w postêpowaniu upad³oœciowym reguluje w sposób szczególny przepis art. 33 ust. 2
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad³oœciowe i naprawcze (tekst jednolity Dz. U.
z 2009 r., Nr 175, poz. 1361 ze zm.) zgodnie z którym, od postanowienia s¹du II instancji skarga kasacyjna nie przys³uguje.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie nale¿y stwierdziæ, ¿e od wydanego przez s¹d pierwszej
instancji w niniejszej sprawie postanowienia w przedmiocie og³oszenia upad³oœci skarga kasacyjna jest niedopuszczalna, a w sytuacji gdyby nawet zosta³o w sprawie tej wydane prawomocne orzeczenie przez s¹d II instancji, to i tak skarga kasacyjna od niego
Prokuratorowi Generalnemu by nie przys³ugiwa³a.
Pragnê nadto zauwa¿yæ i podkreœliæ, ¿e postêpowanie upad³oœciowe prowadzone
przez S¹d Rejonowy dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi w sprawie o sygn. XIV GUp 17/10
jeszcze siê toczy, natomiast nadzwyczajne œrodki zaskar¿enia przys³uguj¹ Prokuratorowi Generalnemu wy³¹cznie w sprawach, w których s¹ one dopuszczalne i tylko od
orzeczeñ prawomocnych.
£¹czê wyrazy szacunku
Andrzej Seremet

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 22 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 22 lutego 2012 r. znak BPS/043-06-205/12, przesy³aj¹ce wspólne oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza
Wojciechowskiego oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza podczas 6. posiedzenia Senatu RP, w dniu 16 lutego 2012 r.. dotycz¹ce rozwa¿enia przez Prokuratora Generalnego wniesienia kasacji od wyroku skazuj¹cego Pani¹ Iwonê Œ., uprzejmie informujê, ¿e
w Departamencie Postêpowania S¹dowego Prokuratury Generalnej zbadano akta
sprawy IV K 414/11 S¹du Rejonowego dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi.
W toku badania akt ustalono, ¿e w dniu 31 grudnia 2010 r. Prokurator Rejonowy
w Rawie Mazowieckiej skierowa³ akt oskar¿enia przeciwko Pani Iwonie Œ. zarzucaj¹c
jej pope³nienie czynu, polegaj¹cego na niewydaniu syndykowi masy upad³oœci 1484
imiennych akcji Spó³ki Land SA w Warszawie, wartoœci nominalnej 100 z³ ka¿da, kwalifikowanego z art. 523 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz.U. z 2009 r. Nr 175. poz.1361, z póŸn. zm.).
S¹d Rejonowy dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi wyznaczy! na dzieñ 15 czerwca 2011 r.
termin rozprawy, przesy³aj¹c jednoczeœnie wezwanie oskar¿onej do stawiennictwa. Pomimo osobistego odbioru wezwania w dniu 23 maja 2011 r., oskar¿ona nie stawi³a siê
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na wyznaczon¹ rozprawê, sk³adaj¹c w dniu 14 czerwca 2011 r. proœbê (niezawieraj¹c¹
podpisu) o zmianê terminu, motywuj¹c to trudn¹ sytuacj¹ rodzinn¹. S¹d Rejonowy dla
£odzi-Œródmieœcia w £odzi na podstawie art. 377 §3 k.p.k. uzna³ niestawiennictwo
oskar¿onej za nieusprawiedliwione i postanowi³ prowadziæ rozprawê bez jej udzia³u,
wydaj¹c po przeprowadzeniu przewodu s¹dowego wyrok, uznaj¹c oskar¿on¹ za winn¹
pope³nienia zarzucanego jej czynu i wymierzy³ karê 6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynosz¹cy 3 lata. Ponadto
S¹d orzek³ w stosunku do Pani Iwony Œ. karê grzywny 60 stawek dziennych, ustalaj¹c
wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10 z³.
Wyrok ten, wobec niezaskar¿enia przez strony uprawomocni³ siê w dniu 23 czerwca 2011 r. i sta³ siê wykonalny.
S¹d Rejonowy dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi, wobec braku stosownego wniosku
uprawnionej strony, nie sporz¹dzi³ pisemnego uzasadnienia przedmiotowego wyroku
z dnia 15 czerwca 2011 r.
W tej sytuacji, dokonuj¹c oceny sprawy pod k¹tem istnienia ewentualnych podstaw
kasacyjnych, przeanalizowano stan faktyczny i prawny przedmiotowego zdarzenia.
Art. 523 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad³oœciowe i naprawcze penalizuje zachowanie upad³ego, który nie dope³nia obowi¹zków okreœlonych w art. 57
ust. 1 i 2 wskazanej ustawy. Ów przepis stanowi, ¿e upad³y jest zobowi¹zany wskazaæ
i wydaæ syndykowi ca³y swój maj¹tek, a tak¿e wydaæ wszystkie dokumenty dotycz¹ce
jego dzia³alnoœci, maj¹tku oraz rozliczeñ, w szczególnoœci ksiêgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencjê. Wykonanie tego obowi¹zku upad³y potwierdza w formie oœwiadczenia na piœmie, które sk³ada sêdziemu-komisarzowi. Ponadto upad³y jest zobowi¹zany udzielaæ sêdziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaœnieñ dotycz¹cych swojego maj¹tku.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e S¹d orzekaj¹cy w zakresie zarzucanego Pani Iwonie Œ. wystêpku, nie by³ uprawniony do badania zasadnoœci postanowienia S¹du Rejonowego dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi S¹d Gospodarczy z dnia 14 maja 2010 r.,
sygnatura XIV GU 13/10 o og³oszeniu upad³oœci przedsiêbiorcy, a jedynie do ustalenia
czy orzeczenie w zakresie og³oszenia upad³oœci jest prawomocne, co skutkowa³o przyznaniem z mocy prawa statusu podmiotu upad³ego, a tym samym na³o¿eniem wskazanych powy¿ej obowi¹zków, okreœlonych w art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upad³oœciowe
i naprawcze.
W realiach niniejszej sprawy, Pani Iwona Œ. nie zrealizowa³a swoich ustawowych
obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upad³oœciowe i naprawcze, co skutkowa³o wyczerpaniem znamion wskazanego czynu
z art. 523 ust. 1 Prawa upad³oœciowego i naprawczego.
Niezale¿nie od powy¿szego podkreœlenia wymaga, ¿e ustalenia dotycz¹ce iloœci oraz
rodzaju akcji w Spó³ce Land SA w Warszawie, poczynione zosta³y w toku postêpowania
karnego, a nie wynika³y z oœwiadczenia Pani Iwony Œ., które zobowi¹zana by³a z³o¿yæ
syndykowi masy upad³oœci.
Ponadto nale¿y podnieœæ, ¿e S¹d Rejonowy dla £odzi-Œródmieœcia w £odzi, w przedmiotowej sprawie przeprowadzi³ postêpowanie zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹, dokonuj¹c prawid³owej oceny zebranego materia³u dowodowego, z zachowaniem
wymogów swobodnej jego oceny, okreœlonej w art. 7 k.p.k., zaœ ewentualny zarzut dokonania przez S¹d b³êdnej oceny dowodów i nies³usznego dania wiary jednym dowodom, a odmówienia wiarygodnoœci innym dowodom zebranym w sprawie, a co za tym
idzie poczynienia przez S¹d orzekaj¹cy b³êdnych ustaleñ faktycznych, w myœl regulacji
art. 523 §1 k.p.k., nie mo¿e stanowiæ podstawy wniesienia kasacji, albowiem zarzut
ten nie nale¿y do katalogu przyczyn kasacyjnych, wskazanych w tym przepisie.
S¹d Najwy¿szy orzekaj¹c w trybie przepisów o kasacji nie mo¿e dokonywaæ ponownej oceny dowodów, a jedynie kontrolowaæ poprawnoœæ dokonanych w wyroku
S¹du I instancji ustaleñ faktycznych.
W postêpowaniu kasacyjnym, S¹d Najwy¿szy sprawdza jedynie, czy ocena dowodów przeprowadzona przez S¹d nie narusza³a zasady swobodnej oceny dowodów, wyra¿onej w art. 7 k.p.k. a tak¿e, czy dokonuj¹c ustaleñ faktycznych orzekaj¹cy S¹d nie

6. posiedzenie Senatu w dniu 16 lutego 2012 r.

239

dopuœci³ siê ra¿¹cego naruszenia innych regu³ procedowania, co mog³oby mieæ wp³yw
na ustalenia faktyczne, a w konsekwencji na treœæ wyroku.
Badanie akt pozwoli³o na stwierdzenie, ¿e S¹d Rejonowy, orzekaj¹c w tej sprawie
opar³ siê na ca³okszta³cie ujawnionego materia³u dowodowego.
Reasumuj¹c – dokonana ocena prawid³owoœci sposobu procedowania S¹du Rejonowego i zasadnoœci wydanego wyroku, nie da³a podstaw do stwierdzenia, ¿e orzeczenie to zapad³o z ra¿¹c¹ obraz¹ prawa, o której mowa w art. 523 §1 k.p.k., a tym samym
nie da³a podstaw do wniesienia na korzyœæ Pani Iwony Œ. skargi kasacyjnej.
Z powa¿aniem
ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Robert Hernand
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Dzia³aj¹cy od trzydziestu lat Oœrodek KARTA to jedna z najwa¿niejszych
organizacji pozarz¹dowych w Polsce. Jego zas³ugi dla badania naszej historii
XX wieku i upamiêtniania ofiar s¹ trudne do przecenienia. Godne szczególnego podkreœlenia jawi siê to, i¿ KARTA, opowiadaj¹c siê za koniecznoœci¹ prowadzenia przez pañstwo polskie okreœlonej polityki historycznej, w swych
dzia³aniach dystansuje siê od bie¿¹cych sporów ideowych, zachowuje rzetelnoœæ i bezstronnoœæ. Dzieje siê tak równie¿ w przypadku zajmowania siê
trudnymi relacjami z innymi nacjami.
Dochodz¹ do mnie sygna³y o narastaj¹cych problemach finansowych
oœrodka. Miêdzy innymi z powodu utraty 200 tys. z³otych dotacji za³amaniu
ulec mo¿e opracowywanie Indeksu Represjonowanych. To prowadzony od
ponad dwudziestu lat program polegaj¹cy na zbieraniu danych Polaków represjonowanych przez Zwi¹zek Sowiecki.
W ramach indeksu opracowano ju¿ blisko milion biogramów. Ka¿dy
z nich to rzetelnie udokumentowany polski los. KARTA, podejmuj¹c siê tego
zadania, w jakiœ sposób wyrêcza³a pañstwo polskie w obowi¹zku upamiêtniania represji i krzywd doznanych przez obywateli.
Maj¹c na wzglêdzie dorobek Oœrodka KARTA i troskê o bezpieczeñstwo
jego zbiorów, jak równie¿ niekwestionowan¹ potrzebê kontynuacji realizowanych programów, zwracam siê do Pana Ministra o podjêcie dzia³añ stwarzaj¹cych Oœrodkowi KARTA mo¿liwoœæ realizacji jego misji.
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ
Warszawa, 23 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem senatora Jana Wyrowiñskiego przes³anym w piœmie
o sygn. BPS/043-06-207/12, uprzejmie informujê, ¿e Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pe³ni zgadza siê z opini¹ pana senatora dotycz¹c¹ znaczenia Oœrodka KARTA. Nie do przecenienia jest jego pe³na poœwiêcenia dzia³alnoœæ na rzecz polskiej pamiêci narodowej, najpierw w opozycyjnym podziemiu, potem w suwerennej
Polsce. Misja i autentyczne zapotrzebowanie, na które odpowiedŸ stanowi dzia³alnoœæ
Oœrodka i Fundacji KARTA, s¹ dzisiaj aktualne jak nigdy przedtem.
Jednoczeœnie informujê, ¿e ze strony Ministerstwa KARTA mo¿e liczyæ na niezbêdne jej wsparcie, przy czym d³ugofalow¹ intencj¹ jest zapewnienie tej wyj¹tkowo zas³u¿onej instytucji stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, przede wszystkim
w zakresie zadañ zwi¹zanych z archiwizacj¹. Kieruj¹c siê tymi przes³ankami Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadeklarowa³ w dniu 15 lutego br. przekazanie
w tym roku Oœrodkowi 500 000 z³otych.
Mam nadziejê, ¿e pan senator uzna powy¿sze wyjaœnienia za wystarczaj¹ce.
£¹czê wyrazy szacunku
Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Adama Zdzieb³y
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Na pocz¹tku lutego bie¿¹cego roku w mediach pojawi³a siê informacja
o planowanej przez PKP PLK likwidacji linii kolejowej Wodzis³aw Œl¹ski –
Cha³upki.
W pierwotnej wersji odcinek ten znalaz³ siê w grupie inwestycji zg³oszonych do naprawy g³ównej, jednak póŸniej okaza³o siê, ¿e decyzja o jego zamkniêciu to tylko kwestia czasu. Likwidacja po³¹czenia kolejowego Wodzis³aw
Œl¹ski – Cha³upki bêdzie nieodwracaln¹ strat¹ dla ca³ego regionu.
Linia ta umo¿liwia najkrótsze po³¹czenie zachodniej czêœci województwa
œl¹skiego z kolejami czeskimi i stacj¹ Bohumin – jednym z wiêkszych i wa¿niejszych obiektów na terenie dzia³ania kolei czeskich, tworz¹cych wraz z innymi tak zwany Ostrawski Wêze³ Kolejowy. Ze stacji Bohumin dostêpne s¹
po³¹czenia do Bratys³awy, Wiednia, Brna oraz Pragi.
Ta trasa jest wa¿na nie tylko ze wzglêdu na swój transgraniczny charakter, ale tak¿e ze wzglêdu na przebiegaj¹cy ni¹ transport pasa¿erski i towarowy. Patrz¹c na sieæ dróg w tym rejonie, mo¿na zobaczyæ, ¿e to w³aœnie aspekt
kolejowy przewozów towarowych jest niezwykle istotny jako jeden z kluczowych elementów sk³adaj¹cych siê na potencja³ rozwojowy tej czêœci województwa. Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e kompleksowy remont torowiska na tym
odcinku wykonano w latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego stulecia.
Brak jasnego sygna³u dotycz¹cego utrzymania opisywanej linii budzi
oczywiste obawy dotycz¹ce tego, czy nie podzieli ona losu linii nr 177 ³¹cz¹cej
Racibórz z G³ubczycami, która od grudnia 2010 r. ze wzglêdu na z³y stan techniczny toru oraz bezpieczeñstwo zosta³a formalnie zamkniêta. Gdyby tak siê
sta³o, transport kolejowy towarów opisanym odcinkiem musia³by zostaæ zast¹piony transportem ko³owym, co z uwagi na istniej¹cy stan infrastruktury
drogowej w powiatach wodzis³awskim i raciborskim i specyfikê funkcjonuj¹cych tam przedsiêbiorstw mo¿e staæ siê przyczynkiem do znacznego pogorszenia ich pozycji rynkowej. A co za tym idzie, mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na
lokalny rynek pracy.
Szanowny Panie Ministrze, zdaj¹c sobie sprawê z ogromu wyzwañ, jakie
stoj¹ przed sektorem kolejowym, deklaruj¹c jednoczeœnie pe³ne wsparcie dla
Pañskich dzia³añ, proszê, bior¹c pod uwag¹ znaczenie gospodarcze linii kolejowej Wodzis³aw Œl¹ski – Cha³upki, o odpowiedŸ dotycz¹c¹ jej przysz³oœci.
£¹czê wyrazy szacunku
Adam Zdzieb³o

OdpowiedŸ
Warszawa, 22 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Adama Zdzieb³y, skierowane do Pana S³awomira Nowaka, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przy piœmie
BPS/DSK-043-06-208/12 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie likwidacji linii kolejowej Wodzis³aw Œl¹ski – Cha³upki przedstawiam poni¿sze.
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Wed³ug przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA informacji, zarz¹dca nie
planuje zamkniêcia tej linii dla ruchu poci¹gów. Taka ewentualnoœæ mo¿e nast¹piæ jedynie w trybie awaryjnym, tzn. w przypadku nag³ego pogorszenia siê stanu infrastruktury. Zamkniêcia te bêd¹ mia³y charakter czasowy z uwagi na koniecznoœæ
przeprowadzenia robót naprawczych.
Stan techniczny przedmiotowego odcinka, bêd¹cy efektem wieloletniego niedoinwestowania infrastruktury w Polsce, jest niedostosowany do teraŸniejszych potrzeb.
W rozk³adzie jazdy 2011/2012 roku przyjêto za³o¿enia konstrukcji z ograniczeniem
prêdkoœci do 30 km/h. Na odcinku od km 8,341 do km 25.040 kursuje 12 poci¹gów
pasa¿erskich, a po korekcie rozk³adu jazdy od dnia 1 czerwca 2012 roku pozostanie
7 poci¹gów, natomiast w relacji Rybnik – Wodzis³aw Œl¹ski kursuje 16 poci¹gów, po
korekcie rozk³adu jazdy od dnia 1 czerwca 2012 roku pozostanie 8 poci¹gów. Korekty
rozk³adu jazdy dokonywane s¹ na wniosek PrzewoŸnika.
Wed³ug informacji przekazanych przez zarz¹dcê infrastruktury czas przejazdu poci¹gu pasa¿erskiego na odcinku Rybnik – Cha³upki wynosi 56,5 minuty (z uwzglêdnieniem istniej¹cych ograniczeñ prêdkoœci), natomiast alternatywny przejazd na odcinku
Rybnik – Racibórz – Cha³upki po liniach nr 151 i 140 wynosi 79 minut.
W latach 2008/2009 dokonano naprawy g³ównej toru nr 1 na odcinku Rybnik –
Wodzis³aw Œl¹ski, w wyniku której podniesiono prêdkoœæ do 60 km/h. Jednak z uwagi
na brak œrodków finansowych nie kontynuowano robót na dalszym odcinku do stacji
Cha³upki.
Ze wzglêdu na powy¿sze, a tak¿e na zu¿ycie g³ównych elementów nawierzchni (szyny, podk³ady) oraz 28-letni okres ich eksploatacji, koszt naprawy g³ównej tej linii tylko
na odcinku Wodzis³aw Œl¹ski – Cha³upki szacuje siê na oko³o 45 mln z³, jednak¿e PKP
PLK SA z uwagi na niewystarczaj¹ce œrodki w³asne nie ma mo¿liwoœci realizacji przedmiotowego zadania bez finansowego zaanga¿owania samorz¹dów lokalnych.
Nale¿y dodaæ, ¿e przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 7 listopada 2011 roku Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do 2013 roku z perspektyw¹ do 2015 roku nie
przewiduje ¿adnych dzia³añ na przedmiotowej linii.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podjê³o dzia³ania
na rzecz sfinansowania rewitalizacji przedmiotowego odcinka linii kolejowej nr 158
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Ponadto, istnieje mo¿liwoœæ rewitalizacji odcinka Wodzis³aw Œl¹ski – Cha³upki poprzez uwzglêdnienie tego
zadania w kolejnej perspektywie bud¿etowej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z informacjami uzyskanymi od zarz¹dcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zak³ad Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach wykonuje na bie¿¹co roboty naprawczo-utrzymaniowe, których celem jest
bezpieczne prowadzenie ruchu poci¹gów.
Wobec powy¿szego, proszê o przyjêcie niniejszych wyjaœnieñ jako odpowiedzi na
z³o¿one oœwiadczenie.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu

