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7. POSIEDZENIE SENATU
(14 marca 2012 r.)

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r.

Oœwiadczenie senatora Tadeusza Ar³ukowicza
skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej
Szanowna Pani Minister!
W dniu 13 grudnia 2011 roku Rada Ministrów przyjê³a Koncepcjê Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030, która klasyfikuje Bia³ystok jako
oœrodek o znaczeniu krajowym, nie zaœ jako oœrodek metropolitalny. Tego typu zapis budzi moje najwy¿sze zaniepokojenie.
Zgodnie z uchwalonym dokumentem za metropolie mo¿na uznaæ te oœrodki (wraz z ich obszarami funkcjonalnymi), które stanowi¹ centra zarz¹dzania
gospodarczego na poziomie co najmniej krajowym, maj¹ du¿y potencja³ gospodarczy, oferuj¹ szereg us³ug wy¿szego rzêdu i pe³ni¹ funkcje symboliczne, charakteryzuj¹ siê wysok¹ zewnêtrzn¹ atrakcyjnoœci¹ turystyczn¹,
du¿ymi mo¿liwoœciami edukacyjnymi i tworzenia innowacji, maj¹ zdolnoœæ
do utrzymywania relacji handlowych, naukowych, edukacyjnych, kulturowych z miêdzynarodowymi metropoliami oraz charakteryzuj¹cych siê wysok¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ dostêpnoœci¹ transportow¹. Jako oœrodki
spe³niaj¹ce te warunki koncepcja wymienia Warszawê, Aglomeracjê Górnoœl¹sk¹, Kraków, £ódŸ, Trójmiasto, Poznañ, Wroc³aw, bipol Bydgoszczy z Toruniem oraz Szczecin. Dodatkowo, pomimo braku lotniska obs³uguj¹cego
ruch pasa¿erski, do oœrodków metropolitalnych jako jedyne miasto z Polski
Wschodniej zaliczony zosta³ Lublin.
W œwietle wczeœniejszych ustaleñ zawartych w Strategii Rozwoju Kraju
na lata 2007–2015 i Strategii Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Polski
Wschodniej do roku 2020 brak Bia³egostoku na tej liœcie nie znajduje uzasadnienia. Obydwa wspomniane dokumenty wskazuj¹ bowiem na potrzebê
wzmacniania funkcji metropolitalnych Bia³egostoku jako najwiêkszego
oœrodka w pó³nocno-wschodniej czêœci naszego kraju. Tymczasem zapisy
ujête w KZPK w perspektywie mog¹ spowodowaæ zastój w rozwoju zarówno
samego miasta, jak i ca³ego regionu, który w du¿ej mierze pozostaje pod
wp³ywem gospodarczego i spo³ecznego oddzia³ywania stolicy województwa.
Przy ca³ym zrozumieniu dla autorów dokumentu, którego wagi nie sposób przeceniæ, jako senator z okrêgu obejmuj¹cego ca³oœæ Bia³ostockiego Obszaru Metropolitalnego muszê podkreœliæ, jak istotne jest nadanie statusu
oœrodka metropolitalnego stolicy województwa podlaskiego.
Ocena potencja³u Bia³egostoku na podstawie danych z 2009 r. nie odzwierciedla stanu rzeczywistego. Dziœ nasze miasto jest uznawane za najszybciej rozwijaj¹cy siê oœrodek w kraju, co znajduje potwierdzenie w wielu
niezale¿nych rankingach. Bia³ystok przoduje zarówno pod wzglêdem dynamiki demograficznej (liczba mieszkañców Bia³ostockiego Obszaru Metropolitalnego przekracza 500 tysiêcy), rozbudowy infrastruktury, jakoœci ¿ycia
w opiniach mieszkañców, w oparciu o wartoœci takie jak bezpieczeñstwo czy
ochrona œrodowiska, jak i – co szczególnie istotne – umiejêtnoœci pozyskiwania i wykorzystywania œrodków unijnych. W stolicy Podlasia funkcjonuj¹
i powstaj¹ nowe instytucje kulturalne o zasiêgu regionalnym i krajowym.
Rozwija siê infrastruktura turystyczna oraz oko³obiznesowa, jak na przyk³ad
strefa ekonomiczna czy Bia³ostocki Park Naukowo-Technologiczny. Miasto
skupia najwa¿niejsze i wysoko oceniane uczelnie wy¿sze, zarówno elity biznesu, jak i œwiata nauki œciœle wspó³pracuj¹ z przedstawicielami s¹siednich
województw, a tak¿e innych krajów, w tym najbli¿szych pañstw oœciennych
– Litwy i Bia³orusi.
Cieszy mnie fakt, ¿e koncepcja przyjêta przez Radê Ministrów zawiera
niezwykle wa¿ne za³o¿enie – osi¹ganie rozwoju inteligentnego, zrównowa¿onego oraz sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu, które musi opieraæ siê na
za³o¿eniu, ¿e w korzyœciach ze wzrostu gospodarczego w pe³ni uczestnicz¹
tak¿e regiony najbardziej oddalone od centrów rozwoju, co zwiêksza spójnoœæ terytorialn¹ kraju. Nie uda siê jednak, w mojej ocenie, realizacja tego celu, jeœli zapisy koncepcji nie uwzglêdni¹ aktualnej sytuacji Bia³egostoku
i w rezultacie bêd¹ generowa³y ryzyko zahamowania procesu nadrabiania
zaleg³oœci cywilizacyjnych obszaru wschodniej Polski.
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W 2030 r., wed³ug autorów dokumentu, „Polska Wschodnia jest regionem
dostêpnym, konkurencyjnym oraz spójnym z centrum kraju. G³ówne miasta
Polski Wschodniej pe³ni¹ funkcje stymuluj¹ce rozwój (...) Oœrodki regionalne
po³o¿one w pobli¿u granicy zewnêtrznej UE czerpi¹ dodatkowe korzyœci
z intensyfikacji wspó³pracy transgranicznej. Podniesienie jakoœci edukacji,
rozwój zasobów ludzkich, dostêpnoœæ us³ug publicznych oraz szerokopasmowego internetu stymuluje wykorzystanie potencja³u i wzrost konkurencyjnoœci tej czêœci Polski. Realizowane s¹ wspólne twarde i miêkkie projekty
wspieraj¹ce zrównowa¿ony rozwój obszarów po obu stronach granicy,
szczególnie w zakresie ochrony œrodowiska, rozwoju turystyki i inicjatyw
kulturowych”.
Szanowna Pani Minister, to jest piêkna wizja przysz³oœci, jeœli chcemy, by
w 2030 r. Polska Wschodnia tylko nieznacznie ró¿ni³a siê od tej, któr¹ widzimy dziœ.
Przy za³o¿eniu dynamicznego rozwoju czêœci kraju w oparciu o potencja³
policentrycznej sieci metropolii brak oœrodka tego typu w pó³nocno-wschodniej
Polsce spowoduje dalsze pog³êbienie istniej¹cych dziœ dysproporcji. Bia³ystok potrzebuje statusu metropolii nie dla siebie i swojego presti¿u, ale dla
kontynuowania zmian zachodz¹cych w regionie w ostatnich latach, w oparciu o zapisy koncepcji, planów i strategii tworzonych na poziomie centralnym.
Nie bêdziemy w stanie tego zrealizowaæ, kiedy rola miasta zostanie w nich
zmarginalizowana.
Maj¹c powy¿sze na uwadze zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Na jakich przes³ankach opiera³o siê Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, nadaj¹c w Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 miastu Bia³ystok status oœrodka regionalnego, nie zaœ metropolitalnego?
2. Czy na obecnym etapie prac legislacyjnych mo¿liwa jest zmiana zapisów koncepcji i poszerzenie listy oœrodków metropolitalnych o Bia³ystok?
3. Na jakie wsparcie, szczególnie pod wzglêdem inwestycyjnym, organizacyjnym i finansowym, bêd¹ mog³y liczyæ oœrodki metropolitalne? W jakim
zakresie wsparcie to bêdzie wy¿sze od wsparcia dla oœrodków o znaczeniu
regionalnym?
4. Czy Bia³ystok, skoro nie uzyska³ statusu miasta metropolitalnego,
a jest uznany za wiod¹cy oœrodek stymuluj¹cy rozwój ca³ego województwa
podlaskiego, mo¿e liczyæ na inne, dodatkowe formy wsparcia, zarówno finansowe, jak i prawne lub instytucjonalne?
Z powa¿aniem
Tadeusz Ar³ukowicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 17 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 19 marca 2012 r. (znak: BPS/043-07-209/12) dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Tadeusza Ar³ukowicza w sprawie zaklasyfikowania w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Bia³egostoku
jako oœrodka o znaczeniu krajowym, a nie jako oœrodka metropolitalnego, poni¿ej
przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania.
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1. Na jakich przes³ankach opiera³o siê Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, nadaj¹c
w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 miastu Bia³ystok status oœrodka regionalnego, nie zaœ metropolitalnego?
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) przyjêta
przez Rz¹d 13 grudnia 2011 r. formu³uje politykê przestrzennego zagospodarowania
na poziomie krajowym. Dokument stanowi podstawê do planowania w obszarach funkcjonalnych, w tym w obszarach metropolitalnych, bêd¹cego kluczowym elementem
nowoczesnej polityki rozwoju.
Klasyfikacja oœrodków miejskich zaproponowana w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 stanowi spe³nienie niezbêdnego warunku dla prowadzenia polityki zagospodarowania przestrzennego kraju. Zwracam uwagê, ¿e w KPZK
2030 Bia³ystok uznano za oœrodek wojewódzki pe³ni¹cy niektóre funkcje metropolitalne. W ramach Celu 1. KPZK 2030 – Podwy¿szenie konkurencyjnoœci g³ównych oœrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integracjê funkcjonaln¹
przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjaj¹cej spójnoœci
– Bia³ystok objêto dzia³aniami na rzecz „wspierania rozwoju funkcji metropolitalnych,
w tym przede wszystkim o znaczeniu krajowym” (Rysunek 18. Kierunki dzia³añ polityki
przestrzennej s³u¿¹ce podniesieniu konkurencyjnoœci g³ównych oœrodków miejskich).
Œwiadczy to o fakcie, ¿e w Koncepcji dostrze¿ono rolê Bia³egostoku, a tak¿e koniecznoœæ i potencja³ do rozwijania funkcji metropolitalnych stolicy województwa podlaskiego. Wyra¿am przekonanie, ¿e na skutek dzia³añ podejmowanych z poziomu krajowego
i regionalnego oraz wynikaj¹cych z aktywnoœci podmiotów gospodarczych, naukowych
i samych mieszkañców, Bia³ystok bêdzie rozwija³ funkcje metropolitalne, tak¿e te
o znaczeniu miêdzynarodowym.
Dodatkowo pragnê zwróciæ uwagê, ¿e przyjêta w KPZK 2030 hierarchia systemu
osadniczego, wynikaj¹ca z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., stanowi wypracowany kompromis pomiêdzy aspiracjami poszczególnych oœrodków miejskich, a ogólnie przyjêt¹, œwiatow¹ klasyfikacj¹ oœrodków
metropolitalnych, zgodnie z któr¹ jedyn¹ metropoli¹ w Polsce jest Warszawa. Pragnê
podkreœliæ, ¿e w zwi¹zku z powy¿szym wyznaczenie oœrodków metropolitalnych by³o
du¿ym wyzwaniem. W dokumencie przyjêto podzia³ oœrodków metropolitalnych na trzy
kategorie: oœrodki, w których rozwijaj¹ siê funkcje metropolitalne o znaczeniu miêdzynarodowym, krajowym i regionalnym. Do wyznaczenia oœrodków metropolitalnych
(i po³o¿onych wokó³ nich obszarów funkcjonalnych) przyjêto nastêpuj¹ce kryteria:
– liczba ludnoœci w oœrodku metropolitalnym – powy¿ej 300 tys. mieszkañców,
– zatrudnienie w sektorze us³ug rynkowych (poœrednictwo finansowe oraz obs³uga
nieruchomoœci i firm) – powy¿ej 40 tys. osób,
– liczba studentów kszta³c¹cych siê w danym mieœcie – powy¿ej 60 tys.,
– wspó³praca instytucji naukowo-badawczych w 5. i 6. Programie ramowym UE,
– lokalizacja portu lotniczego obs³uguj¹cego ruch pasa¿erski,
– lokalizacja hoteli cztero- i piêciogwiazdkowych,
– miêdzynarodowe wystawy w obiektach dzia³alnoœci wystawienniczej.
2. Czy na obecnym etapie prac legislacyjnych mo¿liwa jest zmiana koncepcji i poszerzenie listy oœrodków metropolitalnych o Bia³ystok?
Uchwa³a Rady Ministrów w sprawie przyjêcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 w artykule 3. stanowi, ¿e dokument mo¿e zostaæ zaktualizowany w ca³oœci lub w czêœci, w zale¿noœci od zmian uwarunkowañ spo³eczno-gospodarczych i rozwoju przestrzennego kraju. O ewentualnych zmianach dokumentu decyduje ka¿dorazowo Rada Ministrów. KPZK 2030 zak³ada ponadto, ¿e szczególna uwaga
zostanie poœwiêcona tworzeniu i intensyfikacji powi¹zañ miêdzy oœrodkami metropolitalnymi a regionalnymi (np. w zakresie wspó³pracy oœrodków naukowych, badawczych, wspierania wspó³pracy sektora wiedzy i biznesu, rozwoju wspó³pracy instytucji
kultury), które w przysz³oœci maj¹ uzupe³niæ policentryczn¹ sieæ metropolii.
Dodatkowo uprzejmie informujê, ¿e w MRR trwaj¹ obecnie prace nad wyznaczeniem kryteriów delimitacji obszarów metropolitalnych. Zestaw docelowych kryteriów
ma byæ skonstruowany w sposób uniwersalny, by umo¿liwiæ ich spe³nienie, wskutek
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zachodz¹cych zmian przestrzennych, demograficznych, spo³eczno-gospodarczych,
przez miasta regionalne.
3. Na jakie wsparcie, szczególnie pod wzglêdem legislacyjnym, organizacyjnym i finansowym, bêd¹ mog³y liczyæ oœrodki metropolitalne? W jakim zakresie wsparcie
to bêdzie wy¿sze od wsparcia dla oœrodków o znaczeniu regionalnym?
4. Czy Bia³ystok, skoro nie uzyska³ statusu miasta metropolitalnego, a jest uznany
za wiod¹cy oœrodek stymuluj¹cy rozwój ca³ego województwa podlaskiego, mo¿e liczyæ na inne, dodatkowe formy wsparcia, zarówno finansowe, jak i prawne lub instytucjonalne?
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 wskazuje na koniecznoœæ realizowania okreœlonych inwestycji, jednak nie jest dokumentem, na podstawie
którego decyzje realizacyjne s¹ podejmowane. Zgodnie z hierarchicznym systemem
planowania, poszczególne projekty bêd¹ realizowane na podstawie planów, programów i innych dokumentów operacyjnych przewidzianych w krajowym systemie strategicznego zarz¹dzania i przyjmowanych przez w³aœciwe organy zarz¹dzania (najczêœciej
prze Radê Ministrów). W ramach tych w³aœnie dokumentów bêd¹ podejmowane decyzje dotycz¹ce wysokoœci i sposobu finansowania oraz dok³adnych dat realizacji poszczególnych inwestycji.
Dodatkowo pragnê zauwa¿yæ, ¿e na podstawie zapisów KPZK 2030, wokó³ wszystkich miast wojewódzkich bêd¹ tworzone obszary funkcjonalne i opracowywane dla
nich plany zagospodarowania przestrzennego i strategie rozwoju. Umo¿liwi to uporz¹dkowane i systematyczne nasycanie miasta rdzeniowego i otaczaj¹cego go obszaru
funkcjonalnego ró¿norodnymi funkcjami metropolitalnymi oraz us³ugami wy¿szego
rzêdu, umo¿liwiaj¹c dalszy rozwój.
W œwietle zapisów KPZK 2030 oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
2010–2020 (KSRR), samorz¹d województwa pe³ni kluczow¹ rolê w takim zaprojektowaniu regionalnej strategii rozwoju, aby optymalnie wykorzystaæ wszystkie regionalne
potencja³y, które niew¹tpliwie w znacznym stopniu koncentruj¹ siê w miastach. Nale¿y podkreœliæ, ¿e KSRR wskazuje w pierwszym celu polityki regionalnej wzmacnianie
funkcji metropolitalnych oœrodków wojewódzkich i integracjê ich obszarów funkcjonalnych.
Uprzejmie informujê, ¿e Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje aktualnie za³o¿enia Krajowej Polityki Miejskiej oraz zasady wspó³finansowania projektów
z funduszy unijnych po roku 2014. Celem tych dzia³añ jest miêdzy innymi wzmocnienie efektywnoœci wydatkowania œrodków publicznych (w tym œrodków strukturalnych
UE) na rozwój obszarów miejskich – œrodki bêd¹ wydawane na kompleksowe i innowacyjne projekty, wpisuj¹ce siê w priorytety zdefiniowane na poziomie krajowym.
Równoczeœnie, zgodnie z celami dokumentów strategicznych (KSRR, KPZK 2030),
akcentuj¹cymi zagadnienia zwi¹zane z podwy¿szeniem konkurencyjnoœci i rozwojem
polskich miast, mo¿na spodziewaæ siê ich wyraŸnego wsparcia dla wzmocnienia ca³ego
polskiego systemu osadniczego oraz zwiêkszania spójnoœci terytorialnej.
Z powa¿aniem
MINISTER
w z. Adam Zdzieb³o
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Ar³ukowicza
skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Od lat prowadzone s¹ starania o wyjaœnienie okolicznoœci przeprowadzenia Ob³awy Augustowskiej w lipcu 1945 r. oraz prace zmierzaj¹ce do odnalezienia miejsca pochówku ofiar. Mimo ¿e od tych tragicznych wydarzeñ
up³ynê³o blisko siedemdziesi¹t lat, nadal nie s¹ znane przyczyny aresztowania, okolicznoœci i miejsce stracenia oraz spoczynku ponad szeœciuset naszych rodaków.
Intensywne zabiegi w celu odkrycia prawdy o losach osób uprowadzonych przez NKWD z terenu ziemi augustowskiej, sejneñskiej, suwalskiej i sokólskiej prowadzi Zwi¹zek Pamiêci Ofiar Ob³awy Augustowskiej 1945 r. oraz
rodziny ofiar. Nad tematem tym pochylaj¹ siê tak¿e w swoich badaniach polscy i rosyjscy uczeni, historycy, którzy potwierdzaj¹ fakt istnienia dokumentów na ten temat w rosyjskich zasobach archiwalnych.
W 1995 r. G³ówna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej potwierdzi³a, ¿e organy „Smiersz” 3. Frontu Bia³oruskiego aresztowa³y w lipcu
1945 r. piêciuset dziewiêædziesiêciu dwóch obywateli polskich, jednak nie
wniesiono przeciwko nim oskar¿eñ ani spraw do s¹du. W piœmie GPW stwierdzono, ¿e dalsze losy aresztowanych nie s¹ znane.
Wa¿nym krokiem w kierunku wyjaœnienia sprawy jest publikacja ksi¹¿ki
„Wed³ug scenariusza Stalina” autorstwa Rosjanina, Nikity Pietrowa, w której
zosta³ ujawniony nieznany dot¹d dokument, znajduj¹cy siê w archiwum Federalnej S³u¿by Bezpieczeñstwa, opisuj¹cy przygotowania sowieckiego
kontrwywiadu „Smiersz” do rozstrzelania schwytanych Polaków. Dokument
ten wskazuje równie¿, ¿e liczba rozstrzelanych obywateli polskich mo¿e byæ
znacznie wiêksza od dotychczas podawanych piêciuset dziewiêædziesiêciu
dwóch osób.
W ramach œledztwa prowadzonego w tej sprawie przez Instytut Pamiêci
Narodowej wykonano ju¿ na terenie kraju wszelkie czynnoœci procesowe,
a kolejne proœby o pomoc prawn¹ wysy³ane do Federacji Rosyjskiej za³atwiane s¹ odmownie.
W 2008 r. sprawa zosta³a wpisana przez MSZ do tak zwanego katalogu
zagadnieñ omawianych przez Miêdzyrz¹dow¹ Komisjê do Spraw Trudnych
w Stosunkach Polsko-Rosyjskich, jednak nadal nie wiadomo, czy zosta³a ona
oficjalnie poruszona.
Zdajê sobie sprawê, ¿e w tej sprawie potrzebne s¹ decyzje polityczne rosyjskiego rz¹du, bo w innym przypadku materia³y nie zostan¹ ujawnione,
a ¿eby do tego doprowadziæ potrzebne s¹ dzia³ania polskich w³adz.
Zwracam siê zatem do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Na jakim etapie s¹ w tej chwili dzia³ania dyplomatyczne prowadzone
w tej sprawie przez w³adze Rzeczypospolitej i Federacji Rosyjskiej?
2. Co uda³o siê dot¹d osi¹gn¹æ?
3. Czy planowane s¹ kolejne rozmowy maj¹ce na celu wyjaœnienie okolicznoœci tej zbrodni?
Liczê na podjêcie intensywnych dzia³añ w celu odnalezienia miejsc tak
wa¿nych dla rodzin ofiar Ob³awy Augustowskiej i lokalnych spo³ecznoœci.
Z powa¿aniem
Tadeusz Ar³ukowicz
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OdpowiedŸ
Warszawa, 6 kwietnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Tadeusza Ar³ukowicza (pismo
nr BPS/043-07-210/12 z dnia 19 marca br.), z³o¿one podczas 7. posiedzenia Senatu RP
w dniu 14 marca br. w sprawie wyjaœnienia okolicznoœci przeprowadzenia Ob³awy Augustowskiej w lipcu 1945 r., uprzejmie informujê.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych podziela zdanie Pana Senatora Ar³ukowicza, ¿e
Ob³awa Augustowska nale¿y z pewnoœci¹ do tych istotnych problemów, które musz¹
zostaæ ostatecznie wyjaœnione. Niestety, jak na razie, nie mo¿na odnotowaæ tutaj istotnego postêpu.
Jak s³usznie zauwa¿y³ Senator Ar³ukowicz, sprawa ta zosta³a podjêta podczas obrad Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Intencj¹ strony polskiej jest uzyskanie pe³nego dostêpu do wszelkich rosyjskich materia³ów archiwalnych, zwi¹zanych
z t¹ niewyjaœnion¹ zbrodni¹.
Strona polska bêdzie nalegaæ, aby kwestia ta sta³a siê jednym z tematów wspó³pracy nowo powsta³ych w Polsce i Rosji instytucji – Centrów Dialogu i Porozumienia. Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e powy¿sze stanowisko zosta³o przekazane stronie
rosyjskiej kana³ami dyplomatycznymi.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Gra¿yna Bernatowicz
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Ar³ukowicza
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Jak wynika z projektu rozporz¹dzenia w sprawie zniesienia niektórych
s¹dów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydzia³ów w niektórych
s¹dach rejonowych oraz zmiany rozporz¹dzenia w sprawie s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci, w najbli¿szym czasie likwidacji ma ulec S¹d Rejonowy
w Augustowie.
Zgadzam siê z przedstawionym Panu Ministrowi stanowiskiem Rady Powiatu Augustowskiego, które jasno wskazuje, ¿e likwidacja wymienionej jednostki i utworzenie w jej miejsce wydzia³u zamiejscowego S¹du Rejonowego
w E³ku nie znajduje uzasadnienia ani pod wzglêdem merytorycznym, ani finansowym.
S¹d w Augustowie, funkcjonuj¹cy nieprzerwanie od 1946 r., obs³uguje
niemal 60 tysiêcy mieszkañców powiatu augustowskiego, który stanowi
jeden z wa¿niejszych oœrodków turystycznych Polski. W zwi¹zku ze
zwiêkszaj¹c¹ siê niemal dwukro tnie liczb¹ ludnoœci, zw³aszcza w sezo nie
letnim, wzrasta te¿ li czba dzia³añ niezgodnych z prawem, a co za tym idzie
– liczba spraw prowadzonych przez augustowsk¹ placówkê. Dodatko wo
powiat augustowski, jako region granicz¹cy z Litw¹ i Bia³o rusi¹, patrolowany przez stacjonuj¹c¹ w Augustowie Stra¿ Grani czn¹, notuje sta³y
wzrost spraw z kodeksu karnego skarbowego – od 2008 r. ich liczba siê podwoi³a.
S¹d w Augustowie jest równie¿ wysoko oceniany w prowadzonych przez
ministerstwo statystykach, zw³aszcza je¿eli chodzi o sprawnoœæ postêpowania. Posiada te¿ wysoko wykwalifikowan¹ kadrê administracyjn¹ i finansowo-ksiêgow¹, która spe³nia wszystkie wymagania niezbêdne do pozostawienia siedziby s¹du rejonowego w³aœnie w Augustowie.
Rozumiem, ¿e decyzja o likwidacji S¹du Rejonowego w Augustowie wynika z przyjêcia przez ministerstwo kryterium liczebnoœci etatów sêdziowskich,
co jednak jest w tym przypadku kryterium nieadekwatnym do zró¿nicowanych warunków spo³eczno-gospodarczych w poszczególnych regionach naszego kraju.
Na terenie Polski Wschodniej gêstoœæ zaludnienia jest najmniejsza w kraju, zaœ odleg³oœci miêdzy poszczególnymi miejscowoœciami s¹ znaczne. Nie
bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e infrastruktura komunikacyjna jest na niskim
poziomie. St¹d – aby unikn¹æ licznych utrudnieñ dla mieszkañców powiatu
augustowskiego – najlepszym rozwi¹zaniem wydaje siê proponowane przez
w³adze powiatu augustowskiego przy³¹czenie do S¹du Rejonowego w Augustowie s¹dów w Sejnach i Grajewie. Pozwoli to zarówno na utrzymanie wysokiego kryterium etatów sêdziowskich (³¹cznie by³oby to 19 etatów), jak i na
zwiêkszenie dostêpnoœci komunikacyjnej s¹du dla mieszkañców tych miejscowoœci. Zarówno s¹d w Sejnach, jak i s¹d w Grajewie s¹ s¹dami ma³ymi
i zgodnie z projektem rozporz¹dzenia maj¹ byæ przekszta³cone w jednostki
zamiejscowe odpowiednio s¹dów w Suwa³kach i w £om¿y. Tymczasem odleg³oœæ z Grajewa do Augustowa jest zdecydowanie mniejsza ni¿ do £om¿y,
zaœ w przypadku s¹du w Sejnach, to z uwagi na przygraniczne po³o¿enie
i du¿¹ liczbê prowadzonych postêpowañ o zbli¿onym charakterze po³¹czenie
go z s¹dem w Augustowie by³oby najbardziej racjonalnym rozwi¹zaniem dla
spo³ecznoœci lokalnej.
Maj¹c na uwadze przedstawione argumenty, proszê, aby zechcia³ Pan
Minister jeszcze raz zweryfikowaæ zasadnoœæ likwidacji S¹du Rejonowego
w Augustowie.
Gdyby jednak¿e wskazane rozwi¹zania nie znalaz³y uznania, proponujê
rozwa¿yæ jeszcze jedn¹ opcjê, mianowicie przy³¹czenie S¹du Rejonowego
w Augustowie do jednostki w Suwa³kach. Przemawia za tym mniejsza odleg³oœæ z Augustowa do Suwa³k ni¿ do E³ku, po³o¿enie obu jednostek na terenie
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tego samego województwa oraz powi¹zania historyczne, równie¿ w zakresie
s¹downictwa.
Raz jeszcze proszê Pana Ministra o powtórn¹ analizê za³o¿eñ rozporz¹dzenia w tym zakresie.
Z powa¿aniem
Tadeusz Ar³ukowicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 17.04.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Tadeusza Ar³ukowicza w sprawie
zniesienia S¹du Rejonowego w Augustowie, z³o¿one podczas 7. posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 marca 2012 r., które przekazane zosta³o przy piœmie z dnia 19 marca 2012 r. Nr BPS/043-07-211/12 – 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.
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.
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W dalszej perspektywie 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.
Jakkolwiek wskazany projekt rozporz¹dzenia uwzglêdnia miêdzy innymi zniesienie
S¹du Rejonowego w Augustowie o etatyzacji wynosz¹cej 8 sêdziów i objêcie obszaru
wskazanej jednostki w³aœciwoœci¹ miejscow¹ S¹du Rejonowego w E³ku, to jednak
ostateczny kszta³t tego aktu prawnego, w tym tak¿e w zakresie okreœlenia s¹dów przejmuj¹cych, zostanie wypracowany po zakoñczeniu konsultacji spo³ecznych.
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.
Reasumuj¹c 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.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Ar³ukowicza
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Otrzyma³em niepokoj¹ce informacje ze strony Zarz¹du Powiatu w Augustowie, wskazuj¹ce na nieuwzglêdnienie w planach modernizacji sieci kolejowej na Podlasiu jedynej linii kolejowej ³¹cz¹cej pó³nocn¹ czêœæ województwa
podlaskiego z Bia³ymstokiem, to jest trasy Suwa³ki – Augustów – Bia³ystok.
Z korespondencji prowadzonej przez Zarz¹d Powiatu w Augustowie z Zarz¹dem PKP Polskie Linie Kolejowe SA wynika, i¿ Centrum Realizacji Inwestycji postanowi³o nie przeznaczaæ œrodków na modernizacjê linii kolejowej
Bia³ystok – Augustów – Suwa³ki, a prace utrzymaniowe zmierzaj¹ce do zachowania dotychczasowej prêdkoœci rozk³adowej jazdy poci¹gów uzale¿niæ
od posiadania ewentualnych wolnych œrodków w bli¿ej nieokreœlonej przysz³oœci.
W pe³ni popieram stanowisko Zarz¹du Powiatu w Augustowie, który stanowczo sprzeciwia siê tworzeniu kolejnych barier komunikacyjnych
w pó³nocno-wschodniej Polsce. Linia kolejowa ³¹cz¹ca Bia³ystok z Augustowem stanowi niewielk¹, ale szczególnie istotn¹ czêœæ infrastruktury kolejowej na Podlasiu. Jej modernizacja, a nie tylko utrzymanie, powinna byæ
jednym z priorytetowych dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia zarówno
mieszkañcom Augustowa i powiatu augustowskiego, jak i odwiedzaj¹cym te
strony turystom szybkiego, bezpiecznego i dogodnego po³¹czenia kolejowego.
W przeciwnym wypadku ten jeden z najpiêkniejszych i najbardziej cenionych zak¹tków turystycznych i uzdrowiskowych tej czêœci Polski zostanie pozbawiony mo¿liwoœci dalszego rozwoju. Zahamowanie inwestycji w infrastrukturê nie tylko drogow¹, ale i kolejow¹ w tym rejonie z pewnoœci¹ nie wp³ynie na
poprawê sytuacji spo³eczno-gospodarczej mieszkañców terenów, z których bogactwa przyrodniczego korzystaj¹ wszyscy mieszkañcy kraju.
Zwracam siê do Pana Ministra z apelem o wys³uchanie g³osu spo³ecznoœci powiatu augustowskiego i proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy ministerstwo rozwa¿y kwestiê przeznaczenia dodatkowych œrodków na modernizacjê trasy Suwa³ki – Augustów – Bia³ystok?
2. Jakie œrodki zamierza przeznaczyæ ministerstwo na inwestycje kolejowe na Podlasiu w najbli¿szej perspektywie?
3. Czy w puli œrodków przeznaczonych na utrzymanie linii kolejowych
znajduj¹ siê tak¿e œrodki na utrzymanie linii Bia³ystok – Augustów – Suwa³ki?
Z powa¿aniem
Tadeusz Ar³ukowicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
Pani
Ewa Kopacz
Marsza³ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na przes³ane oœwiadczenie senatora Pana Tadeusza Ar³ukowicza
skierowane do Pana S³awomira Nowaka, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy piœmie BPS/043-07-212/12 z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie
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odcinka linii kolejowej E75 Suwa³ki – Augustów – Bia³ystok przedstawiam poni¿sze
stanowisko.
Na podstawie analiz technicznych i œrodowiskowych, oraz rekomendacji wykonawców studium wykonalnoœci dla modernizacji ww. linii kolejowej oraz opracowania raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko zosta³a podjêta decyzja o wyborze trasy przebiegu modernizowanej linii kolejowej E75 przez Elk i Olecko. Istotnym
elementem wyboru wariantu przebiegu linii E75 na odcinku Bia³ystok – Suwa³ki jest
decyzja œrodowiskowa.
W raporcie o oddzia³ywaniu na œrodowisko rozpatrywano dwa warianty lokalizacyjne:
· wariant I Bia³ystok – E³k – Olecko – Suwa³ki – Trakiszki – granica pañstwa;
· wariant II Bia³ystok – Augustów – Suwa³ki – Trakiszki – granica pañstwa.
W celu wyboru najbardziej korzystnego dla œrodowiska wariantu zastosowano analizê wielokryterialn¹ z wykorzystaniem metody hierarchicznej AHP.
W ramach wariantu I i II rozpatrywano nastêpuj¹ce opcje prêdkoœciowe:
· Opcja „0” – niepodejmowanie przedsiêwziêcia;
· Opcja „1” – Modernizacja i dostosowanie infrastruktury do Dyrektywy 2004/50/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 roku zmieniaj¹cej Dyrektywê Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjnoœci transeuropejskiego systemu du¿ych prêdkoœci oraz Dyrektywê 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
interoperacyjnoœci transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz do standardów umowy AGTC dla korytarzy miêdzynarodowych w zakresie V = 120 km/h dla
poci¹gów pasa¿erskich i towarowych;
Opcja „2a” – Modernizacja i dostosowanie infrastruktury do Dyrektywy 2004/50/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 roku zmieniaj¹cej Dyrektywê Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjnoœci transeuropejskiego systemu du¿ych prêdkoœci oraz Dyrektywê 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
interoperacyjnoœci transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz do standardów umowy AGC dla korytarzy miêdzynarodowych w zakresie umo¿liwiaj¹cym prowadzenie poci¹gów pasa¿erskich z prêdkoœci¹ V=160 [km/h] oraz jazdê z prêdkoœci¹
V max do 120 km/h dla taboru towarowego;
Opcja „2b” – Modernizacja i dostosowanie infrastruktury do Dyrektywy 2004/50/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 roku zmieniaj¹cej Dyrektywê Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjnoœci transeuropejskiego systemu du¿ych prêdkoœci oraz Dyrektywê 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
interoperacyjnoœci transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz do standardów umowy AGC dla korytarzy miêdzynarodowych w zakresie umo¿liwiaj¹cym prowadzenie poci¹gów pasa¿erskich z prêdkoœci¹ V=200 [km/h] oraz jazdê z prêdkoœci¹
V=120 [km/h] dla poci¹gów towarowych.
Najwiêksz¹ wagê przypisano kwestiom przyrodniczym, a co za tym idzie mia³y one istotne znaczenie przy wyborze wariantu. W wyniku analizy wariantów lokalizacyjnych
stwierdzono, ¿e korzystniejszym pod wzglêdem œrodowiskowym jest wariant I Bia³ystok
– E³k – Olecko – Suwa³ki – Trakiszki – granica pañstwa. Linie kolejowe ujête w wariancie I modernizacji Rail Baltica przecinaj¹ obszary Natura 2000, parki narodowe i krajobrazowe oraz korytarze ekologiczne na znacznie krótszym odcinku ni¿ w przypadku wariantu II. W pobli¿u wariantu I brak jest rezerwatów przyrody, natomiast w odleg³oœci do
1 km od wariantu II zlokalizowane s¹ a¿ trzy takie siedliska. Ponadto planowany przebieg wybranego wariantu I zlokalizowany jest w pobli¿u du¿ych aglomeracji miejskich,
co w wiêkszym stopniu pozwoli na zaspokojenie potrzeb podró¿nych, usprawniaj¹c nie
tylko komunikacjê w ruchu pasa¿erskim, ale tak¿e w ruchu towarowym, a w rezultacie
przyczyni siê znacznie do zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ powietrza.
Okreœlone koszty w studium realizacji modernizacji linii E75 na odcinku Bia³ystok
– E³k – Suwa³ki – Trakiszki – granica pañstwa wynosi 4 758,02 mln z³, w tym koszty poszczególnych odcinków wynosz¹:
· Odcinek Suwa³ki – Trakiszki – granica pañstwa (700.38 mln z³);
· Odcinek E³k – Suwa³ki (1 541,70 mln z³);
· Odcinek Bia³ystok – E³k (2 515,94 mln z³).
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Resort bêdzie d¹¿y³ do ograniczenia tych kosztów, np. poprzez etapowanie (np. najpierw linie jednotorowe, z mo¿liwoœci¹ dobudowy drugiego toru).
Wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji linii E75 na odcinku Bia³ystok – E³k – Suwa³ki – Trakiszki jest w kolejnej perspektywie finansowej UE, tj. w latach 2014–2020. Na liniach nr 6 oraz 40 na odcinku Bia³ystok – Sokó³ka – Augustów –
Suwa³ki (tj. na terenie woj. podlaskiego) na rok 2012 przewidziane do realizacji zosta³y
nastêpuj¹ce prace utrzymaniowo-naprawcze:
Linia nr 6, odcinek Bia³ystok – Sokó³ka:
W ramach zadania finansowanego ze œrodków Funduszu Kolejowego przewidziana jest:
· wymiana 4000 mb szyn S49 starou¿ytecznych;
· wymiana 250 szt. podk³adów betonowych starou¿ytecznych.
Ze œrodków w³asnych Zak³adu Linii Kolejowych w Bia³ymstoku planuje siê:
· wymianê 1050 mb szyn nowych typu 49E1;
· ostateczn¹ naprawê pêkniêtych szyn (zabudowa wstawek szynowych i wykonanie
spoin termitowych) – planowana iloœæ 150 spoin;
· mechaniczne oczyszczenie t³ucznia w torze – 1,3 km toru;
· regulacjê toru w planie i profilu – 10 km toru;
· remont mostu w km 186,298;
· poprawê bezpieczeñstwa oraz zapobiegniêcie wprowadzenia ograniczeñ prêdkoœci.
Wykonanie powy¿szych prac w roku 2012 na linii nr 6 pozwoli na utrzymanie obecnie obowi¹zuj¹cej prêdkoœci wynosz¹cej 80 km/h, z jednym ograniczeniem prêdkoœci
do 50 km/h na odcinku o d³ugoœci 400 metrów.
Linia nr 40 Sokó³ka – Augustów – Suwa³ki:
W ramach prac utrzymaniowo-naprawczych na linii 40, w roku 2012 na odcinku
Sokó³ka – Augustów – Suwa³ki przewidziana do realizacji jest:
· wymiana 150 mb szyn S49 starou¿ytecznych:
· ostateczna naprawa pêkniêtych szyn (zabudowa wstawek szynowych i wykonanie spoin termitowych) – 66 spoin;
· regulacja toru w planie i profilu – 7 km toru;
· naprawa 2 obiektów in¿ynieryjnych: w km 18,789 oraz w km 34,137;
· poprawa bezpieczeñstwa na 3 przejazdach (w km 14,512; 41,314; 69,332).
Wykonanie powy¿szych prac w roku 2012 na linii nr 40, pozwoli na odwo³anie istniej¹cych ograniczeñ prêdkoœci na odcinku Sokó³ka – Augustów – Suwa³ki oraz przywrócenie prêdkoœci 80/90 km/h, z wyj¹tkiem odcinka o d³ugoœci 600 m w okolicy
Suwa³k, gdzie ze wzglêdu na uk³ad geometryczny toru obowi¹zywa³a bêdzie prêdkoœæ
60 km/h.
Wykonywanie robót utrzymaniowo-naprawczych na ww. liniach jest utrudnione ze
wzglêdu na problemy z pozyskaniem odpowiednio d³ugich zamkniêæ torowych na wykonanie powy¿szych robót (s¹ to linie jednotorowe o du¿ym natê¿eniu ruchu).
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r.

Oœwiadczenie senatora Tadeusza Ar³ukowicza
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi sygna³ami ze strony podlaskich organizacji pozarz¹dowych zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie zmiany zapisów w ustawie o dzia³alnoœci leczniczej, które maj¹ wejœæ w ¿ycie 1 lipca
2012 r., a które znacz¹co utrudni¹ organizacjom pozarz¹dowym, fundacjom,
koœcio³om, koœcielnym osobom prawnym i zwi¹zkom wyznaniowym prowadzenie dzia³alnoœci, do której nale¿y miêdzy innymi prowadzenie hospicjów,
stacji opieki i placówek opieki paliatywnej.
W œwietle przepisów ustawy wszelka dzia³alnoœæ tego rodzaju jest dzia³alnoœci¹ lecznicz¹, polega bowiem na udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych
(art. 3). Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 dzia³alnoœæ tak¹ mog¹ prowadziæ
jedynie podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy oraz podmioty realizuj¹ce praktykê zawodow¹, czyli lekarze i pielêgniarki. Podmioty lecznicze
dziel¹ siê na przedsiêbiorców i podmioty niebêd¹ce przedsiêbiorcami (co wynika z art. 4 ust. 1 w zwi¹zku z art. 2 ust. 1 pkt 4). Do tej drugiej grupy nale¿¹
jednak wy³¹cznie samodzielne zak³ady opieki zdrowotnej i jednostki bud¿etowe, w tym pañstwowe jednostki bud¿etowe tworzone i nadzorowane przez
ministra obrony narodowej, ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych,
ministra sprawiedliwoœci lub szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
posiadaj¹ce w strukturze ambulatorium, ambulatorium z izb¹ chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Oznacza to, ¿e organizacje pozarz¹dowe takie jak fundacje czy stowarzyszenia oraz koœcio³y, koœcielne osoby prawne lub zwi¹zki wyznaniowe mog¹
prowadziæ dzia³alnoœæ lecznicz¹, ale tylko jako przedsiêbiorcy. Kierunek ten
potwierdza regulacja zawarta w art. 16 ust. 1 ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, która uznaje tê dzia³alnoœæ za regulowan¹ w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Ostatecznym przypieczêtowaniem powi¹zania dzia³alnoœci leczniczej
z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ jest zapis art. 2 ust. 1 pkt 8, zgodnie z którym
przedsiêbiorstwo w ujêciu ustawy o dzia³alnoœci leczniczej to przedsiêbiorstwo w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz art. 205 ustawy o dzia³alnoœci leczniczej. Zapis ten informuje o tym, ¿e z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy dotychczasowe niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej staj¹ siê przedsiêbiorstwami podmiotów leczniczych.
Przepisy zawarte w ustawie o dzia³alnoœci leczniczej nie odzwierciedlaj¹
stanu faktycznego i stanu prawnego, w jakich dzia³aj¹ organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce tego typu dzia³alnoœæ, bowiem ma ona charakter charytatywny – od pacjentów nie s¹ pobierane op³aty. Zawarte w czêœci
przypadków kontrakty z NFZ nie pokrywaj¹ rzeczywistych wydatków na
opiekê, nie pozwalaj¹ te¿ na objêcie ni¹ wszystkich potrzebuj¹cych. Stanowi¹ od 50% do 80% œrodków wydatkowanych na ten cel. Pozosta³e wydatki
finansowane s¹ ze œrodków w³asnych, pozyskanych miêdzy innymi ze zbiórek publicznych czy 1% podatku przekazywanego organizacjom po¿ytku publicznego. W przypadku zastosowania literalnie zapisów obowi¹zuj¹cej
ustawy wspomniane organizacje zostan¹ odciête od tych wa¿nych Ÿróde³ finansowania.
Istnieje ryzyko, ¿e du¿a czêœæ organizacji bêdzie musia³a zlikwidowaæ
swoj¹ dzia³alnoœæ lecznicz¹ lub ograniczyæ drastycznie liczbê przyjmowanych chorych, a tym samym obowi¹zek opieki nad ludŸmi ciê¿ko chorymi bêdzie musia³o w ca³oœci przej¹æ pañstwo. Nowa ustawa równie¿ uniemo¿liwi
organizacjom zajmowanie siê osobami bezdomnymi, nad którymi opieka by³a
dot¹d finansowana w³aœnie z darowizn.
Ponadto literalne zastosowanie zapisów obowi¹zuj¹cej ustawy o dzia³alnoœci leczniczej wykluczy mo¿liwoœæ anga¿owania przez organizacje pozarz¹dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszy
w dzia³alnoœæ lecznicz¹. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w podmiotach tych wolontariu-
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sze wykonuj¹ bardzo wiele wa¿nych zadañ na rzecz chorych. Zgodnie
z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie wolontariusze mog¹ wykonywaæ œwiadczenia
na rzecz organizacji pozarz¹dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 w zakresie ich dzia³alnoœci statutowej, w szczególnoœci w zakresie
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, ale – co nale¿y podkreœliæ – z wy³¹czeniem
prowadzonej przez nie dzia³alnoœci gospodarczej. Wprowadzenie ustawy
o dzia³alnoœci leczniczej w ¿ycie w obecnej formie doprowadzi do tego, ¿e
w organizacjach tych wolontariusze nie bêd¹ mogli wykonywaæ œwiadczeñ
na rzecz chorych, poniewa¿ dzia³alnoœæ lecznicza bêdzie dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
Powa¿nym problemem jest tak¿e brak spójnoœci legislacyjnej stanu prawnego stworzonego przez ustawê o dzia³alnoœci leczniczej z wieloma innymi
ustawami: z ustaw¹ o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, z ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, z ustaw¹ o stowarzyszeniach,
z ustaw¹ o fundacjach, z ustaw¹ o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, z ustaw¹ o Krajowym Rejestrze S¹dowym i – co istotne – z gwarantowan¹ w Konstytucji RP wolnoœci¹ zrzeszania siê, w szczególnoœci w celu
prowadzenia dzia³alnoœci leczniczej jako dzia³alnoœci non-profit, czyli de facto
w celu nieodp³atnego pomagania najbardziej potrzebuj¹cym.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹
o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytanie.
Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza zmieniæ przepisy w ustawie o dzia³alnoœci leczniczej w taki sposób, by organizacje pozarz¹dowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie mog³y prowadziæ swoj¹ dzia³alnoœæ
w dotychczasowy sposób, czyli nie czerpi¹c z niej zysków, ale pokrywaj¹c
koszty z wp³at pochodz¹cych z 1% podatku przekazywanego OPP, darowizn
i zbiórek publicznych oraz anga¿uj¹c w tê dzia³alnoœæ wolontariuszy?
Moim zdaniem zmiana taka jest niezbêdna i powinna zostaæ wprowadzona przed 1 lipca 2012 r.
Z powa¿aniem
Tadeusz Ar³ukowicz

OdpowiedŸ
Warszawa,2012.04.04
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Tadeusza Ar³ukowicza – Senatora RP, przekazane przy piœmie znak BPS/043-07-213/12, dotycz¹ce prowadzenia dzia³alnoœci leczniczej przez organizacje pozarz¹dowe i koœcielne osoby prawne uprzejmie proszê
o przyjêcie poni¿szego stanowiska.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654,
z póŸn. zm.) stanowi, i¿ dzia³alnoœæ lecznicza jest dzia³alnoœci¹ regulowan¹ w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z póŸn. zm.). Wynika st¹d, ¿e dzia³alnoœæ lecznicza jest co
do zasady dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej.
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Uznanie dzia³alnoœci leczniczej wykonywanej przez organizacje pozarz¹dowe,
a tak¿e przez osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolnoœci sumienia i wyznania, za dzia³alnoœæ gospodarcz¹ budzi niepokój wielu z tych
podmiotów, które wystêpuj¹ w tej sprawie do Ministra Zdrowia, tak¿e za poœrednictwem Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego.
W zwi¹zku z powy¿szym, maj¹c na uwadze obawy i w¹tpliwoœci, jakie pojawi³y siê
w omawianym zakresie po wejœciu w ¿ycie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, uprzejmie
informujê, i¿ podjête zosta³y prace nad jej nowelizacj¹. Opracowany zosta³ projekt za³o¿eñ do ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, który by³ przedmiotem prac
Komitetu Rady Ministrów w dniu 15 marca br.
Jednoczeœnie chcia³bym poinformowaæ, i¿ ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzia³alnoœci leczniczej w art. 206 wprowadzi³a 12-miesiêczny okres dostosowawczy
na pe³ne dostosowanie siê do nowych przepisów, który up³ywa z dniem 1 lipca 2012 r.
Oznacza to, i¿ obecnie nie ma przeszkód prawnych dla funkcjonowania organizacji po¿ytku publicznego, w tym dla otrzymywania przez nie 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych. W tym okresie mo¿liwe jest bezkolizyjne wprowadzenie zmian wynikaj¹cych ze stosowania ustawy.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliñski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Biereckiego
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z aktualnym stanem prawnym w orzecznictwie s¹dowym wyra¿a siê stanowisko, ¿e ani zap³ata podatku wspólnika spó³ki osobowej, ani
np. wp³acanie kwot zaliczek na podatek dochodowy wspólnika przez pracowników dzia³u ksiêgowoœci spó³ki z konta bankowego spó³ki nie powoduje wygaœniêcia zobowi¹zania podatkowego u podatnika bêd¹cego wspólnikiem takiego podmiotu. W uzasadnieniu do uchwa³y sk³adu 7 sêdziów NSA
z 26 maja 2008 r., I FPS 8/07, s¹d stwierdza i¿ „tylko zap³ata podatku przez
podatnika prowadzi do realizacji zobowi¹zania podatkowego i tym samym
do jego wygaœniêcia”, zaœ „za termin dokonania zap³aty podatku uwa¿a siê
w obrocie bezgotówkowym – dzieñ obci¹¿enia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spó³dzielczej kasie oszczêdnoœciowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
w tym przypadku ustawodawca precyzyjnie okreœli³, ¿e w obrocie bezgotówkowym zap³ata podatku mo¿liwa jest jedynie z rachunku bankowego (albo
prowadzonego przez SKOK) podatnika. Nie jest zatem dopuszczalna, w obrocie bezgotówkowym, zap³ata podatku przez osobê trzeci¹ (z rachunku bankowego b¹dŸ prowadzonego przez SKOK nale¿¹cego do osoby trzeciej)”. Co
istotne, zdaniem s¹du zap³ata podatku przez osobê trzeci¹ lub z jej rachunku
nie tylko nie wygasi zobowi¹zania podatkowego, ale równie¿ nie uprawni tej
osoby do z³o¿enia wniosku o stwierdzenie nadp³aty. NSA wyjaœni³ te¿, ¿e te
wnioski odnosz¹ siê do wszelkich form zap³aty podatku, czyli tak¿e formy gotówkowej. Nale¿y jednak wyraŸnie zaakcentowaæ, ¿e zdaniem NSA te rozwa¿ania nie dotycz¹ sytuacji, w której osoba wp³acaj¹ca podatek w gotówce
dokonuje tego ze œrodków powierzonych mu przez podatnika. Dokonuje wówczas czynnoœci technicznej – wp³aca podatek za podatnika, dzia³a zatem jedynie jako „pos³aniec”. Bogumi³ Brzeziñski nazywa tak¹ osobê
„wyrêczycielem” (B. Brzeziñski, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesiñska,
„Ordynacja…”, op. cit. s. 422), Bogus³aw Dauter – „przekazicielem œrodków
podatnika” (S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyñski, R. Hauser, A. Kabat,
M. Niezgódka-Medek, „Ordynacja…”, op. cit., s. 270). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie
s¹ to pojêcia o charakterze normatywnym. Chodzi tu o osobê, która dokonuje
faktycznej wp³aty podatku, wp³acaj¹c œrodki otrzymane od podatnika, w takich bowiem wypadkach zap³aty w sensie prawnym dokonuje podatnik i nie
zmienia tego faktyczne wyrêczenie podatnika w przekazywaniu jego œrodków do kasy organu podatkowego.
Jak wynika z przedstawionego materia³u, wygaœniêciem zobowi¹zania
podatkowego skutkuje zap³ata przez osobê trzeci¹, która jest tzw. „pos³añcem” czy te¿ „wyrêczycielem”, to znaczy, jak wskazywano wczeœniej, dokonuje technicznej czynnoœci zap³aty, czyni¹c to ze œrodków powierzonych mu
przez podatnika. Jak stwierdzi³ NSA w uzasadnieniu uchwa³y z dnia 26 maja
2008 r., „w tych bowiem wypadkach” – to jest w przypadku pos³u¿enia siê
„wyrêczycielem” lub „pos³añcem” dla dokonania technicznej czynnoœci zap³aty – „zap³aty w sensie prawnym dokonuje podatnik i nie zmienia tego faktyczne wyrêczenie podatnika w przekazaniu jego œrodków do kasy organu
podatkowego”. Nie podzielaj¹c pogl¹du, ¿e zap³acenie podatku przez podmiot niebêd¹cy podatnikiem powoduje wygaœniêcie zobowi¹zania podatkowego, NSA jednoczeœnie zauwa¿y³, ¿e wzglêdy praktyczne mog¹ wskazywaæ
na potrzebê zmian przepisów w celu dostosowania ich do potrzeb praktyki.
W zwi¹zku z przedstawionymi kwestiami uprzejmie proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie.
Czy, kieruj¹c siê wzglêdami praktycznymi i ochron¹ interesów fiskalnych, nie nale¿a³oby rozwa¿yæ mo¿liwoœci wprowadzenia stosownych rozwi¹zañ legislacyjnych, które w sposób wyraŸny umo¿liwia³yby zap³atê
z rachunku spó³ki osobowej podatku dochodowego nale¿nego od wspólnika
tej spó³ki z tytu³u udzia³u w zysku tej spó³ki, w tym tak¿e zaliczki na ten podatek, w przypadku podjêcia przez tê spó³kê uchwa³y o wyp³acie zaliczek na
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poczet przysz³ej dywidendy ze œrodków przynale¿nych wspólnikowi od spó³ki z tytu³u udzia³u w zysku (zaliczkowej wyp³aty na poczet udzia³u w zysku)
proporcjonalnie do posiadanych w spó³ce udzia³ów?
Grzegorz Bierecki

OdpowiedŸ
Warszawa, 12 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Grzegorza Biereckiego podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 marca 2012 r., otrzymanym przy piœmie
z dnia 19 marca 2012 r. Nr BPS/043-07-214/12, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.) zobowi¹zaniem podatkowym jest wynikaj¹ce z obowi¹zku podatkowego zobowi¹zanie podatnika do zap³acenia na rzecz Skarbu Pañstwa,
województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokoœci, w terminie oraz w miejscu
okreœlonych w przepisach prawa podatkowego, zaœ obowi¹zkiem podatkowym jest wynikaj¹ca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinnoœæ przymusowego œwiadczenia pieniê¿nego w zwi¹zku z zaistnieniem zdarzenia okreœlonego w tych ustawach
(art. 4 Ordynacji podatkowej). Natomiast podatkiem jest publicznoprawne nieodp³atne, przymusowe oraz bezzwrotne œwiadczenie pieniê¿ne na rzecz Skarbu Pañstwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikaj¹ce z ustawy podatkowej (art. 6 Ordynacji
podatkowej). Z powo³anych definicji wynika, ¿e zobowi¹zanym do zap³aty podatku jest
podatnik.
Z kolei art. 59 §1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa stanowi, ¿e zobowi¹zanie
podatkowe podatnika wygasa w ca³oœci lub w czêœci wskutek zap³aty. W myœl art. 60
§1 Ordynacji podatkowej za termin dokonania zap³aty podatku uwa¿a siê:
1) przy zap³acie gotówk¹ – dzieñ wp³acenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spó³dzielczej kasie oszczêdnoœciowo-kredytowej albo dzieñ pobrania podatku przez p³atnika lub inkasenta;
2) w obrocie bezgotówkowym – dzieñ obci¹¿enia rachunku bankowego podatnika
lub rachunku podatnika w spó³dzielczej kasie oszczêdnoœciowo-kredytowej na
podstawie polecenia przelewu.
Maj¹c na uwadze powy¿sze uregulowania nale¿y przyj¹æ, i¿ tylko zap³ata podatku
przez podatnika powoduje wygaœniêcie zobowi¹zania podatkowego na podstawie
art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Podatek jest œwiadczeniem publicznoprawnym,
o osobistym charakterze którego w drodze czynnoœci cywilnoprawnych nie mo¿na
przenieœæ na inn¹ osobê, nawet za jej zgod¹. Umowa przeniesienia zobowi¹zañ podatkowych podatnika na inny podmiot nie ma znaczenia dla organów podatkowych w stosunkach podatkowoprawnych. Na gruncie przepisów prawa podatkowego umowa taka
nie wywo³uje skutków prawnych i nie powoduje zwolnienia podatnika z zobowi¹zania
podatkowego. Dla organu podatkowego istotne jest spe³nienie zobowi¹zania podatkowego, rozumiane jako zap³ata przez podatnika do tego zobowi¹zanego z mocy przepisów podatkowych.
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Zaprezentowana wy¿ej interpretacja ma swoje odzwierciedlenie w doktrynie. Komentatorzy przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa wskazuj¹ na publicznoprawny
i osobisty charakter zobowi¹zania podatkowego, a co za tym idzie niemo¿noœæ znoszenia tego charakteru przez umowy cywilnoprawne zawierane przez podatnika z osob¹
trzeci¹ (B. Brzeziñski, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesiñska, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Organizatora, Toruñ 2007, s. 422; S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyñski, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa.
Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Lexis Nexis, Warszawa 2007, s. 286; B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz,
Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wroc³aw 2008, s. 308).
Powy¿szy pogl¹d znajduje tak¿e potwierdzenie w uchwale Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 26 maja 2008 r. sygn. akt I FPS 8/07, w której „Naczelny S¹d Administracyjny za uzasadnione uzna³ stanowisko, ¿e zap³ata, o której mowa w art. 59 §1
pkt 1 w zw. z art. 60 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w 2004 r., dokonana przez
inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaœniêcia zobowi¹zania podatkowego tego podatnika”.
Odrêbnym zagadnieniem jest kwestia zap³aty zobowi¹zañ podatkowych podatnika
za poœrednictwem innych podmiotów. Przechodz¹c do omówienia tej problematyki,
pragnê zaznaczyæ, ¿e wp³ata przez osobê postronn¹ kwoty odpowiadaj¹cej wysokoœci
podatku mo¿e byæ uznana za skuteczn¹ zap³atê podatku, gdy wp³acaj¹cy wystêpuje jako osoba, która dzia³aj¹c na rachunek podatnika dokonuje zap³aty z jego zasobów pieniê¿nych. Dzia³a on w tym przypadku jako podmiot umocowany do zap³aty za
podatnika (w sensie technicznym). Nie dokonuje wówczas zap³aty podatku, lecz wp³aty
kwoty tytu³em podatku. Zap³ata podatku ma w tym przypadku wy³¹cznie wymiar techniczny. Kwestia ta by³a równie¿ przedmiotem rozwa¿añ Naczelnego S¹du Administracyjnego w uzasadnieniu powo³anej wy¿ej uchwa³y. S¹d uzna³, ¿e osoba wp³acaj¹ca podatek ze œrodków powierzonych mu przez podatnika dokonuje „…czynnoœci
technicznej – wp³aca podatek za podatnika, lecz dzia³a jedynie jako „pos³aniec”.
B. Brzeziñski nazywa tak¹ osobê „wyrêczycielem” (B. Brzeziñski, M. Kalinowski,
M. Masternak, A. Olesiñska: op. cit., s. 422), B. Dauter – „przekazicielem œrodków podatnika" (S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyñski, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek: op. cit., s. 270). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie s¹ to pojêcia o charakterze normatywnym. Chodzi tu o osobê, która dokonuje faktycznej wp³aty podatku, wp³acaj¹c œrodki
otrzymane od podatnika, np. pracownik podatnika w ramach powierzonych obowi¹zków udaje siê do urzêdu skarbowego i wp³aca w kasie œrodki od niego otrzymane czy
te¿ krewny podatnika, wyrêczaj¹c go, dokonuje zap³aty z jego œrodków. W tych bowiem
wypadkach zap³aty w sensie prawnym dokonuje podatnik i nie zmienia tego faktyczne
wyrêczenie podatnika w przekazaniu jego œrodków do kasy organu podatkowego”.
Z powo³anej uchwa³y wynika zatem, ¿e dla oceny skutecznoœci zap³aty podatku istotne znaczenie ma kwestia powierzenia „pos³añcowi” („wyrêczycielowi”) œrodków przez
podatnika. Na powy¿sze zwróci³ równie¿ uwagê Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z dnia 22 sierpnia 2008 r. sygn. akt II FSK 981/08 stwierdzaj¹c, ¿e „…spó³ka komandytowa dokonuj¹ca przelewu œrodków pieniê¿nych z nale¿¹cego do niej rachunku
bankowego jako zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika tej¿e
spó³ki, bez uprzedniego powierzenia jej tych œrodków, nie mo¿e byæ uznana za
„pos³añca podatnika”. W takiej sytuacji de facto nie dochodzi do zap³aty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych tego¿ wspólnika spó³ki, a tym samym nie nastêpuje wygaœniêcie zobowi¹zania podatkowego tego¿ podmiotu, stosownie do treœci
przepisów art. 59 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowi¹zuj¹cym
w 2005 r.”.
Pragnê jednak podkreœliæ, ¿e w sytuacji przedstawionej w oœwiadczeniu Pana Senatora, gdy przelew tytu³em podatku dochodowego wspólnika spó³ki osobowej nastêpuje
z rachunku tej spó³ki ze œrodków przynale¿nych wspólnikowi z tytu³u udzia³u w zysku
spó³ki, spe³nienie warunku dzia³ania przez spó³kê osobow¹ w charakterze wyrêczycie-
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la nie jest w orzecznictwie s¹dowym kwestionowane. Akcentuj¹c mo¿liwoœæ poboru
nale¿noœci na poczet przys³uguj¹cego wspólnikowi zysku spó³ki komandytowej tak¿e
w trakcie roku obrotowego, Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie w wyroku
z dnia 12 marca 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 2000/09 uzna³, ¿e „…dla dopuszczalnoœci
pos³u¿enia siê przez podatnika wyrêczycielem bez znaczenia jest w jakiej formie – gotówkowej czy bezgotówkowej – zap³ata nastêpuje. Powierzenie œrodków pieniê¿nych
na zap³atê podatku mo¿liwe jest bowiem nie tylko poprzez fizyczne przekazanie gotówki „do rêki” wyrêczyciela; ale mo¿e tak¿e polegaæ na zadysponowaniu œrodkami przys³uguj¹cymi podatnikowi z³o¿onymi na rachunku bankowym spó³ki komandytowej;
(zob. B. Brzeziñski glosa do uchwa³y NSA z 26 maja 2008 r. sygn. IFPS 8/07 opubl. Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego 2(23)/09). (…) Do wp³aty dokonanej
przez wyrêczyciela w formie bezgotówkowej nie bêdzie mia³ zastosowania wprost art.
60 §1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. (…). W opinii s¹du w tym przypadku potraktowaæ
nale¿y przelew z rachunku spó³ki jako wp³atê podatnika na rachunek urzêdu skarbowego i uznaæ, ¿e zobowi¹zanie podatnika wygaœnie z momentem wp³ywu tych œrodków
na rachunek urzêdu skarbowego”.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, nale¿y stwierdziæ, ¿e zasadniczy cel, któremu mia³oby
s³u¿yæ wprowadzenie do Ordynacji podatkowej rozwi¹zania w zakresie przedstawionym przez Pana Senatora, jest w zupe³noœci zrealizowany w drodze wyk³adni istniej¹cych przepisów. Wobec tego, nie widzê potrzeby dokonywania nowelizacji przepisów
Ordynacji podatkowej reguluj¹cych zap³atê podatku. Jednoczeœnie pragnê zapewniæ,
¿e stosowanie tych regulacji jest na bie¿¹co monitorowane pod k¹tem jego jednolitoœci.
W przypadku zidentyfikowania w tym obszarze ewentualnych rozbie¿noœci, zostanie
podjêta stosowna inicjatywa legislacyjna.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Premierze!
Pragnê poinformowaæ, ¿e ³odzianie z du¿ym zainteresowaniem œledz¹
doniesienia prasowe na temat rz¹dowego projektu dotycz¹cego siatkarskich
oœrodków szkolnych.
Pañskie osobiste zaanga¿owanie oraz pozytywna opinia sejmowej komisji do
spraw sportu pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e projekt bêdzie wkrótce realizowany.
W zwi¹zku z kierowanymi do mnie zapytaniami ³ódzkich œrodowisk edukacyjnych uprzejmie proszê o informacjê na temat zaawansowania prac oraz
zak³adanych kryteriów doboru szkó³ do tego projektu.
Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski

Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 30 marca 2012 r.
Pani Joanna Mucha
Minister Sportu i Turystyki
Szanowna Pani Minister,
w za³¹czeniu przekazujê, zgodnie z w³aœciwoœci¹, oœwiadczenie z³o¿one przez pana
Macieja Grubskiego, senatora RP, podczas 7. posiedzenia Senatu RP, przekazane przy
piœmie Marsza³ka Senatu RP z 19 marca br. (BPS/043-07-215/12), w sprawie rz¹dowego projektu dotycz¹cego siatkarskich oœrodków szkolnych.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Mieczys³aw Kasprzak
Pe³nomocnik Rz¹du do spraw
Deregulacji Gospodarczych
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA SPORTU
I TURYSTYKI
Warszawa, 18 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora RP Pana Macieja Grubskiego, przekazane
pismem z dnia 19 marca 2012 r. (sygn. BPS/043-07-215/12) w sprawie rz¹dowego
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projektu dotycz¹cego siatkarskich oœrodków szkolnych, uprzejmie informujê co nastêpuje: prace nad programem „Upowszechniania Sportu wœród dzieci i m³odzie¿y w zakresie pi³ki siatkowej” oraz zasadami jego implementacji wci¹¿ trwaj¹ w Ministerstwie
Sportu i Turystyki.
Wed³ug wstêpnych szacunków wynika, ¿e szko³y zainteresowane udzia³em w programie bêd¹ musia³y posiadaæ:
· cykl szkoleniowy m³odzie¿y oparty na klasach sportowych lub zagwarantowanie
utworzenia go do 1 wrzeœnia 2012 r.,
· halê sportow¹ pozwalaj¹c¹ na prowadzenie zajêæ równolegle dla kilku grup szkoleniowych,
· miejsca w szkolnym internacie lub bursie,
· czynn¹ sto³ówkê zapewniaj¹c¹ pe³ne wy¿ywienie,
· kadrê trenersk¹ spe³niaj¹c¹ wymogi Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej,
· zapewnienie wspó³finansowania zadania przez organy samorz¹du terytorialnego
(m.in. poprzez dostêp do obiektów sportowych czy wspó³finansowania internatu
i wy¿ywienia).
Z wyrazami szacunku
Joanna Mucha
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci nowelizacji ustawy o dzia³alnoœci leczniczej. Chodzi o to, aby nie pozbawiaæ niektórych niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej mo¿liwoœci realizacji us³ug
medycznych, w tym kontraktowanych przez NFZ.
Z przepisów obowi¹zuj¹cej od lipca 2011 r. ustawy o dzia³alnoœci leczniczej wynika, ¿e taka dzia³alnoœæ jest wykonywana przez przedsiêbiorstwo,
co automatycznie wymaga zg³oszenia dzia³alnoœci gospodarczej. Wskutek tej
ustawy organizacje pozarz¹dowe udzielaj¹ce œwiadczeñ zdrowotnych,
w tym niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej prowadz¹ce kompleksow¹ rehabilitacjê, zmuszone bêd¹ zakoñczyæ swoj¹ dzia³alnoœæ, mimo ¿e podpisa³y
piêcioletnie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia; konieczne bêdzie rozwi¹zanie tych umów. Jest to spowodowane sprzecznoœciami w aktach prawnych, to jest ustawie o dzia³alnoœci leczniczej, ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie, statutach, wpisach do KRS itp.
Z takim w³aœnie problemem, w imieniu swoim oraz swoich beneficjentów,
zarówno bezpoœrednich, jak i poœrednich, zg³osi³ siê do mnie Caritas Archidiecezji GnieŸnieñskiej.
NZOZ Oœrodek Mi³osiernego Samarytanina Caritas Archidiecezji GnieŸnieñskiej prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie rehabilitacji od 1999 r. Na pocz¹tku wspó³pracowa³ z kasami chorych, a nastêpnie z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Oœrodek ten nie tylko realizuje umowy z NFZ, ale tak¿e pomaga osobom nieubezpieczonym, dotyczy to równie¿ przypadków wykraczaj¹cych poza refundacjê NFZ. Czyni to dziêki zaanga¿owaniu swoich specjalistów,
dziêki pozyskiwaniu 1% podatku oraz innych dotacji.
Koniecznoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej pozbawi oœrodek
mo¿liwoœci starania siê o te dodatkowe œrodki, a tym samym uniemo¿liwi
udzielanie pomocy osobom nieobjêtym ubezpieczeniem oraz w innym obszarze zagro¿onym pogorszeniem stanu zdrowia i jakoœci ¿ycia. Jednoczeœnie
z powodu zg³oszenia dzia³alnoœci gospodarczej taki NZOZ zostanie zmuszony do rozwi¹zania umowy z NFZ i starania siê, jako nowy podmiot, o nowy
kontrakt.
W odczuciu gnieŸnieñskiego NZOZ jest to dzia³anie dyskryminuj¹ce
w kontekœcie wolnego rynku i konkurencji, a przede wszystkim uderzaj¹ce
w prawo do pomocy najbiedniejszym i zagro¿onym marginalizacj¹.
Z za³o¿enia ka¿de przedsiêbiorstwo, dzia³alnoœæ gospodarcza, jest nastawione na osi¹ganie zysków. Dzia³alnoœæ gnieŸnieñskiego oœrodka oraz wielu
jemu podobnych nigdy jednak nie przynosi³a zysków. Za³o¿one zosta³y bowiem w celu niesienia pomocy potrzebuj¹cym i w³aœnie na to w ca³oœci przeznaczaj¹ swoje dotacje, zgodnie z celami statutowymi.
Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.04.03
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Piotra Gruszczyñskiego – Senatora RP, przekazane przy piœmie znak BPS/043-07-216/12, dotycz¹ce prowadzenia dzia³alnoœci leczniczej przez organizacje pozarz¹dowe i koœcielne osoby prawne uprzejmie proszê
o przyjêcie poni¿szego stanowiska.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654,
z póŸn. zm.) stanowi, i¿ dzia³alnoœæ lecznicza jest dzia³alnoœci¹ regulowan¹ w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z póŸn. zm.). Wynika st¹d, ¿e dzia³alnoœæ lecznicza jest co
do zasady dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej.
Uznanie dzia³alnoœci leczniczej wykonywanej przez organizacje pozarz¹dowe,
a tak¿e przez osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolnoœci sumienia i wyznania, za dzia³alnoœæ gospodarcz¹ budzi niepokój wielu z tych
podmiotów, które wystêpuj¹ w tej sprawie do Ministra Zdrowia, tak¿e za poœrednictwem Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego.
W zwi¹zku z powy¿szym, maj¹c na uwadze obawy i w¹tpliwoœci, jakie pojawi³y siê
w omawianym zakresie po wejœciu w ¿ycie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, uprzejmie
informujê, i¿ podjête zosta³y prace nad jej nowelizacj¹. Opracowany zosta³ projekt za³o¿eñ do ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, który by³ przedmiotem prac
Komitetu Rady Ministrów w dniu 15 marca br.
Jednoczeœnie chcia³bym poinformowaæ, i¿ ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzia³alnoœci leczniczej w art. 206 wprowadzi³a 12-miesiêczny okres dostosowawczy
na pe³ne dostosowanie siê do nowych przepisów, który up³ywa z dniem 1 lipca 2012 r.
Oznacza to, i¿ obecnie nie ma przeszkód prawnych dla funkcjonowania organizacji po¿ytku publicznego, w tym dla otrzymywania przez nie 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych. W tym okresie mo¿liwe jest bezkolizyjne wprowadzenie zmian wynikaj¹cych ze stosowania ustawy.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliñski
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego
oraz senatora Marka Konopki
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 3 marca 2011 r. skierowaliœmy oœwiadczenie senatorskie do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Dotyczy³o ono b³êdu w przepisach
odnosz¹cych siê do geometrii urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
W odpowiedzi z dnia 7 kwietnia 2011 r. (TD–7wt–0701–14/11) minister
stwierdzi³, ¿e przepisy rozporz¹dzenia reguluj¹cego powy¿sze zagadnienie
s¹ przedmiotem prowadzonych przez resort prac. Poinformowa³ równie¿, i¿
maj¹c na wzglêdzie wagê problemu przedstawionego przez autorów oœwiadczenia, wyst¹pi³ z proœb¹ do dyrektora naczelnego Instytutu Badawczego
Dróg i Mostów, profesora Leszka Rafalskiego, o przedstawienie opinii w tej
sprawie. Zarówno opinia instytutu, jak i uwagi przedstawione w oœwiadczeniu mia³y zostaæ uwzglêdnione w pracach nad ostatecznym brzmieniem przepisów przedmiotowego rozporz¹dzenia.
Od kwietnia 2011 r. powy¿sze rozporz¹dzenie by³o trzykrotnie nowelizowane (DzU nr 89, poz. 508; DzU nr 124, poz. 702; DzU nr 133, poz. 772), ale
¿adna ze zmian nie dotyczy³a progów zwalniaj¹cych U-16d. Przedstawione
zagadnienie nie zosta³o ujête w programie prac Ministerstwa Infrastruktury
na II pó³rocze 2011 r. (Ÿród³o: strona internetowa ministerstwa), nie zosta³o równie¿ ujête w wykazie prac legislacyjnych zatwierdzonych przez Pana Ministra na rok 2012 (Ÿród³o: strona internetowa ministerstwa).
Jesteœmy przekonani, ¿e dalsza zw³oka skutkowaæ bêdzie powstawaniem kolejnych progów zagra¿aj¹cych u¿ytkownikom dróg.
Za³¹czamy fotografie progów zwalniaj¹cych oraz tekst naszego poprzedniego oœwiadczenia.
Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
Marek Konopka

OdpowiedŸ
Warszawa, 18 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Panów senatorów, Piotra Gruszczyñskiego i Marka Konopkê, na 7. posiedzeniu Senatu RP w dniu 14 marca 2012 r., przys³ane przy piœmie nr BPS/043-07-217/12 z dnia 19 marca 2012 r., w sprawie
przepisów odnosz¹cych siê do geometrii urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego
(progów zwalniaj¹cych), przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienie.
Maj¹c na wzglêdzie odpowiedŸ Ministra Infrastruktury (pismo nr TD-7wt-0701-14/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r.) na oœwiadczenie Panów senatorów Piotra Gruszczyñskiego i Marka Konopkê z dnia 3 marca 2011 r. uprzejmie informujê Pana Marsza³ka,
¿e podtrzymujê stanowisko przedstawione w przywo³anym wy¿ej piœmie.
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Dotychczasowe nowelizacje przepisów rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków technicznych dla znaków
i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z póŸn. zm.) nie uwzglêdnia³y zmian przepisów dotycz¹cych warunków technicznych dla urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego, gdy¿ przepisy te w dalszym ci¹gu s¹ przedmiotem prac prowadzonych przez resort.
Odnosz¹c siê do przekonania Panów senatorów Piotra Gruszczyñskiego i Marka
Konopki, i¿ „dalsza zw³oka skutkowaæ bêdzie powstawaniem kolejnych progów zwalniaj¹cych zagra¿aj¹cych u¿ytkownikom dróg”, uprzejmie wyjaœniam, ¿e w aktualnym
stanie prawnym – na podstawie przepisów §3 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeœnia 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków zarz¹dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz¹dzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729) – organ zarz¹dzaj¹cy ruchem rozpatruje wnioski dotycz¹ce
zmian w organizacji ruchu oraz prowadzi kontrolê prawid³owoœci zastosowania i funkcjonowania urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego (równie¿ progów zwalniaj¹cych) oraz ich zgodnoœci z zatwierdzon¹ organizacj¹ ruchu.
Ponadto, przepisy §12 ust. 5 przywo³anego wy¿ej rozporz¹dzenia z dnia 23 wrzeœnia 2003 r. zobowi¹zuj¹ organ zarz¹dzaj¹cy ruchem do przeprowadzania co najmniej
raz na 6 miesiêcy kontroli prawid³owoœci zastosowania, wykonania, funkcjonowania
i utrzymania wszystkich urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego umieszczonych
na drogach jemu podleg³ych.
Z uwagi na powy¿sze wskazujê, i¿ organ zarz¹dzaj¹cy ruchem na drogach posiada
niezbêdne kompetencje do podejmowania dzia³añ w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
u³atwia gminom poprzez tworzenie zwi¹zków miêdzygminnych realizacjê zadañ z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Treœæ art. 3 ust. 2a stanowi, ¿e w razie wykonywania przez zwi¹zek miêdzygminny zadañ, o których
mowa w ust. 2, okreœlone w ustawie prawa i obowi¹zki organów gminy,
w tym uchwalenia aktów prawa miejscowego, wykonuj¹ w³aœciwe organy tego zwi¹zku. Brak orzecznictwa oraz zwyczajowych rozwi¹zañ, k³opoty interpretacyjne, a tak¿e chêæ dzia³ania w prawie determinuj¹ koniecznoœæ
dokonania przez Pana Ministra wyk³adni wspomnianych przepisów poprzez
udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Czy w³aœciwe organy zwi¹zku miêdzygminnego, uwzglêdniaj¹c treœæ
art. 3 ust. 2a wy¿ej wymienionej ustawy, bêd¹ mia³y prawo:
— po pierwsze, do uchwalania jednolitego regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gmin wchodz¹cych w sk³ad zwi¹zku miêdzygminnego?
— po drugie, do podjêcia uchwa³ w sprawie ustalenia metody naliczania
i wysokoœci stawki op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wzoru deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sk³adanej przez w³aœciciela nieruchomoœci, o miejscu i terminach jej
sk³adania, a tak¿e o terminach z³o¿enia pierwszej deklaracji; szczegó³owego
sposobu i zakresu œwiadczenia us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczon¹ op³atê?
— po trzecie, do wydawania decyzji w sprawach indywidualnych dotycz¹cych terminu i wysokoœci op³at za odbieranie odpadów komunalnych?
— po czwarte, do prowadzenia postêpowañ windykacyjnych?
— po pi¹te, do korzystania z danych ewidencji ludnoœci w gminach celem
ustalenia faktycznej liczby mieszkañców?
— po szóste, do korzystania z zasobu geodezyjno-kartograficznego gminy celem zewidencjonowania nieruchomoœci, na których mog¹ byæ wytwarzane odpady komunalne?
— po siódme, do przejêcia na siebie pe³nej odpowiedzialnoœci (tak¿e finansowej) za realizowane zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, tak¿e w zakresie osi¹gniêcia w³aœciwego poziomu recyklingu
i przygotowania do ponownego u¿ycia odpowiednich frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji, o których mowa odpowiednio w art. 3b i 3c ustawy?
Rozwi¹zanie tych w¹tpliwoœci pomo¿e gminom oraz tworzonym zwi¹zkom miêdzygminnym realizowaæ zadania z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ liter¹ prawa.
£¹czê wyrazy szacunku
Andrzej Grzyb
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OdpowiedŸ
Warszawa, 18 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo, z dnia 19 marca 2012 r., przekazuj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Andrzeja Grzyba podczas 7. posiedzenia Senatu RP, w sprawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, uprzejmie przedstawiam
poni¿sze informacje.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w celu wspólnego wykonywania zadañ publicznych gminy mog¹ tworzyæ zwi¹zki miêdzygminne. Tê ogóln¹ regu³ê na gruncie ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.) zawiera art. 3 ust. 2a tej ustawy. Stosownie do tego
przepisu w razie wykonywania przez zwi¹zek miêdzygminny zadañ w zakresie czystoœci i porz¹dku (art. 3 ust. 2), okreœlone w ustawie o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach prawa i obowi¹zki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonuj¹ w³aœciwe organy tego zwi¹zku.
Istota zwi¹zku miêdzygminnego polega wiêc na tym, ¿e zainteresowane gminy
okreœlaj¹, jakie zadania, nale¿¹ce do zakresu ich dzia³ania, bêd¹ wykonywane wspólnie i w tym celu tworz¹ samodzielny byt prawny w postaci zwi¹zku, na który przenosz¹
wykonywanie tych zadañ. Prawa i obowi¹zki gmin uczestnicz¹cych w zwi¹zku, dotycz¹ce wykonywania zadañ przekazanych zwi¹zkowi, przechodz¹ na zwi¹zek. Gminy,
które zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹ przyst¹pi¹ do zwi¹zku gmin ceduj¹, ex lege,
zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym w zwi¹zku z art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, swoje prawa i obowi¹zki na zwi¹zek
w zakresie zadañ przekazanych zwi¹zkowi z dniem og³oszenia statutu zwi¹zku. Zadania przekazane przez gminy staj¹ siê zadaniami w³asnymi zwi¹zku, ze wszystkimi tego
prawnymi implikacjami. Zadania te obejmuj¹ zarówno sferê prawa publicznego, jak
i sferê prawa prywatnego (cywilnego). Zakres zdolnoœci prawnej zwi¹zku w stosunku
do powierzonych mu zadañ jest to¿samy z zakresem zdolnoœci prawnej gmin, które
w nim uczestnicz¹. Zgromadzenie zwi¹zku miêdzygminnego utworzonego na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach mo¿e wiêc
uchwalaæ akty prawa miejscowego wynikaj¹ce z ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, w szczególnoœci w zakresie op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zarz¹d zaœ zwi¹zku miêdzygminnego jest uprawniony do wydawania
wszelkich decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach na takich samych zasadach jak organy gmin wchodz¹cych w sk³ad zwi¹zku.
Egzekucja jest prowadzona na podstawie odrêbnych przepisów – ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r.
Nr 229, poz. 1954, z póŸn. zm.) Art. 1a pkt 7 tej ustawy wskazuje, ¿e organem egzekucyjnym jest organ uprawniony do stosowania w ca³oœci lub w czêœci okreœlonych
w ustawie œrodków s³u¿¹cych doprowadzeniu do wykonania przez zobowi¹zanych ich
obowi¹zków o charakterze pieniê¿nym lub obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym
oraz zabezpieczania wykonania tych obowi¹zków. Zgodnie z art. 19 tej¿e ustawy zasadniczo organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich œrodków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej nale¿noœci pieniê¿nych jest naczelnik urzêdu
skarbowego. Organem egzekucyjnym mog¹ byæ te¿ prezydenci niektórych miast (Bia³ystok, Bielsko-Bia³a, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Czêstochowa, D¹browa Górnicza, Elbl¹g, Gdañsk, Gdynia, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Grudzi¹dz, Jastrzêbie-Zdrój,
Jaworzno, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Legnica, Lublin, £ódŸ, Mys³owi-
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ce, Olsztyn, Opole, P³ock, Poznañ, Radom, Ruda Œl¹ska, Rybnik, Rzeszów, Siemianowice Œl¹skie, S³upsk, Sopot, Sosnowiec, Szczecin, Œwiêtoch³owice, Tarnów, Toruñ,
Tychy, Wa³brzych, W³oc³awek, Wroc³aw, Zabrze, Zielona Góra oraz miasto sto³eczne
Warszawa). W odniesieniu do pozosta³ych gmin, w zakresie nale¿noœci pieniê¿nych,
w tym z tytu³u podatków i op³at, dla których organ gminy jest w³aœciwy do ich ustalania lub okreœlania i pobierania, organem egzekucyjnym jest naczelnik urzêdu skarbowego. Oznacza to, ¿e w takim przypadku organ gminy lub organy zwi¹zku
miêdzygminnego musz¹ wystawiæ tytu³ wykonawczy, zaœ w postêpowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez w³aœciwego naczelnika urzêdu skarbowego uczestnicz¹ jako
wierzyciele.
Nale¿y te¿ przyj¹æ, ¿e zgodnie z art. 67 ustawy o samorz¹dzie gminnym, gminy tworz¹ce ten zwi¹zek mog¹ okreœliæ w statucie zwi¹zku miêdzygminnego zakres w jakim
zwi¹zek miêdzygminny ma dostêp do ewidencji ludnoœci oraz zasobu geodezyjno-kartograficznego poszczególnych gmin wchodz¹cych w sk³ad zwi¹zku w celu wykonywania jego zadañ w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku w gminach.
W statucie zwi¹zku miêdzygminnego nale¿y równie¿ okreœliæ sposób finansowania
zwi¹zku. Finansowanie to mo¿e byæ oparte na dochodach w³asnych zwi¹zku miêdzygminnego – w przypadku zwi¹zku miêdzygminnego przejmuj¹cego zadania w zakresie
utrzymania czystoœci i porz¹dku np. w postaci wp³ywów z op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazywanych przez w³aœcicieli nieruchomoœci, b¹dŸ te¿ na
sk³adkach gmin tworz¹cych zwi¹zek miêdzygminny.
Wskazany powy¿ej zakres zadañ oraz szczegó³owe okreœlenie praw i obowi¹zków
zwi¹zku miêdzygminnego przez okreœlenie poszczególnych kompetencji przejmowanych przez zwi¹zek miêdzygminny od gmin wchodz¹cych w jego sk³ad, powinien zostaæ
okreœlony w statucie zwi¹zku miêdzygminnego uchwalanego na podstawie art. 67
ustawy o samorz¹dzie gminnym.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz WoŸniak
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do pisma, które otrzyma³em od starosty powiatu
strzelecko-drezdeneckiego wnoszê oœwiadczenie senatorskie zwi¹zane
z obowi¹zuj¹cymi uregulowaniami prawnymi w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych i jej stosowaniem w odniesieniu do wskazanych op³at, a w szczególnoœci z ujêciem formalnoprawnym tych czynnoœci.
Powiat strzelecko-drezdenecki wykazuje jeden z najwy¿szych wskaŸników bezrobocia w województwie lubuskim. Pod koniec 2011 r. wyniós³ on
23%. Sukcesywnie zmienia siê charakter powiatu z typowo rolniczego
w rolniczo-przemys³owy. Powstaj¹ innowacyjne podmioty gospodarcze produkuj¹ce wyroby bran¿y metalowej na potrzeby budownictwa, energetyki,
rolnictwa oraz przemys³u motoryzacyjnego i lotniczego. Niemniej jednak dla
znacznej czêœci obywateli jedn¹ z czêstych form zarobku jest nadal handel
samochodami u¿ywanymi sprowadzanymi z zachodniej Europy. St¹d wynika du¿a liczba rejestracji w powiecie sprowadzanych aut.
Powiat realizowa³ swoje zadania zwi¹zane z pobieraniem op³at za kartê
pojazdu na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa o ruchu drogowym
oraz rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 28 lipca 2003 r., gdzie ustanowiono, ¿e za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP organ rejestruj¹cy pobiera op³atê w wysokoœci 500 z³. Nastêpnie
zaczê³o obowi¹zywaæ kolejne rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury,
z 27 wrzeœnia 2003 r., wedle którego organ rejestruj¹cy pobiera okreœlone
przepisami op³aty stosownie do prowadzonego postêpowania, bez mo¿liwoœci zmiany ich wysokoœci lub rezygnacji z ich pobrania.
Trybuna³ Konstytucyjny 17 stycznia 2006 r. orzek³, ¿e przepis ten jest
niezgodny z art. 77 ust. 4 pktem 2 i ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym
z 1997 r. oraz ¿e traci sw¹ moc z dniem 1 maja 2006 r. W zwi¹zku z tym na
podstawie rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Budownictwa op³ata za wydanie karty pojazdu zosta³a w 2006 r. zmniejszona do kwoty 75 z³. W zaistnia³ej sytuacji pojawi³y siê roszczenia licznych zainteresowanych, którzy
dokonywali op³at w czasie obowi¹zywania przepisu mówi¹cego o kwocie
500 z³, zakwestionowanego przez Trybuna³ Konstytucyjny. Obecnie ¿¹dania
roszczeniowe opiewaj¹ na kwotê 4 milionów z³, a powiat z bud¿etem 45 milionów 662 tysiêcy 225 z³ nie jest w stanie sprostaæ tym wymogom.
Powiat nie posiada mo¿liwoœci dalszej wyp³aty roszczeñ z dochodów mimo podjêtych ju¿ dzia³añ oszczêdnoœciowych. Kwoty, które powiat zebra³
z op³at za wydanie kart pojazdu, zosta³y ju¿ dawno wydatkowane na inwestycje. Poczyniono je w zakresie m.in. modernizacji infrastruktury, remontu
szko³y oraz szpitala, niezwykle wa¿nego oœrodka medycznego dla mieszkañców powiatu.
Warto zaznaczyæ, ¿e ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie przewiduje w swych zapisach zaci¹gniêcia przez powiat kredytu
d³ugoterminowego w celu zrealizowania wyp³aty roszczeñ. St¹d, aby dokonaæ tej wyp³aty, powiat zmuszony bêdzie do naruszenia dyscypliny finansów
publicznych.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie dzia³añ, które umo¿liwi³yby wyp³atê roszczeñ, lub o podanie innego sposobu rozwi¹zania tej kwestii bez zaburzania p³ynnoœci finansowej i nara¿ania
powiatów bêd¹cych w takiej sytuacji na naruszenie dyscypliny finansów
publicznych oraz utratê p³ynnoœci finanso wej. Zais tnia³a trudna sytuacja
nie jest wi n¹ po li ty ki fi nan so wej po wiatu strzelecko-drezdeneckiego, tylko skutkiem uregulowañ prawnych wynikaj¹cych z ustawy o finansach
publicznych.
Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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OdpowiedŸ
Warszawa, 19 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 19 marca br. Nr BPS/043-07-219/12,
przy którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Iwana, w sprawie realizacji przez powiaty wyp³at roszczeñ z tytu³u zwrotu op³at za karty pojazdów, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.
Trybuna³ Konstytucyjny wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. uzna³ §1 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokoœci op³aty
za kartê pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) za niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póŸn. zm.), gdy¿ zawy¿a³ wysokoœæ op³aty i tym samym rozporz¹dzenie wykracza³o poza zakres upowa¿nienia zawartego w ustawie.
W œwietle orzeczenia Trybuna³u, powy¿szy przepis rozporz¹dzenia by³ niezgodny
z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP, gdy¿ przy ustalaniu wysokoœci op³at za kartê
pojazdu uwzglêdnia³ nie tylko wysokoœæ kosztów zwi¹zanych z drukiem i dystrybucj¹
kart, lecz tak¿e koszty pokrycia wydatków przeznaczonych na potrzeby zwi¹zane
z ewentualn¹ utylizacj¹ pojazdu.
Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, ustanowiona w kwestionowanym przepisie
op³ata, stanowi³a – ze wzglêdu na niewspó³miernoœæ do rzeczywistych kosztów druku
i dystrybucji kart pojazdów – rodzaj daniny publicznej, a tego rodzaju danina mo¿e byæ
na³o¿ona wy³¹cznie w drodze ustawy, nie zaœ przez rozporz¹dzenie.
W zwi¹zku z wyrokiem Trybuna³u, Minister Transportu i Budownictwa wyda³
w dniu 28 marca 2006 r. nowe rozporz¹dzenie w sprawie op³aty za kartê pojazdu,
(Dz. U. Nr 59, poz. 421), które wesz³o w ¿ycie z dniem 15 kwietnia 2006 r. Ustalona
w ww. rozporz¹dzeniu op³ata za kartê pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy na terenie Polski, wynosi 75 z³.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ zwiêkszenie op³aty za kartê pojazdu do kwoty 500 z³, nie wi¹za³o siê z dodatkowymi zadaniami dla powiatów, a wynikaj¹ce z tego tytu³u, znacznie
zwiêkszone œrodki, stanowi³y dodatkowe dochody powiatów. Wobec powy¿szego powiaty powinny obecnie wygospodarowaæ, w swoich bud¿etach, œrodki na zwrot ww. roszczeñ.
Przedstawiaj¹c powy¿sze, pragnê uprzejmie poinformowaæ Pana Marsza³ka, i¿ nie
przewiduje siê tworzenia regulacji prawnych:
· wprowadzaj¹cych szczególne rozwi¹zania, w ustawie o finansach publicznych, dla
jednostek samorz¹du terytorialnego, dokonuj¹cych zwrotu op³at za kartê pojazdu. Przepisy ustawy o finansach publicznych s¹ generalnymi normami, dotycz¹cymi ca³ego sektora samorz¹dowego, a nie poszczególnych jednostek. Wprowadzenie tych¿e rozwi¹zañ oznacza³oby stosowanie preferencji tylko dla niektórych
(wybranych) jednostek samorz¹du terytorialnego, co prowadzi³oby do nierównego
traktowania jednostek;
· maj¹cych na celu zrekompensowanie z bud¿etu pañstwa wydatków powiatów, ponoszonych z tytu³u zwrotu ró¿nicy op³aty za wydanie kart pojazdów.
Jednoczeœnie pragnê zauwa¿yæ, i¿ powiat posiada osobowoœæ prawn¹ i samodzielnie
prowadzi gospodarkê finansow¹ na podstawie uchwa³y bud¿etowej powiatu. Podjêcie
dzia³añ prowadz¹cych do naprawy finansów powiatu spoczywa na organach powiatu,
wspieranych przez organy nadzoru (wojewoda i regionalna izba obrachunkowa).
Powiat powinien podj¹æ takie dzia³ania dostosowuj¹ce w swoim bud¿ecie, aby wygospodarowaæ œrodki pozwalaj¹ce na regulowanie nale¿noœci, w tym równie¿ z tytu³u
roszczeñ za wydanie karty pojazdu.
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Szczególnie powiat powinien rozwa¿yæ mo¿liwoœæ ograniczenia wydatków bie¿¹cych, w tym szczególnie wydatków na wynagrodzenia. Ze sprawozdañ z wykonania
bud¿etu powiatu strzelecko-drezdeneckiego za lata 2007–2011, bez wydatków w dzia³ach 801 – Oœwiata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wynika, i¿ w tym okresie w wydatkach powiatu nastêpowa³ wzrost wydatków na
wynagrodzenia (np. w roku 2010 w stosunku do roku 2009 wydatki na wynagrodzenia
by³y wy¿sze o 5,3%, a w roku 2011, w stosunku do roku 2010, wydatki te by³y wy¿sze
o 3,3%).
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W zwi¹zku z faktem nieudzielenia merytorycznej odpowiedzi na oœwiadczenie skierowane w dniu 22 grudnia 2011 r. do prezesa Rady Ministrów
zwracam siê ponownie do prezesa Rady Ministrów w nastêpuj¹cej kwestii.
Sekretarz stanu w Pana kancelarii, Pawe³ Graœ przez kilkanaœcie lat mieszka³ w Zabierzowie pod Krakowem w willi nale¿¹cej do niemieckiego biznesmena Paula R. i nie p³aci³ za to. Ponadto wed³ug ekspertów móg³ dopuœciæ siê
przestêpstwa polegaj¹cego na zatajeniu faktu, ¿e bêd¹c urzêdnikiem pañstwowym, zasiada³ w zarz¹dzie prywatnej spó³ki A., zwi¹zanej z niemieckim
biznesmenem, i sk³ada³ podpisy pod dokumentami spó³ki. By wybrn¹æ z problemu, jego ¿ona zezna³a, ¿e to ona podrabia³a podpisy mê¿a pod dokumentami, które powsta³y w czasie, gdy ju¿ by³ urzêdnikiem pañstwowym.
Jednak ekspertyzy grafologiczne wykaza³y, ¿e dokumenty podpisa³ sekretarz stanu Pawe³ Graœ, co oznacza, ¿e oboje sk³amali i naruszyli prawo, za co
grozi odpowiedzialnoœæ karna.
Czy nie uwa¿a Pan Premier, ¿e nast¹pi³ klasyczny konflikt interesów?
Jak wiadomo, Pawe³ Graœ jest rzecznikiem rz¹du, a jego przynosz¹ce mu
przez lata ewidentne korzyœci biznesowe relacje z obywatelem obcego pañstwa mog¹ rodziæ uzasadnione przypuszczenie, ¿e jego dzia³ania jako wysokiego urzêdnika pañstwowego pozostawa³y w jakiejœ czêœci w zwi¹zku
z faktem wspó³pracy z niemieckim biznesmenem. Czy nie jest to sytuacja naruszaj¹ca zasady przejrzystoœci oraz standardy etyczne ¿ycia publicznego,
która ponadto stanowi zagro¿enie dla bezpieczeñstwa pañstwa?
Sprawa k³adzie siê cieniem na ca³ym rz¹dzie. I tak¿e dlatego oczekujê
rzeczowej i wyczerpuj¹cej odpowiedzi, a nie aroganckich w stosunku do marsza³ka Senatu RP i Senatu luŸnych rozwa¿añ nie na temat podpisanych przez
pana Paw³a Grasia. Jego odpowiedŸ narusza dobre obyczaje i wystawia Panu z³e œwiadectwo poprzez fakt, ¿e osoba inkryminowana jest sêdzi¹ we w³asnej sprawie, a ponadto pisze nie na temat, tak jakby mia³a problemy ze
zrozumieniem prostego tekstu.
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w KANCELARII
PREZESA RADY MINISTRÓW
Warszawa, 21.05.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na skierowane do Prezesa Rady Ministrów oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego z³o¿one podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 14.03.2012 r.,
w sprawie sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paw³a Grasia, przekazane przy piœmie z dnia 19.04.2012 r. znak BPS/043-07-220/12, z upowa¿nienia
Prezesa Rady Ministrów uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
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Rzecznik prasowy rz¹du Pawe³ Graœ w oœwiadczeniu zamieszczonym w dniu
23.02.2012 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odniós³ siê
do medialnych informacji dotycz¹cych swojego oœwiadczenia maj¹tkowego.
Ponadto chcia³bym poinformowaæ, ¿e w dniu 24.02.2012 r. Pan Pawe³ Graœ zwróci³
siê pisemnie do Prokuratora Generalnego RP. Treœæ tego wyst¹pienia zosta³a w dniu
28.02.2012 r. przes³ana do Polskiej Agencji Prasowej i tym samym udostêpniona opinii
publicznej. Kolejne oœwiadczenie zwi¹zane z t¹ spraw¹ Pan Pawe³ Graœ przes³a³ do PAP
w dniu 13.03.2012 r.
Chcia³bym tak¿e przypomnieæ, ¿e o tym, czy w okreœlonych, konkretnych sprawach
dosz³o do nieprawid³owoœci, rozstrzygaj¹ powo³ane do tego celu instytucje.
Z powa¿aniem
Adam Jasser
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Zwracam siê do prezesa Rady Ministrów o wyjaœnienia w nastêpuj¹cej
kwestii.
Zgodnie z wieloma umowami Polski z Litw¹ wykluczona jest jakakolwiek
dyskryminacja mniejszoœci narodowej. Tymczasem w ci¹gu ostatnich lat Litwa przyjê³a rozwi¹zania przeciw mniejszoœciom narodowym.
Przypomnê: wprowadzono ustawy uderzaj¹ce w polskie szkolnictwo;
wprowadzono nak³adanie kar za u¿ywanie dwujêzycznych lub polskich napisów w prywatnych domach, nawet na terenach, gdzie polska spo³ecznoœæ
stanowi 90%; ustanowiono zmiany w okrêgach wyborczych tak, aby by³y niekorzystne dla Polaków, oraz okreœlono próg wyborczy 5%, podczas gdy w Polsce, zgodnie z prawem miêdzynarodowym, nie tylko nie dzieli siê okrêgów
z mniejszoœci¹ narodow¹, ale by³ to wrêcz niejako element ³¹cz¹cy w czasie
reformy administracyjnej kraju; zabroniono u¿ywania polskich nazwisk, którymi na tym obszarze od setek lat pos³ugiwa³y siê rodziny.
Jakie dzia³ania podejmuje polski rz¹d wobec takich dzia³añ rz¹du litewskiego?
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Warszawa, 17 kwietnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów dla Ministra Spraw Zagranicznych na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego (pismo nr BPS-043-07-220/12 z dnia 19 marca br.) z³o¿one podczas 7. posiedzenia Senatu RP w sprawie
dyskryminacji polskiej mniejszoœci narodowej na Litwie, uprzejmie informujê.
Strona polska, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podejmowa³a i podejmuje szereg dzia³añ na wszystkich szczeblach dwustronnych kontaktów politycznych,
których celem jest zapobie¿enie wszelkim formom dyskryminowania spo³ecznoœci polskiej w Republice Litewskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych z wielk¹ uwag¹ obserwuje poczynania strony litewskiej odnosz¹ce siê do kwestii przestrzegania praw
przys³uguj¹cych mniejszoœci polskiej. Nasze zaniepokojenie i krytyczn¹ ocenê sytuacji
przedstawiamy zarówno podczas rozmów polskich przedstawicieli dyplomatycznych
i konsularnych z odpowiednimi partnerami litewskimi, jak i poprzez przenoszenie tej
tematyki w rozmowach prezydentów i premierów obu pañstw. Istotn¹ rolê w prowadzonych dzia³aniach odgrywa Ambasada RP w Wilnie, z któr¹ w ³¹cznoœci pozostaj¹ dzia³acze organizacji polskich. Na wszystkich szczeblach kontaktów dwustronnych stale
zabiegamy tak¿e o zmianê nastawienia w³adz Republiki Litewskiej oraz jej œrodowisk
opiniotwórczych do zagadnieñ zwi¹zanych z istnieniem mniejszoœci narodowych, pojmowaniem ich roli oraz przestrzeganiem systemu wartoœci obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych nieustannie monitoruje stosowane przez stronê litewsk¹ zabiegi ograniczaj¹ce wyborcze mo¿liwoœci Polaków. Kwestie te by³y podnoszone przez nas i wymieniane w wielu katalogach problemów do rozwi¹zania. Tak¿e
mniejszoœæ polska na Litwie, wykorzystuj¹c mo¿liwoœci prawne, podejmowa³a dzia³ania, które mia³y zapobiegaæ niekorzystnym zmianom. Nie przynios³y one wyraŸnych
efektów. Po wyborach parlamentarnych na Litwie w 2008 r. Waldemar Tomaszewski,
wówczas Pose³ na Sejm Republiki Litewskiej i Przewodnicz¹cy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, skierowa³ petycjê do Sekretarza Generalnego Rady Europy, Przewodnicz¹cego OBWE oraz Przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego, w której powo³uj¹c
siê na art. 16 Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszoœci narodowych
wskaza³ na ³amanie praw mniejszoœci polskiej, podaj¹c jako przyk³ad zmianê granic
przez G³ówn¹ Komisjê Wyborcz¹ w okrêgu nr 10 w Nowej Wilejce miesi¹c przed wyborami. Równie¿ w przysz³oœci Ministerstwo Spraw Zagranicznych wszystkimi dostêpnymi sposobami zabiegaæ bêdzie o nieumniejszanie szans wyborczych Polaków na Litwie
i ich reprezentacji w organach centralnych i lokalnych RL. Prawa wyborcze mniejszoœci
polskiej s¹ ograniczane przez litewskie w³adze, pomimo oficjalnie formu³owanych wezwañ do wiêkszej integracji grupy polskiej z pañstwem. Ograniczanie prawa do udzia³u
w ¿yciu politycznym znacznie zmniejsza szanse na rzeczywist¹ integracjê.
W oparciu o w³asne, sprawdzone doœwiadczenia, wskazywaæ bêdziemy korzyœci
wynikaj¹ce dla mniejszoœci narodowych, ale tak¿e dla pañstwa maj¹cego gwarantowaæ
ich prawa, dla zniesienia obecnego progu wyborczego dla mniejszoœci narodowych, co
mia³o miejsce w trudnych pocz¹tkach odrodzonej pañstwowoœci litewskiej. Sztuczne
ograniczanie praw mniejszoœci w tych niezwykle dla niej wa¿nych kwestiach jest sprzeczne z postanowieniami Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszoœci Narodowych i mo¿e – dodajmy – stanowiæ podstawê skarg m.in. do instytucji OBWE, np.
Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Cz³owieka (ODIHR). Ograniczeniu mo¿liwoœci podejmowania przez w³adze litewskie dzia³añ niezgodnych z Konwencj¹ Ramow¹
i Polsko-Litewskim Traktatem z 1994 r., s³u¿y tak¿e udzia³ polskich pos³ów i senatorów w obserwowaniu kolejnych wyborów parlamentarnych i samorz¹dowych, organizowany za zgod¹ polskiego parlamentu i litewskiej G³ównej Komisji Wyborczej,
ka¿dorazowo przy wsparciu Ambasady RP w Wilnie.
Wieloletnie starania o zalegalizowanie dwujêzycznych nazw ulic definitywnie zakoñczy³o orzeczenie Naczelnego S¹du Administracyjnego RL z dnia 30 stycznia
2009 r., nakazuj¹ce usuniêcie takich tablic w Rejonie Wileñskim. W dniu 14 wrzeœnia
2009 r. Naczelny Sad Administracyjny RL wyda³ podobne orzeczenie w odniesieniu do
Rejonu Solecznickiego. S¹d opar³ siê tylko na Ustawie o jêzyku pañstwowym, ignoruj¹c postanowienia Konwencji Ramowej RE o Ochronie Praw Mniejszoœci i litewskiej
Ustawy o mniejszoœciach. To najbardziej widoczny dowód pozbawiania mniejszoœci
prawa do traktowania swego jêzyka ojczystego jako lokalnego, na terenach zwarcie
przez ni¹ zamieszka³ych. Litwa, która nie podpisa³a Europejskiej Karty Jêzyków Regionalnych i Mniejszoœciowych, nie stosuje w tej kwestii tak¿e postanowieñ
Polsko-Litewskiego Traktatu z 1994 r., ani Konwencji Ramowej RE o Ochronie Praw
Mniejszoœci. W chwili obecnej na Litwie brak jest aktu prawnego w ca³oœci poœwiêconego tym kwestiom. Ustawa o mniejszoœciach z 1989 r. przesta³a obowi¹zywaæ z dniem
1 stycznia 2010 r., gdy¿ w grudniu 2009 r. nie zosta³a przed³u¿ona na kolejne lata. Zawiera³a ona wiele korzystnych dla mniejszoœci zapisów.
W Traktacie polsko-litewskim z 1994 r. zawarty zosta³ zapis gwarantuj¹cy osobom
nale¿¹cym do polskiej mniejszoœci mo¿liwoœæ zapisywania imion i nazwisk w brzmieniu jêzyka mniejszoœci (art. 14 tiret 7). Znajduje siê tak¿e postanowienie, i¿ szczegó³owe regulacje dotycz¹ce pisowni imion i nazwisk zostan¹ okreœlone w odrêbnej umowie.
Mimo kilku lat negocjacji ze stron¹ litewsk¹, do chwili obecnej umowa taka nie zosta³a
zawarta. Strona litewska, wbrew zapowiedziom, nie uregulowa³a problemu w ramach
ustawodawstwa wewnêtrznego. W listopadzie 2009 r. S¹d Konstytucyjny Republiki Litewskiej orzek³, ¿e jedyn¹ w³aœciw¹ form¹ zapisu nielitewskiego nazwiska jest zapis
w jêzyku pañstwowym, czyli litewskim. Ostatni¹ ods³on¹ sporu by³o odrzucenie przez
sejm litewski w dniu 8 kwietnia 2010 r. projektu ustawy o pisowni, korzystnego dla
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mniejszoœci polskiej, a przyjêcie do dalszych prac projektu, który wykluczy³ mo¿liwoœæ
zapisywania nazwisk w brzmieniu oryginalnym.
Zwrot ziemi, czyli reprywatyzacja ziemi znacjonalizowanej w czasach sowieckich,
ma w stosunku do polskich w³aœcicieli z Wilna i Rejonu Wileñskiego ogromne opóŸnienia, praktycznie wykluczaj¹ce zaspokojenie wszystkich oczekiwañ w daj¹cym siê przewidzieæ czasie. Taka sytuacja jest efektem œwiadomej, realizowanej przez wiele lat
polityki w³adz litewskich, wykorzystuj¹cej nieznane nigdzie indziej instytucje prawne,
jak przenoszenie prawa do ziemi z innych regionów Litwy do Wilna lub w jego okolice –
polityki maj¹cej na celu wymianê ludnoœci w stolicy pañstwa i jej najbli¿szych okolicach. Do tych motywów ideowych z czasem do³¹czy³y wzglêdy komercyjne, czyli chêæ
zagarniêcia najdro¿szej ziemi w stolicy i wokó³ niej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podobnie jak przedstawiciele mniejszoœci polskiej na Litwie, podziela niepokój wynikaj¹cy z zagro¿eñ dla polskiej oœwiaty w tym
kraju, jaki niesie z sob¹ znowelizowana w marcu 2011 r. ustawa oœwiatowa. Rozumiej¹c koniecznoœæ modernizuj¹cych zmian w systemie oœwiaty, staramy siê przekonaæ
stronê litewsk¹ o koniecznoœci zapewnienia oœwiacie mniejszoœci narodowych szczególnych praw. Przypominamy tak¿e, ¿e taki obowi¹zek nak³ada na Litwê Konwencja
Ramowa RE o ochronie mniejszoœci narodowych i Polsko-Litewski Traktat z 1994 r.
D³uga jest lista kontaktów dwustronnych, podczas których poruszane by³y kwestie
przestrzegania praw mniejszoœci polskiej na Litwie. Na ten temat wielokrotnie rozmawiali Prezydenci obu pañstw, Szefowie Rz¹dów, Ministrowie Spraw Zagranicznych,
parlamentarzyœci. Nasze niezadowolenie z istniej¹cego stanu oraz uwagi przekazywane by³y w notach dyplomatycznych wrêczanych w polskim MSZ urzêduj¹cym Ambasadorom Litwy w Warszawie. O problemach polskiej mniejszoœci na Litwie szczegó³owo
informowany by³ Wysoki Komisarz ds. mniejszoœci narodowych OBWE Knut Vollebaek. Podczas spotkania Premierów: Donalda Tuska i Andriusa Kubiliusa w dniu
4 wrzeœnia 2011 r. powo³any zosta³ Polsko-Litewski Zespó³ Ekspertów Edukacyjnych
i Przedstawicieli Mniejszoœci Narodowych, którzy spotkali siê piêciokrotnie. Strona
polska za g³ówny cel negocjacji uznawa³a doprowadzenie do konkretnej inicjatywy
w³adz litewskich, skutkuj¹cej zmianami w litewskiej ustawie oœwiatowej, jak równie¿
w aktach wykonawczych, po to, aby usun¹æ zagro¿enia zwi¹zane z dalszym funkcjonowaniem polskich szkó³ i obni¿eniem szans edukacyjnych polskich uczniów. Strona litewska wykaza³a wolê przyjêcia jedynie cz¹stkowych rozwi¹zañ.
Nasze stanowisko wobec problemów polskiej mniejszoœci na Litwie jest niezmienne: nie rezygnuj¹c z dotychczasowych dzia³añ, poszukujemy nowych, skutecznych
sposobów przekonania strony litewskiej o koniecznoœci ich rozwi¹zania.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Gra¿yna Bernatowicz
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W zwi¹zku z faktem nieudzielenia merytorycznej odpowiedzi na skierowane do prezesa Rady Ministrów oœwiadczenie z dnia 2 lutego 2012 r. zwracam siê ponownie do prezesa Rady Ministrów w nastêpuj¹cej kwestii.
Jaki jest Pañski udzia³ w zwiêkszaniu pluralizmu w procesie przyznawania w Polsce koncesji na nadawanie cyfrowe? Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1
ustawy o radiofonii i telewizji 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? W jaki sposób siê odbywa³y? Ile razy na
przestrzeni ostatnich dwóch lat spotka³ siê Pan z cz³onkami lub jakimkolwiek
cz³onkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Je¿eli takie spotkania b¹dŸ
konsultacje nie mia³y miejsca, to dlaczego? Czy w ramach ewentualnych konsultacji ustalono wykluczenie Telewizji Trwam z naziemnego nadawania cyfrowego?
Oczekujê rzeczowej i wyczerpuj¹cej odpowiedzi, a nie publicystycznych
dywagacji nie na temat, jak mia³o to miejsce poprzednio.
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, 16 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego (sygn.
BPS/043-07-220/12) w sprawie przyznawania koncesji na nadawanie cyfrowe,
uprzejmie przekazujê stosowne informacje.
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê interpelacjami i oœwiadczeniami Pos³ów i Senatorów
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróci³o siê do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z proœb¹ o wyjaœnienia w tej sprawie (odpowiedŸ Przewodnicz¹cego Krajowej Rady w za³¹czeniu).
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ nie odbywa³y siê spotkania ani konsultacje
miêdzy Prezesem Rady Ministrów a przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie umieszczania poszczególnych kana³ów na multipleksach.
Mam nadziejê, ¿e Pani 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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Za³¹cznik
Pismo
PRZEWODNICZ¥CEGO
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII
I TELEWIZJI
Warszawa, 25 stycznia 2012 r.
Pan Bogdan Zdrojewski
Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szanowny Panie Ministrze,
w zwi¹zku z przekazan¹ przez Pana Ministra w dniu 13 stycznia 2012 r. interpelacj¹ Pani Pose³ Izabeli Kloc w sprawie rozstrzygniêcia postêpowania dotycz¹cego uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ramach pierwszego
multipleksu naziemnego telewizji cyfrowej, przedstawiam podstawowe informacje dotycz¹ce postêpowania odwo³awczego po wydaniu decyzji nr DK-137/2011 z 29 lipca
2011 r.
Na podstawie tej decyzji przyznano prawo do rozpowszechniania programu drog¹
rozsiewcz¹ naziemn¹ w sposób cyfrowy, w standardzie DVB-T w pierwszym ogólnopolskim multipleksie nastêpuj¹cym wnioskodawcom – spó³kom:
· Eska TV (program „Eska TV”);
· Stavka (program „U-TV”, a obecnie po zmianie nazwy „TTV”);
· Lemon Records (program „Polo TV”);
· ATM Rozrywka (program „ATM Rozrywka TV”).
Jednoczeœnie na podstawie tej decyzji odmówiono dokonania zmiany (rozszerzenia)
koncesji pozosta³ym stronom postêpowania:
· spó³ce TELESTAR na rozpowszechnianie programu „iTV”;
· spó³ce TVN na rozpowszechnianie programu „TVN METEO”;
· spó³ce 4fun Media na rozpowszechnianie programu „4fun.tv”;
· spó³ce MEDIASAT na rozpowszechnianie programu „Tele5”;
· spó³ce ASTRO na rozpowszechnianie programu „NEXT HD”;
· Fundacji LUX VERITATIS na rozpowszechnianie programu „TRWAM”;
· spó³ce SUPERSTACJA na rozpowszechnianie programu pod nazw¹ „SUPERSTACJA”;
· spó³ce POLSKIE RADIO na rozpowszechnianie programu telewizyjnego Polskie
Radio „Czwórka”;
· spó³ce Cable Television Networks & Partners na rozpowszechnianie programu
„CTV”;
· spó³ce TELEKOMUNIKACJA POLSKA na rozpowszechnianie programu „Orange
Sport Info”;
· spó³ce TV POINT GROUP na rozpowszechnianie programu „Machina TV”.
Krajowa Rada w sposób szczegó³owy, staranny i kompetentny zastosowa³a kryteria
ustawowe zawarte w art. 36 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, a nastêpnie po dokonaniu ich oceny w sposób wywa¿ony podjê³a decyzjê o wyborze koncesjonariuszy.
Proces odwo³awczy toczy siê ³¹cznie dla wszystkich stron w oparciu o przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego. Zasad¹ podstawow¹ jest zasada równoœci
stron postêpowania. Wszyscy uczestnicy postêpowania musz¹ zostaæ powiadomieni
o z³o¿onych wnioskach o ponowne rozpatrzenie. Wszyscy maj¹ prawo do wniesienia
uwag i zajêcia stanowiska w ka¿dej kwestii, poruszonej w odwo³aniach. Wszyscy oczywiœcie maj¹ te¿ prawo do wgl¹du w pe³n¹ dokumentacjê sprawy, zarówno osobiœcie,
jak i przez pe³nomocników.
Skargi z³o¿y³o czterech wnioskodawców – spó³ki: Mediasat, Superstacja, Astro oraz
Fundacja LUX VERITATIS. Ka¿dy z wnioskodawców zaskar¿y³ decyzjê w innym zakresie i przedstawi³ inne argumenty, zarówno w celu poparcia swego wniosku, jak i prze-
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kazania krytycznej opinii wobec wniosków konkurencji. W postêpowaniu odwo³awczym konieczne by³o odniesienie siê do wszystkich aspektów decyzji, a z kolei ka¿dy
aspekt decyzji musia³ byæ przeanalizowany pod k¹tem zarzutów zawartych w ka¿dym
z odwo³añ. Kodeks postêpowania administracyjnego w przypadkach szczególnie skomplikowanych postêpowañ stwarza mo¿liwoœæ wyd³u¿enia procesu podjêcia decyzji. Postêpowanie w sprawie MUX-1 jest w³aœnie takim postêpowaniem.
W pierwszym etapie postêpowania Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona³a
szczegó³owej analizy wniosków pod k¹tem wiarygodnoœci finansowej i stwierdzi³a, ¿e
nie spe³niaj¹ tego kryterium wnioski nastêpuj¹cych podmiotów: TELESTAR („iTV”),
Cable Television Network & Partners („CTV”), TV POINT GROUP („Machina TV”), MEDIASAT („Tele5”), POLSKIE RADIO (Polskie Radio „Czwórka”) oraz Fundacji LUX VERITATIS („TRWAM”).
W ocenie KRRiT kryterium finansowe ma w tym przypadku znaczenie podstawowe,
gdy¿ od mo¿liwoœci finansowych wszystkich podmiotów, którym przyznane bêdzie
miejsce w multipleksie zale¿y powodzenie ca³ego projektu, a patrz¹c na to szerzej trzeba stwierdziæ, i¿ zale¿y od tego powodzenie ca³ego procesu cyfryzacji w Polsce. W przypadku tzw. koncesji analogowej, w chwili gdy koncesjonariusz nie mo¿e ze wzglêdów
finansowych wykonywaæ dalej koncesji, straty ponosi tylko on, a czêstotliwoœæ mo¿e
byæ ponownie og³oszona i rozdysponowana. W przypadku tego postêpowania wszyscy
koncesjonariusze musz¹ wspólnie udŸwign¹æ to przedsiêwziêcie i mieæ porównywalne
mo¿liwoœci finansowe.
Proces cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce jest opóŸniony w stosunku do terminu rekomendowanego dla krajów Unii Europejskiej. Polska jako jeden z trzech krajów
Unii (obok Rumunii i Bu³garii) deklaruje ca³kowite wy³¹czenie TV analogowej po
2012 r. Dopiero po wy³¹czeniu w Polsce telewizji analogowej w lipcu 2013 r. liczba telewizyjnych multipleksów cyfrowych wzroœnie do piêciu, co oznacza 30–40 programów
telewizyjnych w jakoœci standardowej lub podwy¿szonej (HDTV). W za³¹czeniu przesy³am notatkê* zawieraj¹c¹ podstawowe dane dotycz¹ce procesu cyfryzacji w Polsce i obrazuj¹c¹ dlaczego tak istotne znaczenie ma stabilnoœæ finansowa koncesjonariuszy
multipleksu pierwszego.
W kolejnym etapie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpatruj¹c ju¿ tylko wnioski, które spe³ni³y kryterium wiarygodnoœci finansowej czyli wnioski spó³ek: TVN, 4fun
Media, ESKA TV, Lemon Records, ASTRO, Superstacja, Stavka, ATM Grupa, Telekomunikacja Polska, dokona³a analizy programowej przedstawionych koncepcji, zgodnie
z kryteriami, wymienionymi w art. 36 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, uwzglêdniaj¹c kszta³t oferty dostêpnej w naziemnej telewizji cyfrowej, przeznaczonej do bezp³atnego, powszechnego odbioru.
Szczegó³owe informacje opisuj¹ce poszczególne etapy postêpowania odwo³awczego
oraz opinie KRRiT przedstawione zosta³y, zgodnie z wymogami procedury administracyjnej Kpa, w uzasadnieniu decyzji (o numerze DR-018/2012 z dnia 17 stycznia
2012 r.), która zostanie dorêczona wszystkim stronom postêpowania, i od której s³u¿yæ
bêdzie wszystkim stronom postêpowania odwo³anie do s¹du.
Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, i¿ rozpowszechnienie cyfrowych programów telewizyjnych drog¹ naziemn¹, nie ma wp³ywu na emisjê programów rozpowszechnianych
dot¹d drog¹ satelitarn¹ i kablow¹. Fundacja LUX VERITATIS posiada koncesjê na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drog¹ rozsiewcz¹ satelitarn¹ i mo¿e byæ odbierana za pomoc¹ indywidualnych anten satelitarnych (z satelity ASTRA 1H,
transponder 111) oraz w sieciach telewizji kablowej – zarówno teraz, jak i po wy³¹czeniu analogowego naziemnego nadawania programów telewizyjnych. Dok³adnie w taki
sam sposób (satelita + kabel) rozpowszechniane s¹ dziœ i bêd¹ tak¿e po wy³¹czeniu naziemnego nadawania analogowego dziesi¹tki innych programów telewizyjnych, w tym
tak znane, jak „TVN 24”, „Polsat News”, „religia.tv”, „Superstacja” i wiele innych.
Pragnê te¿ poinformowaæ, ¿e oprócz programu „TRWAM”, który zgodnie z otrzyman¹ koncesj¹ ma charakter edukacyjno-poradniczy i religijny, w ten sam sposób roz* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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siewczy satelitarny s¹ nadawane programy „religia.tv” i „NEXT SACRUM HD”
(charakter spo³eczno-religijny). Koncesja na program „NEXT SACRUM HD” zosta³a wydana 15 marca 2011 r.
Telewizja Polska miesiêcznie na wszystkich swoich antenach nadaje oko³o 34 godzin audycji religijnych, a Polskie Radio oko³o 40 godzin.
Na podstawie koncesji wydanych ró¿nym podmiotom koœcielnym nadawanych jest
46 programów radiowych o charakterze spo³eczno-religijnym, w tym realizowanych
jest 40 koncesji radiowych wydanych diecezjom i archidiecezjom oraz 6 koncesji radiowych wydanych innym podmiotom z tej grupy (klasztorom, prowincjom, parafiom).
Z powa¿aniem
Jan Dworak
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W zwi¹zku ze wzbudzaj¹cym kontrowersje rozporz¹dzeniem otwieraj¹cym drogê do rugowania lekcji religii z systemu nauczania zwracam siê do
prezesa Rady Ministrów z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Z zapisów konkordatu, zw³aszcza art. 12 ust. 1, wynika, i¿ „pañstwo
gwarantuje, ¿e szko³y publiczne – tu s¹ one wskazane – organizuj¹ zgodnie
z wol¹ zainteresowanych naukê religii w ramach planu zajêæ szkolnych
i przedszkolnych”. Czy w obecnej sytuacji dzia³ania rz¹du otwieraj¹ œcie¿kê
do ³amania konkordatu? I co w sytuacji, kiedy samorz¹d nie da pieniêdzy na
lekcje religii, nawet jeœli bêdzie wola uczestniczenia w takich zajêciach ze
strony m³odzie¿y?
Jednoczeœnie, powo³uj¹c siê na zapisy Konstytucji RP, konkordatu oraz
ustawy o systemie oœwiaty, gdzie wyraŸnie zosta³o zapisane, i¿ pañstwo finansuje te przedmioty, które s¹ ujête w ramowym planie nauczania, pytam,
co siê stanie, je¿eli samorz¹d nie da pieniêdzy na lekcje religii. Czy wtedy kosztami zostan¹ obci¹¿eni rodzice dzieci chc¹cych uczestniczyæ w lekcjach religii?
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e jest to decyzja polityczna. W sytuacji, gdy polska
szko³a nie ma konkretnego modelu wychowawczego, usuniêcie religii czy etyki z planu nauczania to pozbawienie m³odzie¿y mo¿liwoœci rozwijania siê
w oparciu o wartoœci. Czy takie s¹ zamierzenia obecnego rz¹du?
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, 2012.04.02
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego
(nr BPS/043/07-229/12) w sprawie nauczania religii w szkole uprzejmie informujê, ¿e
zasady nauczania religii i etyki w szko³ach, w tym zasady finansowania tych zajêæ, nie
uleg³y zmianie.
Ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkó³ zosta³y okreœlone w formie odrêbnych za³¹czników do rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko³ach publicznych
(Dz. U. poz. 204). Ca³a treœæ ka¿dego za³¹cznika stanowi zatem kompletny, odrêbny ramowy plan nauczania dla danego typu szko³y.
Ka¿dy ramowy plan nauczania dla danego typu szko³y zawiera zajêcia o ró¿nym
charakterze: po pierwsze takie zajêcia, których wymiar jest okreœlony wprost w danym
ramowym planie nauczania, po drugie takie zajêcia, których wymiar okreœlaj¹ inne
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej. Pierwsza grupa zajêæ to obowi¹zkowe
zajêcia edukacyjne (i zajêcia rewalidacyjne dla uczniów niepe³nosprawnych). Do dru-
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giej grupy zajêæ nale¿¹: religia, etyka, wychowanie do ¿ycia w rodzinie, jêzyk mniejszoœci narodowej lub etnicznej, jêzyk regionalny, zajêcia sportowe w oddzia³ach i szko³ach
sportowych oraz szko³ach mistrzostwa sportowego. Zarówno jedne, jak i drugie zajêcia
w szkole publicznej realizowane s¹ nieodp³atnie, co jest zgodne z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP stanowi¹cym, ¿e nauka w szko³ach publicznych jest bezp³atna.
Podstawy prawne nauczania religii/etyki w szko³ach publicznych
W œwietle art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z póŸn. zm.) nauczanie religii stanowi immanentny
sk³adnik zagwarantowanej w ustawie zasadniczej wolnoœci religii. Dope³nieniem tej zasady jest regulacja zawarta w art. 53 ust. 4 Konstytucji, okreœlaj¹ca, ¿e religia koœcio³a
lub innego zwi¹zku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej mo¿e byæ przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie mo¿e byæ naruszona wolnoœæ sumienia i religii innych osób. Gwarancja wolnoœci religii jest bezwarunkowa w tym znaczeniu, ¿e
pañstwo nie mo¿e wprowadzaæ pozakonstytucyjnych warunków korzystania z jej form
wskazanych w art. 53 ust. 2 Konstytucji, które stanowi³yby ograniczenie tej wolnoœci
(np. wprowadziæ odp³atnoœæ za uczestniczenie w obrzêdach lub w nauczaniu religii).
W zwi¹zku z regulacj¹ zawart¹ w art. 53 ust. 4 Konstytucji, nale¿y wskazaæ równie¿
art. 70 ust. 2, który ustanawia zasadê bezp³atnoœci nauczania w szko³ach publicznych, dopuszczaj¹c tylko jeden wyj¹tek od niej – a mianowicie – dopuszczaj¹c ustalenie w ustawie zwyk³ej mo¿liwoœci pobierania odp³atnoœci za œwiadczenie niektórych
us³ug edukacyjnych przez publiczne szko³y wy¿sze.
Z powy¿szego wynika, ¿e ¿¹danie odp³atnoœci za naukê religii w szkole publicznej
narusza³oby dwie zasady konstytucyjne okreœlone we wskazanych wy¿ej normach:
– zasadê wolnoœci religii (art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji),
– zasadê bezp³atnoœci nauki w szko³ach publicznych (art. 70 ust. 2 Konstytucji).
Gwarancje nauczania religii katolickiej zosta³y zawarte ponadto w Konkordacie
miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹, podpisanym w Warszawie dnia
28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318). W art. 12 ust. 1 Konkordatu Pañstwo
zagwarantowa³o, ¿e szko³y publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji pañstwowej i samorz¹dowej, organizuj¹
zgodnie z wol¹ zainteresowanych naukê religii w ramach planu zajêæ szkolnych
i przedszkolnych. W celu zapewnienia jasnej wyk³adni przepisów Konkordatu, m.in.
równie¿ art. 12, Rada Ministrów w dniu 15 kwietnia 1997 r., w uzgodnieniu ze Stolic¹
Apostolsk¹, przyjê³a deklaracjê, w której (ust. 4) stwierdzi³a, ¿e organizowanie nauki
religii katolickiej odbywaæ siê bêdzie z poszanowaniem zasady tolerancji i wolnoœci religijnej. Pañstwo gwarantuje organizowanie nauki religii w szko³ach i przedszkolach
publicznych wówczas, gdy osoby zainteresowane wyra¿¹ tak¹ wolê w sposób okreœlony
w prawie polskim.
Na poziomie ustawodawstwa zwyk³ego, nauczanie religii w szko³ach publicznych
reguluje ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póŸn. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporz¹dzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
nauki religii w publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z póŸn.
zm.). Ustawa o systemie oœwiaty w art. 12 ust. 1 wskazuje, ¿e publiczne przedszkola,
szko³y podstawowe i gimnazja organizuj¹ naukê religii na ¿yczenie rodziców, a szko³y
ponadgimnazjalne na ¿yczenie b¹dŸ rodziców, b¹dŸ samych uczniów; po osi¹gniêciu
pe³noletnoœci o pobieraniu nauki decyduj¹ uczniowie. Pe³na regulacja zasad nauczania religii w szko³ach publicznych znalaz³a siê w cyt. rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji
Narodowej, które okreœla w sposób szczegó³owy i kompletny wszystkie kwestie zwi¹zane z nauczaniem religii, ³¹cznie z wymiarem zajêæ i wystawianiem ocen. Zgodnie z §8
rozporz¹dzenia, nauka religii w przedszkolach i szko³ach publicznych wszystkich typów odbywa siê w wymiarze dwóch zajêæ przedszkolnych (w³aœciwych dla danego poziomu nauczania) lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii mo¿e
byæ zmniejszony jedynie za zgod¹ biskupa diecezjalnego Koœcio³a Katolickiego albo
w³adz zwierzchnich pozosta³ych koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szko³y. Trzeba podkreœliæ, ¿e jedynym ak-
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tem prawnym, który okreœla wymiar nauki religii jest cyt. rozporz¹dzenie, wydane
przez Ministra Edukacji Narodowej w porozumieniu z w³adzami Koœcio³a Katolickiego,
Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego oraz w³adzami innych koœcio³ów
i zwi¹zków wyznaniowych. Ka¿da zmiana rozporz¹dzenia wymaga równie¿ porozumienia z w³adzami ww. koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych.
Ramowe plany nauczania
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oœwiaty, minister w³aœciwy do
spraw oœwiaty i wychowania okreœla ramowe plany nauczania w szko³ach publicznych. Ustawa nie definiuje przy tym pojêcia „ramowego planu nauczania”. Wytyczna
zawarta w wymienionym przepisie ustawy nakazuje natomiast ministrowi uwzglêdnienie w akcie wykonawczym wydanym na podstawie omawianego upowa¿nienia wymiaru godzin do dyspozycji dyrektora szko³y, obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin zajêæ
edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych, a tak¿e wymiaru godzin zajêæ
rewalidacyjnych dla uczniów niepe³nosprawnych.
Na podstawie powy¿szego upowa¿nienia zosta³o wydane, obowi¹zuj¹ce do dnia
31 sierpnia 2012 r., rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko³ach publicznych (Dz. U.
Nr 15, poz. 142, z póŸn. zm.). Natomiast z dniem 1 wrzeœnia 2012 r. zacznie obowi¹zywaæ nowe rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów
nauczania w szko³ach publicznych, podpisane w dniu 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z dnia
22 lutego 2012 r., poz. 204). Obydwa rozporz¹dzenia okreœlaj¹ ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkó³ publicznych, w formie odrêbnych za³¹czników. Natomiast bezpoœrednio w treœci rozporz¹dzeñ zawarto przepisy wskazuj¹ce, jakie
rodzaje zajêæ okreœlaj¹ ramowe plany nauczania oraz w jaki sposób dyrektorzy szkó³ s¹
obowi¹zani ustalaæ szkolne plany nauczania. W rozporz¹dzeniu z 2002 r. ka¿dy ramowy plan nauczania mia³ postaæ tabeli, w której wymienione by³y wszystkie zajêcia edukacyjne, wraz z ich wymiarem na poszczególnych etapach edukacyjnych. W ka¿dej
tabeli by³y wymienione zajêcia z religii/etyki oraz by³ podany ich wymiar. Jednak trzeba podkreœliæ, ¿e regulacje te w odniesieniu do religii/etyki mia³y charakter wy³¹cznie
informacyjny. Jak bowiem wczeœniej wspomniano, pe³na regulacja zasad prowadzenia
nauki religii w szko³ach publicznych znajduje siê w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
nauki religii w publicznych przedszkolach i szko³ach, st¹d te¿ rozporz¹dzenie w sprawie ramowych planów nauczania mo¿e ustalony tam wymiar zajêæ religii/etyki jedynie
recypowaæ, bez mo¿liwoœci jakiejkolwiek modyfikacji.
Nowe rozporz¹dzenie w sprawie ramowych planów nauczania z 2012 r. zosta³o
skonstruowane w sposób odmienny od dotychczasowego. Wprawdzie nadal ka¿dy ramowy plan nauczania stanowi osobny za³¹cznik do rozporz¹dzenia, jednak nie maj¹
one ju¿ kszta³tu tabelarycznego, ale charakter opisowy. W ka¿dym te¿ ramowym planie
nauczania szko³y publicznej dla dzieci i m³odzie¿y znajduje siê przepis stanowi¹cy, ¿e
wymiar godzin przeznaczonych na realizacjê zajêæ religii lub etyki, zajêæ wychowania
do ¿ycia w rodzinie, zajêæ jêzyka mniejszoœci narodowej, etnicznej lub jêzyka regionalnego i naukê w³asnej historii i kultury oraz zajêæ sportowych w oddzia³ach i szko³ach
sportowych oraz szko³ach mistrzostwa sportowego okreœlaj¹ przepisy, o których mowa
w §4 ust. 2 rozporz¹dzenia.
Nie ma zatem ¿adnej podstawy do tezy, i¿ religia/etyka nie zosta³a ujêta w ramowych planach nauczania. Ca³a treœæ ka¿dego za³¹cznika stanowi kompletny, odrêbny
ramowy plan nauczania dla danego typu szko³y; innego rodzaju regulacje nie mog³yby
siê w nim znaleŸæ, poniewa¿ stanowi³yby przekroczenie zakresu upowa¿nienia ustawowego. Cytowanemu powy¿ej przepisowi ramowych planów nauczania nadano takie
brzmienie, poniewa¿ nie jest w³aœciwe powtarzanie treœci przepisu innego rozporz¹dzenia, którego przedmiotem jest ustalenie wymiaru zajêæ z religii – wystarczaj¹ce jest bowiem (i bardziej poprawne) zamieszczenie odes³ania do tego przepisu.
Trzeba jeszcze wyjaœniæ, ¿e ka¿dy ramowy plan nauczania dla danego typu szko³y
zawiera zajêcia o ró¿nym charakterze: po pierwsze takie zajêcia, których wymiar jest
okreœlony wprost w danym ramowym planie nauczania, po drugie takie zajêcia, któ-
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rych wymiar okreœlaj¹ inne rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej. Pierwsza
grupa zajêæ to obowi¹zkowe zajêcia edukacyjne (i zajêcia rewalidacyjne dla uczniów
niepe³nosprawnych). Do drugiej grupy zajêæ nale¿¹: religia, etyka, wychowanie do ¿ycia w rodzinie, jêzyk mniejszoœci narodowej lub etnicznej, jêzyk regionalny, zajêcia
sportowe w oddzia³ach i szko³ach sportowych oraz szko³ach mistrzostwa sportowego.
Zarówno jedne, jak i drugie zajêcia w szkole publicznej realizowane s¹ nieodp³atnie.
Trzeba podkreœliæ, ¿e wszystkie zajêcia ujête w ramowym planie nauczania, ³¹cznie
z tymi, których wymiar okreœlaj¹ odrêbne rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej, nie mog¹ byæ w szkole publicznej realizowane odp³atnie, poniewa¿ narusza³oby to
art. 70 ust. 2 Konstytucji RP (który stanowi, ¿e nauka w szko³ach publicznych jest bezp³atna), a w przypadku zajêæ religii – dodatkowo art. 53 ust. 1 i 2 ustawy zasadniczej.
Reasumuj¹c: rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie ramowych planów nauczania, które wejdzie w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia
2012 r., nie wprowadza ¿adnych zmian w zakresie sposobu nauczania i wymiaru zajêæ
religii (a tak¿e etyki). Nie powoduje te¿ jakichkolwiek skutków w zakresie sposobu finansowania tych zajêæ. W dalszym ci¹gu s¹ one objête finansowaniem w ramach czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego.
Z powa¿aniem
w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Miros³aw Sielatycki
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Otrzyma³em sygna³y dotycz¹ce niejasno sprecyzowanych przepisów
w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ w stosunku do diagnostów. W¹tpliwoœci budz¹
przede wszystkim przepisy zwi¹zane z egzaminowaniem kandydatów na
diagnostów i diagnostów uzupe³niaj¹cych uprawnienia.
Z informacji, które do mnie docieraj¹, wynika, ¿e obecne przepisy skutkuj¹ nierównym traktowaniem kandydatów na diagnostyków i diagnostyków
uzupe³niaj¹cych posiadane uprawnienia, bêd¹cych w trakcie zdawania egzaminów i pokonywania kolejnych etapów. Jak wynika z przekazanych informacji, kandydaci na diagnostów mog¹ bez ograniczeñ zaliczaæ
poszczególne czêœci egzaminów, a diagnoœci, którzy uzupe³niaj¹ posiadane
uprawnienia, takiej mo¿liwoœci nie maj¹. Egzamin przebiega w kilku etapach. Niezaliczenie któregokolwiek etapu skutkuje koniecznoœci¹ powtórzenia egzaminu, co wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami. Zdaniem zainteresowanych dobrym rozwi¹zaniem by³oby, gdyby niezaliczon¹ czêœæ egzaminu
mo¿na by³o zdawaæ w sesji poprawkowej po zap³aceniu czêœci op³aty egzaminacyjnej.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o ustosunkowanie siê do
przedstawionego problemu i rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia zmian
w rozporz¹dzeniu.
Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 19 marca 2012 r. znak BPS/043-07-221/12 przekazuj¹ce oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Jurcewicza w sprawie zasad egzaminowania kandydatów na diagnostów i diagnostów przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.
Wymagania dla kandydatów na diagnostów i diagnostów okreœlaj¹:
– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.);
– rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246, poz. 2469, z póŸn.
zm.).
Zgodnie z art. 84 ust. 2 ww. ustawy, starosta wydaje uprawnienie do wykonywania
badañ technicznych, je¿eli osoba ubiegaj¹ca siê o jego wydanie posiada wymagane wykszta³cenie techniczne i praktykê, odby³a wymagane szkolenie oraz zda³a z wynikiem
pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.
Szczegó³owe zasady egzaminu okreœla przepis §6 i 7 ww. rozporz¹dzenia.
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Zgodnie z wymienionymi przepisami, na egzamin teoretyczny sk³ada siê test obejmuj¹cy piêæ czêœci (I–V) programu szkolenia (w sumie 50 pytañ) oraz pytanie opisowe.
Pierwsza czêœæ egzaminu teoretycznego to czêœæ dotycz¹ca okresowego badania technicznego, tj. bazowej wiedzy z zakresu badañ technicznych pojazdów. Czêœæ ta sk³ada siê z trzydziestu pytañ testowych. Pozosta³e czêœci egzaminów sk³adaj¹ siê
odpowiednio z piêciu pytañ ka¿da, i odnosz¹ siê do badañ specjalistycznych (np. czêœæ
II: badanie techniczne autobusu, którego dopuszczalna prêdkoœæ na autostradzie
i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h).
Odnosz¹c siê do przedmiotowego oœwiadczenia uprzejmie informujê, i¿ informacje
docieraj¹ce do Pana Senatora, dotycz¹ce braku mo¿liwoœci powtarzania, bez ograniczeñ, poszczególnych czêœci egzaminu w odniesieniu do kandydatów na diagnostów
oraz diagnostów uzupe³niaj¹cych uprawnienia, nie s¹ prawdziwe.
Nale¿y wskazaæ, i¿ w przypadku, gdy kandydat na diagnostê uzyska³ pozytywny wynik z minimum 80% pytañ zawartych w pierwszej czêœci teoretycznej egzaminu (dotycz¹cej badania okresowego), a jednoczeœnie nie uzyska³ pozytywnego wyniku
z którejkolwiek z pozosta³ych czêœci (dot. badañ specjalistycznych), mo¿e przyst¹piæ do
kolejnego egzaminu z niezaliczonej czêœci teoretycznej, je¿eli od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z pierwszej czêœci teoretycznej nie up³yn¹³ okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy. Jednak¿e, w przypadku braku uzyskania pozytywnego wyniku z pierwszej czêœci egzaminu
teoretycznego, kandydat na diagnostê obowi¹zany jest powtórzyæ ca³y egzamin.
Uzupe³nienie uprawnieñ przez diagnostê, mo¿e nast¹piæ poprzez przyst¹pienie do
którejkolwiek, specjalistycznej czêœci egzaminu. Diagnosta uzupe³niaj¹cy uprawnienia mo¿e dowolnie wybraæ spoœród iloœci czêœci specjalistycznych, do których chce
przyst¹piæ za jednym razem. Zakres wiedzy, obejmuj¹cy egzamin specjalistyczny jest
du¿o wê¿szy, dlatego te¿ mo¿na stwierdziæ, i¿ sytuacja diagno sty uzupe³niaj¹cego
uprawnienia jest korzystniejsza od sytuacji kandydata na diagnostê (ten, zgodnie
z powy¿szym, obowi¹zany jest w pierwszej kolejnoœci uzyskaæ pozytywny wynik przynajmniej z I czêœci egzaminu teoretycznego).
W œwietle powy¿szego, zdaniem resortu transportu, zasady zdawania egzaminów
zawarte w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa pozwalaj¹ na zachowanie konsekwentnego podejœcia zarówno w odniesieniu do kandydatów na diagnostów, jak i diagnostów
uzupe³niaj¹cych uprawnienia oraz s¹ adekwatne do zakresu materia³u niezbêdnego do
uzyskania pozytywnego wyniku danego egzaminu, dlatego te¿ obecnie obowi¹zuj¹cy
stan prawny nie wymaga wprowadzenia zmian w przedmiotowym zakresie.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 28 lutego 2012 r. wp³ynê³a do mnie uchwa³a nr VIV/84/12 podjêta
przez Radê Miejsk¹ w Szczytnej w dniu 23 lutego 2012 r. w sprawie zajêcia
stanowiska na temat realizacji inwestycji dotycz¹cych przebudowy drogi
krajowej nr 8 na odcinku przebiegaj¹cym przez miasto Szczytna.
W zwi¹zku z systematycznie zwiêkszaj¹cym siê ruchem samochodowym
oraz ze wzglêdu na koniecznoœæ poprawy bezpieczeñstwa u¿ytkowników
drogi krajowej nr 8 Rada Miejska w Szczytnej wnosi o jak najszybsze rozpoczêcie robót budowlanych zwi¹zanych z inwestycj¹ pod nazw¹ „Przebudowa
skrzy¿owañ drogi krajowej nr 8 – ul. Robotniczej z ulicami Sienkiewicza
i Handlow¹ oraz ul. Borowina z ul. Leœn¹ wraz z budow¹ sygnalizacji œwietlnych oraz dowi¹zanie DK8 do nowego przebiegu ul. Wolnoœci w mieœcie
Szczytna”. Podyktowane jest to tym, ¿e obecna organizacja ruchu nie zapewnia bezpieczeñstwa ruchu samochodów i osób pieszych. Na odcinku drogi
krajowej nr 8 od Wroc³awia do Kudowy-Zdroju w gminie Szczytna jako jednej
nadal zatrudniona jest osoba, która w godzinach zajêæ szkolnych przeprowadza pieszych przez drogê krajow¹ nr 8, zwiêkszaj¹c tym samym bezpieczeñstwo uczestników ruchu drogowego. Jednak w dni wolne od szko³y oraz
w godzinach popo³udniowych mieszkañcy i inni uczestnicy ruchu drogowego
na drodze krajowej nr 8 nara¿eni s¹ na kolizje, zderzenia itp., jednym s³owem na niebezpieczeñstwo zagra¿aj¹ce ¿yciu i zdrowiu.
Istnieje zatem pilna potrzeba budowy ci¹gów pieszych na wspomnianych
odcinkach drogowych. Zadania te nie mog¹ byæ przek³adane na kolejne lata.
Szczytna jako jedyne miasto na odcinku od K³odzka do Kudowy-Zdroju nie
ma zabezpieczonego ruchu pieszych w postaci sygnalizacji œwietlnej, która
umo¿liwi³aby bezpieczne przejœcie przez drogê krajow¹ nr 8.
Ponadto informujê, ¿e w okresie przed mistrzostwami Europy w pi³ce no¿nej rozgrywanymi na terenie naszego kraju i w ich trakcie nast¹pi zdecydowane wzmo¿enie ruchu.
W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ zwracam siê z proœb¹ o wprowadzenie do planu inwestycyjnego na rok 2012 realizacji inwestycji dotycz¹cych przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku przebiegaj¹cym przez
miasto Szczytna.
Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 19 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 marca 2012 r. znak: BPS/043-07-221/12, przy
którym przekazano oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza z³o¿one podczas
7. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 marca 2012 r., dotycz¹ce przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku przebiegaj¹cym przez m. Szczytna, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.
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Zadania, których zasadniczym celem jest poprawa bezpieczeñstwa ruchu drogowego ujête zosta³y w aktualizowanym obecnie Programie Redukcji Liczby Ofiar Œmiertelnych. Kolejnoœæ realizacji dzia³añ w ramach przedmiotowego Programu bêdzie
ustalona wed³ug œciœle okreœlonych kryteriów. Tymi kryteriami s¹ m.in.: liczba zabitych, liczba rannych oraz œredni dobowy ruch na danym odcinku drogi.
W pierwszej kolejnoœci bêd¹ realizowane zadania znajduj¹ce siê na najwy¿szych
pozycjach listy. Takie podejœcie do realizacji zadañ pozwala na efektywne wykorzystanie ograniczonych œrodków finansowych, jakimi dysponuje GDDKiA oraz na podejmowanie dzia³añ poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo ruchu drogowego w tych miejscach i na
tych odcinkach dróg krajowych, na których dzia³ania te s¹ najpilniejsze. Niestety potrzeby w zakresie poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego znacznie przewy¿szaj¹
wielkoœæ œrodków.
Zadanie polegaj¹ce na przebudowie dwóch skrzy¿owañ oraz budowy sygnalizacji
œwietlnej w km 21+714 w m. Szczytna, zosta³o ujête w ww. Programie. Ponadto informujê, i¿ w bie¿¹cym roku planuje siê dokoñczenie dokumentacji dla ww. zadania.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ z uwagi na ograniczone œrodki finansowe, GDDKiA bêdzie kontynuowa³a wy³¹cznie zadania z ww. Programu, które nie zosta³y zakoñczone w 2011 r.
Realizacja ww. zadania bêdzie mo¿liwa dopiero w momencie zapewnienia jego finansowania.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego
skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy
Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w bardzo wa¿nej sprawie, dotycz¹cej zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ul. Struga 63 w Radomiu”. Wybudowanie tego obiektu mia³oby strategiczne
znaczenie dla Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej, Polskiego Zwi¹zku Koszykówki, jak równie¿ dla spo³ecznoœci lokalnej regionu radomskiego. Gmina
miasta Radomia poœwiadczy³a, i¿ jest w³aœcicielem nieruchomoœci, na której
planowana jest lokalizacja hali sportowo-widowiskowej. Funkcjê inwestora
w imieniu gminy pe³niæ bêdzie podleg³a jej jednostka bud¿etowa, tj. Miejski
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu. Ju¿ 7 wrzeœnia 2011 r. gmina zwróci³a siê z wnioskiem do ówczesnego ministra sportu i turystyki – wyst¹pi³a
o w³¹czenie inwestycji do spisu zg³oszeñ przedsiêwziêæ aplikuj¹cych do programu rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu przeznaczonych do realizacji w latach 2012–2014. Warto zaznaczyæ, ¿e gmina
dysponuje po³ow¹ funduszy na ten cel i potrzebuje dodatkowego dofinansowania w kwocie 40 milionów z³.
Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o priorytetowe potraktowanie
sprawy inwestycji o tak kluczowym dla Radomia znaczeniu. Pragnê zaznaczyæ, ¿e planowane przedsiêwziêcie cieszy siê ogromnym poparciem spo³ecznym nie tylko w mieœcie, ale i w ca³ym regionie, kibicuj¹ mu równie¿ zwi¹zki
sportowe. Z tych wszystkich powodów wpisanie inwestycji do wymienionego
programu oraz jej dofinansowanie w kwocie 40 milionów z³ ze œrodków Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej jest niezwykle wa¿ne.
Radomianie licz¹ na Pani przychylnoœæ, a ja, w imieniu mieszkañców ca³ego regionu, o tê przychylnoœæ proszê.
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ
Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Karczewskiego przekazane pismem z dnia 19 marca 2012 r. (sygn. BPS/043-07-222/12), uprzejmie informujê
co nastêpuje.
Minister Sportu i Turystyki bêd¹c dysponentem œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, aktywnie wspiera realizacjê zadañ inwestycyjnych z zakresu infrastruktury sportowej. Podstawowym Ÿród³em finansowym Funduszu s¹ wp³ywy
pochodz¹ce z dop³at do gier hazardowych. Szczegó³owe warunki uzyskania dofinansowania, tryb sk³adania wniosków oraz ich przekazywania okreœla rozporz¹dzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadañ ze
œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051). Zgodnie z po-
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wo³anym rozporz¹dzeniem œrodki Funduszu na dofinansowanie inwestycji sportowych przeznacza siê na:
· realizacjê zadañ inwestycyjnych okreœlonych w wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej,
· realizacjê zadañ inwestycyjnych objêtych programem inwestycji o szczególnym
znaczeniu dla sportu opracowywanym przez ministra,
· zadania realizowane wg za³o¿eñ w innych programach wdro¿onych przez ministra.
Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, do którego aplikuje przedmiotowe zadanie inwestycyjne, jest programem wieloletnim i obejmuje obszary dofinansowania przedsiêwziêæ stanowi¹cych g³ównie zaplecza szkoleniowo-treningowe dla
kadry narodowej i olimpijskiej oraz obiekty s³u¿¹ce organizacji imprez sportowych najwy¿szej rangi. Kwalifikowania zadañ do tego programu, w oparciu o zg³oszenie przez
Inwestora realizacji obiektu sportowego, dokonuje Komisja do Spraw Strategicznych
Inwestycji Sportowych uwzglêdniaj¹c przede wszystkim opinie i rekomendacje polskich zwi¹zków sportowych wskazuj¹cych priorytety inwestycyjne dla poszczególnych
sportów.
Odbywa siê ono dwustopniowo:
I stopieñ – nadanie zadaniu inwestycyjnemu statusu strategicznego dla sportu
i wprowadzenie do Programu – Planu Wieloletniego,
II stopieñ – przyjêcie zadania do Programu na dany rok kalendarzowy – Plan Roczny, które oznacza promesê rozpoczêcia dofinansowania zadania ze œrodków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej na dany rok kalendarzowy.
Zg³oszone do dofinansowania zadanie dotyczy budowy hali sportowo-widowiskowej o pojemnoœci widowni dla 5 tys. osób w tym 3 – 3,5 miejsc sta³ych. Realizacjê inwestycji zaplanowano w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Aktualnie jest ona na
etapie przygotowania inwestycji do realizacji tj. w fazie planowania i projektowania.
14.09.2011 r. Ministerstwo poinformowa³o Prezydenta Miasta Radomia o ujêciu
zadania w rejestrze zg³oszeñ aplikuj¹cych do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.
Aktualnie trwaj¹ prace nad rozliczeniem wykorzystania œrodków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej za rok 2011. Po zakoñczeniu czynnoœci rozliczeniowych Ministerstwo przyst¹pi do konstrukcji programów i limitów dofinansowania na rok 2012
przyjmuj¹c za podstawê:
· strategiê rozwoju bazy sportowej na lata 2007–2015 (przeprowadzi aktualizacjê
programu rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu do 2012 roku),
· potrzeby stworzenia odpowiedniej bazy infrastruktury sportowej umo¿liwiaj¹cej
rozwój wszystkich sportów.
Zgodnie z przyjêt¹ procedur¹ po zakoñczeniu tych prac beneficjenci programu zostan¹ poinformowani o tym fakcie pisemnie.
Ponadto pragnê zaznaczyæ, ¿e Ministerstwo nie posiada rezerwy œrodków Funduszu, dlatego finansowym wsparciem mo¿e obj¹æ tylko te inwestycje, które zosta³y zakwalifikowane do wdro¿onych programów zgodnie z okreœlonymi w nich procedurami.
Maj¹c na uwadze przedstawione w Oœwiadczeniu Pana Senatora potrzeby œrodowiska, w pe³ni popieram inicjatywê oraz starania Inwestora – W³adz Miasta w kierunku
rozbudowy infrastruktury sportowej. Deklarujê jednoczeœnie, ¿e Ministerstwo dysponuj¹c œrodkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, do³o¿y wszelkich starañ, aby
stworzyæ nowoczesn¹, dostosowan¹ do wymogów i przepisów sportowych infrastrukturê sportow¹ dla treningu i organizacji zawodów.
Z wyrazami szacunku
Joanna Mucha
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Panie Ministrze!
Ministerstwo Sprawiedliwoœci planuje przekszta³cenie, a w istocie likwidacjê oœrodków doskonalenia kadr S³u¿by Wiêziennej. Skutkiem tego pracownicy zo sta n¹ po zba wie ni je dy nych up ra wnieñ so cjal nych oraz ba zy
szkoleniowej, tak wa¿nej dla profesjonalnego wykonywania obowi¹zków
s³u¿bowych. Istotnym argumentem przemawiaj¹cym przeciwko tym zmianom jest fakt, ¿e pracownicy S³u¿by Wiêziennej wykonuj¹ bardzo odpowiedzialn¹ i stresuj¹c¹ pracê, a od czterech lat nie otrzymali podwy¿ek. Wielu
dysponuje tak skromnym wynagrodzeniem, ¿e gdyby nie wsparcie oœrodka,
nie pozwala³oby ono na zas³u¿ony i godny wypoczynek. Funkcjonowanie jednostek spe³nia równie¿ niezwykle wa¿n¹ w tym zawodzie funkcjê szkoleniow¹. Wszystko to wp³ywa na podtrzymanie wysokiego poziomu sprawnoœci
psychofizycznej funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej.
Funkcjonariusze oraz pracownicy wiêziennictwa sprzeciwiaj¹ siê planowanym przez ministerstwo zmianom!
Panie Ministrze! Przed podjêciem ostatecznej decyzji dotycz¹cej tak wa¿nej kwestii nale¿a³oby przeprowadziæ konsultacje spo³eczne i wys³uchaæ g³osu reprezentantów ca³ego œrodowiska. Nie mo¿na pozostaæ obojêtnym wobec
g³osu grupy zawodowej, której te istotne zmiany maj¹ dotyczyæ. W imieniu
pracowników S³u¿by Wiêziennej oraz swoim w³asnym bardzo proszê Pana
Ministra o ponowne przeanalizowanie tej sprawy i niepodejmowanie krzywdz¹cych decyzji, tak niekorzystnych dla pracowników S³u¿by Wiêziennej.
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ
Warszawa, 5 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/043-07-223/12 z dnia 19 marca 2012 r., dotycz¹ce oœwiadczenia senatora Stanis³awa Karczewskiego w sprawie planów przekszta³cenia i likwidacji oœrodków doskonalenia kadr S³u¿by Wiêziennej, uprzejmie
przedstawiam stanowisko w tej sprawie.
Z uwagi na koniecznoœæ zapewnienia warunków prawid³owego szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wiêziennictwa, S³u¿ba
Wiêzienna dysponuje dwoma oœrodkami szkolenia oraz dwunastoma oœrodami doskonalenia kadr, które w myœl art. 8 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o S³u¿bie Wiêziennej (Dz. U. nr 79, poz. 523) s¹ jednostkami organizacyjnymi S³u¿by
Wiêziennej.
W ubieg³ych latach oœrodki szkolenia oraz oœrodki doskonalenia kadr S³u¿by Wiêziennej wykorzystywa³y mo¿liwoœæ okreœlon¹ w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
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nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póŸn. zm.), polegaj¹c¹ na mo¿liwoœci
gromadzenia na rachunku dochodów w³asnych dochodów uzyskanych z dzia³alnoœci
wykraczaj¹cej poza zakres dzia³alnoœci podstawowej, okreœlonej w statucie.
Maj¹c jednak na wzglêdzie obowi¹zuj¹cy stan prawny, w szczególnoœci ustawê
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych, podkreœliæ nale¿y, ¿e brak jest mo¿liwoœci funkcjonowania oœrodków doskonalenia kadr S³u¿by Wiêziennej na dotychczasowych zasadach tj. przy wykorzystaniu
œrodków finansowych pozyskanych z utworzonej rezerwy celowej, czy te¿ w zwi¹zku
z prowadzonym rachunkiem dochodów w³asnych.
Taki stan rzeczy determinowa³ potrzebê zracjonalizowania istniej¹cej struktury
pod k¹tem redukcji œrodków bud¿etowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie
przy jednoczesnym zapewnieniu mo¿liwoœci korzystania przez wiêziennictwo z dotychczas posiadanej bazy.
W zwi¹zku z powy¿szym Dyrektor Generalny S³u¿by Wiêziennej w piœmie
BKS-070/2/12/269 z dnia 6 lutego 2012 r. przedstawi³ koncepcjê przekszta³cenia
oœrodków oraz zmian organizacji szkoleñ kadry S³u¿by Wiêziennej, polegaj¹c¹ na ich
scentralizowaniu i podwy¿szeniu jakoœci merytorycznej w oparciu o profesjonaln¹ bazê szkoleniow¹. Minister Sprawiedliwoœci pismem DB-II-212-1/12/34 z dnia 5 marca
2012 r. zaakceptowa³ przed³o¿on¹ mu propozycjê.
Maj¹ce nast¹piæ zmiany polegaj¹ na oparciu systemu szkoleñ funkcjonariuszy
i pracowników S³u¿by Wiêziennej na bazie czterech placówek: Centralnego Oœrodka
Szkolenia S³u¿by Wiêziennej w Kaliszu, Oœrodka Szkolenia S³u¿by Wiêziennej w Kulach, przekszta³conego Oœrodka Doskonalenia Kadr S³u¿by Wiêziennej w Popowie
w Oœrodek Szkolenia S³u¿by Wiêziennej w Popowie oraz utworzonego z Oœrodka Doskonalenia Kadr S³u¿by Wiêziennej w Sulejowie oddzia³u Centralnego Oœrodka Szkolenia S³u¿by Wiêziennej w Kaliszu. Pozosta³e oœrodki doskonalenia kadr S³u¿by
Wiêziennej zostan¹ przekszta³cone w oddzia³y zewnêtrzne zak³adów karnych (Turawa
i Kikity), b¹dŸ zaprzestan¹ dzia³alnoœci w dotychczasowej formie, a bêd¹ce w ich zarz¹dzie nieruchomoœci i wyposa¿enie przekazane zostan¹ na rzecz Instytucji Gospodarki Bud¿etowej (Bartkowa, Olszanica, Ustka, Wis³a, Zakopane, Karpacz, Zwartowo).
Oœrodek Doskonalenia Kadr S³u¿by Wiêziennej w Suchej bêdzie realizowa³ dotychczasowe zadania wynikaj¹ce z „Harmonogramu Realizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego S³u¿by Wiêziennej w roku 2012”.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ przekszta³cone oœrodki nadal bêd¹ oferowaæ mo¿liwoœæ korzystania z pobytów wypoczynkowych dla funkcjonariuszy, cz³onków ich rodzin oraz emerytów i rencistów, przy czym przebywaj¹ce tam osoby pokrywaæ bêd¹ koszty
skalkulowane przez nowe podmioty zarz¹dzaj¹ce.
Jednoczeœnie, pragnê nie zgodziæ siê ze stwierdzeniem senatora Stanis³awa Karczewskiego dotycz¹cym pozbawienia funkcjonariuszy i pracowników S³u¿by Wiêziennej, wskutek planowanych przekszta³ceñ, jedynych uprawnieñ socjalnych.
W przypadku pracowników S³u¿by Wiêziennej, powy¿sze zagadnienie reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych, okreœlaj¹ca
zasady tworzenia przez pracodawców zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych na
rzecz osób uprawionych do korzystania z tego funduszu, przeznaczonego na finansowanie dzia³alnoœci socjalnej. Obowi¹zek tworzenia zak³adowego funduszu œwiadczeñ
socjalnych spoczywa na pracodawcach prowadz¹cych dzia³alnoœæ w formie jednostek
bud¿etowych bez wzglêdu na liczbê zatrudnianych pracowników. Dzia³alnoœæ socjalna
oznacza m.in. us³ugi œwiadczone przez pracodawców na rzecz ró¿nych form wypoczynku, dzia³alnoœci sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialno-rzeczowej lub
finansowej, a tak¿e zwrotnej i bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.
Dla funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej œwiadczenia o podobnym charakterze zosta³y okreœlone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o S³u¿bie Wiêziennej i obejmuj¹:
– zwrot kosztów przejazdu œrodkami publicznego transportu zbiorowego do jednej
z obranych przez siebie miejscowoœci w kraju i z powrotem raz w roku dla funkcjonariusza i cz³onków jego rodziny,
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– dop³atê do wypoczynku w wysokoœci 35% najni¿szego uposa¿enia zasadniczego
w S³u¿bie Wiêziennej wg stawek obowi¹zuj¹cych w dniu wyp³aty œwiadczenia dla
funkcjonariusza i cz³onków jego rodziny,
– mo¿liwoœæ przyznania bezzwrotnej zapomogi pieniê¿nej dla funkcjonariusza, którego warunki bytowe uleg³y znacznemu pogorszeniu, w szczególnoœci w zwi¹zku ze
zdarzeniami losowymi, d³ugotrwa³¹ chorob¹ w³asn¹ lub cz³onka rodziny oraz
œmierci¹ cz³onka rodziny.
Z wyrazami szacunku
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Panie Ministrze!
W imieniu œrodowiska pielêgniarek i po³o¿nych oraz swoim w³asnym stanowczo sprzeciwiam siê zmianom zawartym w rozporz¹dzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebêd¹cym
przedsiêbiorc¹.
Jak zosta³em poinformowany, w obowi¹zuj¹cym akcie prawnym znalaz³y siê przepisy, które nie by³y uwzglêdniane przy pracach nad projektem. Nieznane s¹ powody, dla których ustawodawca zdecydowa³ o rozszerzeniu
sk³adu komisji konkursowej do szeœciu przedstawicieli przy wyborze na kierownicze stanowisko pielêgniarskie. Zastanawiaj¹ce jest, ¿e jednoczeœnie
zmniejszono liczbê przedstawicieli zak³adowych organizacji zwi¹zkowych do
jednej osoby. Co bardzo wa¿ne, wprowadzone zmiany nie znalaz³y siê
w uwagach do projektu, ani w resortowych, ani w spo³ecznych.
Panie Ministrze, zaistnia³a sytuacja jest bulwersuj¹cym lekcewa¿eniem
grupy zawodowej pielêgniarek i po³o¿nych. Zupe³nie bezcelowe wydaj¹ siê
w tym œwietle konsultacje spo³eczne, skoro i tak wypracowywane podczas
nich wnioski i sugestie nie s¹ brane pod uwagê! Zakrawa to na fikcjê, która
w ogóle nie powinna mieæ miejsca! Konsultacje nie ograniczaj¹ siê przecie¿ do
przedstawienia planów przedstawicieli w³adzy, ale zak³adaj¹ tak¿e wys³uchanie opinii na ich temat, ich modyfikowanie i informowanie o ostatecznej
decyzji.
Bardzo proszê Pana Ministra o poinformowanie mnie:
— dlaczego na etapie konsultacji spo³ecznych pielêgniarki i po³o¿ne nie
by³y informowane o planowanych zapisach, które ostatecznie znalaz³y siê
w obowi¹zuj¹cym akcie prawnym?
— z jakich powodów zdecydowano siê na wprowadzenie ww. zmian?
— czy ministerstwo zamierza skorygowaæ te zapisy i uwzglêdniæ postulaty œrodowiska?
W zaistnia³ej sytuacji jedynym s³usznym rozwi¹zaniem wydaje siê przywrócenie zapisów rozporz¹dzenia w wersji, w jakiej zosta³o ono przes³ane do
konsultacji spo³ecznych.
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.03.28
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Karczewskiego z³o¿one
na 7. posiedzeniu Senatu w dniu 14 marca 2012 r. (pismo z dnia 19 marca 2012 r.,
Nr BPS/043-07-224/12), w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na kierownicze stanowiska pielêgniarskie, przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
W œwietle przepisów §1 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
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w podmiocie leczniczym niebêd¹cym przedsiêbiorc¹ (Dz. U. z 2012 r., poz. Nr 182),
konkursy przeprowadza siê na stanowiska: kierownika, zastêpcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, ordynatora, naczelnej pielêgniarki lub prze³o¿onej pielêgniarek oraz pielêgniarki oddzia³owej.
Sk³ady komisji konkursowych na poszczególne stanowiska okreœlaj¹ przepisy §10
rozporz¹dzenia. Wprowadzone w przedmiotowym rozporz¹dzeniu zmiany w sk³adzie
komisji konkursowej w stosunku do poprzednio obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych
zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych
zak³adach opieki zdrowotnej, sk³adu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu
przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 z póŸn. zm.) mia³y na celu wzmocnienie roli podmiotu tworz¹cego dan¹ placówkê oraz jej kierownika w procesie przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze. Dlatego te¿ rozporz¹dzeniem
z dnia 6 lutego 2012 r. dodano do sk³adów komisji konkursowych powo³ywanych
w trakcie wyboru kandydatów na stanowiska ordynatora, naczelnej pielêgniarki, prze³o¿onej pielêgniarek oraz pielêgniarki oddzia³owej przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego w liczbie od trzech do szeœciu. Jednoczeœnie pragnê wyjaœniæ, ¿e
dzia³anie zmierzaj¹ce do zwiêkszenia wp³ywu kierownika podmiotu leczniczego na
przebieg procesu rekrutacji wspó³pracuj¹cej z nim bezpoœrednio kadry kierowniczej
stanowi wypadkow¹ rozwi¹zañ zawartych w ustawie o dzia³alnoœci leczniczej, które
znacz¹co podnosz¹ poziom bezpoœredniej odpowiedzialnoœci ponoszonej przez dyrektorów oraz podmioty tworz¹ce placówki ochrony zdrowia za sprawne funkcjonowanie
podmiotu leczniczego dzia³aj¹cego w formie sp zoz.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e zwiêkszenie roli podmiotów tworz¹cych i kierowników podmiotów leczniczych nie powoduje w ¿adnym wypadku eliminacji samorz¹du
pielêgniarek i po³o¿nych z postêpowañ konkursowych. Przedstawiciele samorz¹du
uczestnicz¹ bowiem w pracach komisji prowadz¹cych konkursy na cztery z piêciu stanowisk objêtych t¹ procedur¹ (w przypadku konkursu na zastêpcê kierownika ds. medycznych i ordynatora maj¹ jak dotychczas po jednym przedstawicielu, w przypadku
konkursu na naczeln¹ pielêgniarkê i pielêgniarkê oddzia³ow¹ po trzech, w tym przewodnicz¹cych komisji). Przedstawiciele samorz¹du nie uczestnicz¹ jedynie w postêpowaniach na stanowisko kiero wnika podmiotu leczniczego. Jednak¿e konkursy na to
stanowisko dotycz¹ – pod rz¹dami ustawy o dzia³alnoœci leczniczej – kierowników samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, którzy dotychczas nie byli
w ogóle objêci procedur¹ konkursow¹.
Równoczeœnie informujê, ¿e rozwi¹zania które ostatecznie znalaz³y siê w treœci rozporz¹dzenia stanowi¹ wyraz kompromisu pomiêdzy zg³aszanymi w trakcie konsultacji
zewnêtrznych propozycjami zmierzaj¹cymi do ograniczenia sk³adów komisji konkursowych tylko do przedstawicieli podmiotów tworz¹cych, a dotychczas obowi¹zuj¹cym
rozwi¹zaniem gwarantuj¹cym udzia³ dwóch samorz¹dów zawodów medycznych w pracach komisji. Opisane powy¿ej rozwi¹zania czyni¹ równie¿ w pe³ni zadoœæ ustawowym
uprawnieniom samorz¹du okreœlonym w art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych, który stanowi, ¿e do zadañ samorz¹du nale¿y „przewodniczenie
i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielêgniarskie lub po³o¿nicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrêbne przepisy przewiduj¹ taki obowi¹zek”.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatorów Stanis³awa Karczewskiego, Marka Martynowskiego,
Andrzeja Paj¹ka, Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mam¹towa,
Andrzeja Matusiewicza, Henryka Górskiego, Krzysztofa S³onia,
Jana Marii Jackowskiego, Micha³a Seweryñskiego, Przemys³awa B³aszczyka,
Bohdana Paszkowskiego, Janiny Sagatowskiej, Grzegorza Biereckiego,
Kazimierza Jaworskiego, Stanis³awa Koguta, W³adys³awa Ortyla,
Kazimierza Wiatra, Stanis³awa Gogacza, Wies³awa Dobkowskiego,
Waldemara Kraski, Grzegorza Czeleja, Beaty Gosiewskiej, Doroty Czudowskiej,
Jerzego Chróœcikowskiego, Henryka Ciocha, Wojciecha Skurkiewicza,
Alicji Zaj¹c oraz Macieja Klimy
skierowane do marsza³ka Senatu RP Bogdana Borusewicza
Szanowny Panie Marsza³ku!
Z wielkim smutkiem i g³êbok¹ trosk¹ przyjmujemy wyniki prac nad tegorocznym bud¿etem pañstwa. W rezultacie tych prac bud¿et Kancelarii Senatu
jest najmniejszy od lat. Usuniêto z niego wiêkszoœæ œrodków przeznaczonych
na realizacjê tradycyjnej funkcji Senatu, jak¹ jest wsparcie Polonii i Polaków
za granic¹. Pozosta³y jedynie œrodki niezbêdne do zakoñczenia dzia³alnoœci
w tym zakresie.
Decyzja Sejmu, inspirowana przez rz¹d utworzony przez koalicjê PO
i PSL, uderza w nas wszystkich, w senatorów obecnej kadencji, i jest odbierana powszechnie jako wstêp do likwidacji Senatu. Nie uda³o siê obroniæ pozycji naszej Izby. Ostatnie g³osowanie Sejmu rozwia³o wszelkie w¹tpliwoœci,
nie dosz³o do kompromisu, który nale¿a³oby raczej nazwaæ po³owiczn¹ pora¿k¹ w odró¿nieniu od pora¿ki ca³kowitej, jaka w rezultacie ma miejsce.
Nast¹pi³o zjawisko niespotykane w krajach demokratycznych o ugruntowanym parlamentaryzmie i racjonalnie funkcjonuj¹cych elitach. Oto rz¹d
sk³oni³ izbê ni¿sz¹ do tego, by zwróci³a siê przeciwko izbie wy¿szej. Rz¹d wyci¹gn¹³ rêkê po nieznacz¹ce w skali ca³ego bud¿etu pañstwa œrodki wykorzystywane do realizacji tradycyjnej funkcji Senatu. Ten zamach rz¹d
uzasadnia³ argumentami konstytucyjnymi, które nigdy dot¹d nie by³y u¿ywane w takim kontekœcie i o których siê zapomina, jeœli chodzi na przyk³ad
o opiekê Kancelarii Prezydenta nad zabytkami Krakowa. Wszyscy wiemy, ¿e
ministrowi spraw zagranicznych te pieni¹dze nie s¹ potrzebne. Minister
spraw zagranicznych nie odczuje tego przysporzenia, które Platforma Obywatelska zafundowa³a mu kosztem Senatu. Tu nie chodzi³o wcale o zwiêkszenie œrodków rz¹du czy resortu. Tu chodzi³o o to, by osoby zajmuj¹ce
najwy¿sze stanowiska pañstwowe – premier i minister spraw zagranicznych
– mog³y w sposób odczuwalny dla parlamentarzystów okazaæ swoj¹ niechêæ
wobec jednej z izb parlamentu i jej lekcewa¿enie. Po dwudziestu latach skutecznego, w pe³ni akceptowanego i chwalonego przez zainteresowanych
sprawowania zaszczytnej funkcji opiekuna Polonii i Polaków mieszkaj¹cych
za granic¹ Senat zostaje pozbawiony tej istotnej prerogatywy.
Jak¿e szyderczy w takiej sytuacji staje siê fakt, ¿e w gmachu, w którym
pracujemy, dwie z czterech naszych komisyjnych sal nosz¹ imiona ludzi, którzy
zas³u¿yli siê sprawom polonijnym, czyli twórcy Œwiatpolu, marsza³ka Raczkiewicza, i twórcy Wspólnoty Polskiej, marsza³ka Stelmachowskiego. Umieliœmy
uszanowaæ ich imiona, pamiêæ, ale nie potrafiliœmy obroniæ ich dorobku.
Platforma Obywatelska wejdzie do historii polskiego parlamentaryzmu
jako partia podejmuj¹ca dzia³ania uderzaj¹ce w fundamenty demokracji
przedstawicielskiej. Ironia losu sprawi³a, ¿e inspiratorami i organizatorami
tych dzia³añ s¹ byli senatorowie: Donald Tusk i Rados³aw Sikorski. Dla obu
zasiadanie w Senacie by³o nobilituj¹ce. Dla obu by³ to wstêp, etap niezbêdny
do dalszej kariery politycznej.
Bud¿et zosta³ ju¿ uchwalony, lecz trzeba daæ œwiadectwo. Sprzeciw ze
strony Senatu i jego marsza³ka bêdzie mia³ znaczenie ju¿ tylko symboliczne,
ale brak takiego sprzeciwu – znaczenie symptomatyczne.
Panie Marsza³ku – to oœwiadczenie kierujemy do pana marsza³ka – decyzjê w tym zakresie nale¿y podj¹æ niezw³ocznie. A gdy bêdzie pan analizo-

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r.

63

wa³ sytuacjê, proszê pamiêtaæ, ¿e byli tacy, którzy bronili Senatu w tym
zakresie. Pos³owie Prawa i Sprawiedliwoœci g³osowali za zachowaniem œrodków polonijnych w naszej Izbie. Proszê wzi¹æ pod uwagê równie¿ fakt, ¿e
rz¹d Prawa i Sprawiedliwoœci z premierem Jaros³awem Kaczyñskim, który
przejmie w³adzê po upadku koalicji PO-PSL, natychmiast doprowadzi do odnowienia patronatu Senatu nad Poloni¹ i Polakami mieszkaj¹cymi za granic¹.
Stanis³aw Karczewski
Marek Martynowski
Andrzej Paj¹k
Grzegorz Wojciechowski
Robert Mam¹tow
Andrzej Matusiewicz
Henryk Górski
Krzysztof S³oñ
Jan Maria Jackowski
Micha³ Seweryñski
Przemys³aw B³aszczyk
Bohdan Paszkowski
Janina Sagatowska
Grzegorz Bierecki
Kazimierz Jaworski

Stanis³aw Kogut
W³adys³aw Ortyl
Kazimierz Wiatr
Stanis³aw Gogacz
Wies³aw Dobkowski
Waldemar Kraska
Grzegorz Czelej
Beata Gosiewska
Dorota Czudowska
Jerzy Chróœcikowski
Henryk Cioch
Wojciech Skurkiewicz
Alicja Zaj¹c
Maciej Klima

OdpowiedŸ
Warszawa, 16 maja 2012 r.
Sz.P.
Stanis³aw Karczewski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na Pana oœwiadczenie z³o¿one wspólnie z grup¹ senatorów na 7. posiedzeniu Senatu RP w dniu 14 marca 2012 roku w sprawie usuniêcia z bud¿etu Kancelarii Senatu wiêkszoœci œrodków przeznaczonych na rzecz Polonii i Polaków za
granic¹, uprzejmie informujê, ¿e kwestie poruszane przez Pañstwa bêd¹ omawiane na
najbli¿szym posiedzeniu Senatu w dniach 30 i 31 maja 2012 roku.
Na posiedzeniu tym przewidziana jest bowiem, wielokrotnie przek³adana, informacja Ministra Spraw Zagranicznych Rados³awa Sikorskiego na temat sprawowania
opieki nad Poloni¹ i Polakami mieszkaj¹cymi poza granicami kraju.
Bogdan Borusewicz
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
szko³a mo¿e dzia³aæ albo jako szko³a publiczna, albo jako szko³a niepubliczna. W kolejnym ustêpie wymienionego artyku³u wskazano podmioty, które
mog¹ zak³adaæ i prowadziæ szko³ê – co do zasady s¹ to: jednostki samorz¹du
terytorialnego, osoby prawne, osoby fizyczne. Przepisy oœwiatowe zastrzegaj¹ nadto, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ zak³adaæ i prowadziæ
wy³¹cznie szko³y publiczne. Opisane zasady maj¹ zastosowanie tak¿e wobec innych placówek zaliczanych do systemu oœwiaty. Bior¹c to pod uwagê,
nale¿y stwierdziæ, ¿e przyjête rozwi¹zania opieraj¹ siê na dychotomicznym
podziale szkó³ i placówek na publiczne i niepubliczne, w zale¿noœci od rodzaju podmiotu prowadz¹cego.
Niemniej jednak stykam siê z prezentowan¹ przez stronê samorz¹dow¹
opini¹, z której mo¿na wywnioskowaæ, ¿e istnieje potrzeba wypracowania
rozwi¹zania poœredniego. Jak s¹dzê, postulat ten mo¿e mieæ zwi¹zek z nasilaj¹cym siê problemem finansowania dzia³alnoœci oœwiatowej. U pod³o¿a tego problemu le¿y wiele przyczyn, jak choæby ni¿ demograficzny czy
ograniczenie iloœci wp³ywów finansowych do bud¿etów samorz¹dów. W konsekwencji obserwowaæ mo¿emy coraz powszechniej zjawisko zamykania lub
przekszta³cania szkó³. St¹d trudno siê dziwiæ zabiegom w³adz samorz¹dowych, które maj¹ na celu utrzymanie stopnia realizacji zadañ oœwiatowych
na obecnym poziomie.
Najogólniej rzecz ujmuj¹c, proponowane przez samorz¹dy rozwi¹zanie
zmierza do tego, aby na gruncie przywo³anej ustawy umo¿liwiæ tworzenie
podmiotów mieszanych. W podmiotach tych z jednej strony uczestniczy³aby
strona samorz¹dowa, a z drugiej – podmiot lub podmioty prywatne (na przyk³ad fundacja lub stowarzyszenie), których statutow¹ dzia³alnoœci¹ jest tworzenie warunków dla rozwoju edukacji oraz jej prowadzenie.
Rozwi¹zanie to z pewnoœci¹ s³u¿y³oby rozwojowi edukacji, dlatego te¿
proszê Pani¹ Minister o rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia zmian w opisanym kszta³cie.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.03.28
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Ryszarda Antoniego Knosali –
(BPS/043-07-226/12) – w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty uprzejmie
wyjaœniam.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ zak³adaæ i prowadziæ jedynie szko³y i placówki publiczne. Jednostki samorz¹du terytorial-
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nego, jako podmioty prawa publicznego, wykonuj¹ zadania w interesie ca³ej lokalnej
wspólnoty samorz¹dowej, a nie w interesie jakiejkolwiek grupy osób prywatnych.
Przepis art. 5 ust. 3 ustawy o systemie oœwiaty nie wyklucza jednak wspó³dzia³ania
samorz¹dów gminnych ze stowarzyszeniami i fundacjami. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z póŸn. zm.) w celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne,
a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
Równie¿ ustawa o systemie oœwiaty nie wyklucza wspó³pracy jednostek samorz¹du terytorialnego z organizacjami pozarz¹dowymi w wykonywaniu zadañ oœwiatowych –
a wrêcz przeciwnie, jej przepisy zobowi¹zuj¹ jednostki samorz¹du do takiej wspó³pracy. Zgodnie z art. 2a ustawy system oœwiaty jest wspierany przez organizacje pozarz¹dowe, w tym organizacje harcerskie, a tak¿e osoby prawne prowadz¹ce statutow¹
dzia³alnoœæ w zakresie oœwiaty i wychowania, natomiast organy administracji publicznej prowadz¹ce szko³y i placówki wspó³dzia³aj¹ z tymi podmiotami. Równie¿ na podstawie art. 56 ustawy o systemie oœwiaty, w szkole lub placówce mog¹ dzia³aæ
stowarzyszenia i organizacje (z wyj¹tkiem partii i organizacji politycznych), których celem statutowym jest dzia³alnoœæ wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej szko³y lub placówki.
Natomiast na mocy art. 5 ust. 5g cytowanej ustawy jednostka samorz¹du terytorialnego, bêd¹ca organem prowadz¹cym szko³ê licz¹c¹ nie wiêcej ni¿ 70 uczniów, na
podstawie uchwa³y organu stanowi¹cego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej
opinii organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny, mo¿e przekazaæ w drodze umowy,
osobie prawnej niebêd¹cej jednostk¹ samorz¹du terytorialnego lub osobie fizycznej,
prowadzenie szko³y.
Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na fakt, ¿e zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty prowadzenie szko³y, placówki, zespo³u oraz innej formy wychowania
przedszkolnego nie jest dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Samorz¹d mo¿e wspó³pracowaæ ze
stowarzyszeniem lub fundacj¹ w obszarze realizacji dzia³añ edukacyjnych, ale prawo
oœwiatowe nie dopuszcza mo¿liwoœci wspólnego prowadzenia szko³y lub placówki.
Kompetencje nadzorcze organu prowadz¹cego wobec szko³y lub placówki okreœlone
zosta³y w art. 34a ustawy o systemie oœwiaty. W wyniku reformy samorz¹dowej ukoñczonej w 1999 r. pañstwo przekaza³o obowi¹zek prowadzenia szkó³ i placówek publicznych samorz¹dom, które s¹ odpowiedzialne za realizacjê zadañ oœwiatowych na swoim
obszarze.
Placówki niepubliczne mog¹ byæ zak³adane lub prowadzone, zgodnie z art. 82
ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty przez osoby prawne lub fizyczne po uzyskaniu wpisu
do ewidencji prowadzonej przez jednostkê samorz¹du terytorialnego. Obowi¹zek zapewnienia dostêpnoœci do oœwiaty publicznej spoczywa bezpoœrednio na jednostkach samorz¹du terytorialnego. Mo¿liwoœæ za³o¿enia szko³y lub placówki publicznej przez osobê fizyczn¹ lub osobê prawn¹ niebêd¹c¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego ma
s³u¿yæ poprawie warunków kszta³cenia, a tak¿e korzystnie uzupe³niaæ sieæ szkó³ publicznych. Nie mo¿e jednak ca³kowicie ich zastêpowaæ, poniewa¿ narusza³oby to art. 70
ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który gwarantuje bezp³atn¹ naukê
w szko³ach publicznych, oraz art. 70 ust. 4 Konstytucji zobowi¹zuj¹cy w³adze publiczne do zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostêpu do wykszta³cenia.
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje w najbli¿szym czasie przygotowania
projektu nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty we wskazanym przez Pana zakresie.
Z powa¿aniem
w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Miros³aw Sielatycki
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Otrzyma³em sygna³, z którego wynika, ¿e przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych nie gwarantuj¹ – w niektórych
przypadkach – zabezpieczenia materialnego odpowiadaj¹cego realnym potrzebom osób uprawnionych. Dzieje siê tak chocia¿by w sytuacji, gdy pe³noletnie dziecko rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby
sprawowaæ opiekê nad dwojgiem niepe³nosprawnych rodziców. Osoba taka
uzyskuje tym samym œwiadczenie pielêgnacyjne w wysokoœci 520 z³ miesiêcznie z tytu³u opieki nad jednym cz³onkiem rodziny. Obowi¹zuj¹ce aktualnie
przepisy przewiduj¹, i¿ nie mo¿e ona w takich okolicznoœciach pobieraæ
dwóch œwiadczeñ pielêgnacyjnych – w tym konkretnym przypadku z tytu³u
opieki nad niepe³nosprawnymi ojcem i matk¹. Przes¹dza o tym art. 17 ust. 5
pkt 4 wspomnianej ustawy, zgodnie z którym œwiadczenie pielêgnacyjne nie
przys³uguje, jeœli „osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasi³ku rodzinnego (...) albo do œwiadczenia pielêgnacyjnego na tê lub inn¹ osobê w rodzinie lub poza rodzin¹”.
Przedstawiony problem zosta³ zg³oszony przez osoby odwiedzaj¹ce moje
biuro senatorskie. Jak podkreœlaj¹ zainteresowani, ograniczenie prawa do
otrzymania dodatkowych œrodków tak¿e w zwi¹zku z koniecznoœci¹ opieki
nad drugim rodzicem w sytuacji, kiedy to faktycznie na opiekunie ci¹¿y obowi¹zek zajmowania siê ca³ym domem, prowadzi do sytuacji, ¿e osoby te staj¹ wobec problemu braku œrodków do godnego ¿ycia. Zastosowanie
wspomnianego przepisu w tym przypadku postrzegane jest zatem jako zabieg nieuzasadniony i niesprawiedliwy.
Proszê zatem o podjêcie w³aœciwych kroków legislacyjnych w celu objêcia
szczególn¹ ochron¹ i wsparciem wszystkich osób, które znalaz³y siê w opisanej sytuacji. Zasadne mo¿e byæ na przyk³ad wy³¹czenie stosowania w takim
przypadku art. 17 ust. 5 pkt 4 przytaczanej ustawy.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 12 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wyst¹pienie z dnia 19 marca 2012 r., dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Ryszarda Knosalê podczas 7. posiedzenia Senatu RP w sprawie
przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych, uprzejmie
informujê.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z póŸn. zm.), œwiadczenie pielêgnacyjne przys³uguje osobom, na których ci¹¿y obowi¹zek alimentacyjny, które rezygnuj¹ lub nie podejmuj¹
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi¹zku z koniecznoœci¹ opieki nad dzieckiem legitymuj¹cym siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci ³¹cznie ze wskazaniami:
koniecznoœci sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi¹zku ze znacz-
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nie ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ samodzielnej egzystencji oraz koniecznoœci sta³ego
wspó³udzia³u na co dzieñ opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci. Osobami obci¹¿onymi obowi¹zkiem alimentacyjnym, zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z póŸn. zm.), s¹ w szczególnoœci krewni w linii prostej oraz rodzeñstwo.
Istot¹ œwiadczenia pielêgnacyjnego jest czêœciowe zrekompensowanie opiekunowi
osoby niepe³nosprawnej faktu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w celu sprawowania opieki nad niepe³nosprawnym cz³onkiem rodziny. Niezale¿nie od
liczby osób niepe³nosprawnych nad którymi ktoœ deklaruje sprawowanie opieki, z zatrudnienia lub pracy zarobkowej mo¿e zrezygnowaæ tylko raz i w zwi¹zku z tym faktem
jest przyznawane œwiadczenie pielêgnacyjne, a nie w zwi¹zku z liczb¹ osób znajduj¹cych siê pod opiek¹ osoby ubiegaj¹cej siê o œwiadczenie pielêgnacyjne.
Nie planuje siê wprowadzenia mo¿liwoœci otrzymywania przez jedn¹ osobê wiêcej
ni¿ jednego œwiadczenia pielêgnacyjnego.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e bêd¹ca konsekwencj¹ opisanego wy¿ej celu
œwiadczenia pielêgnacyjnego, regulacja, zgodnie z któr¹ jedna osoba mo¿e pobieraæ
tylko jedno œwiadczenie pielêgnacyjne, zawarta jest w art. 17 ust. 5 pkt 1a, a nie w art.
17 ust. 5 pkt 4 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Z nieskrywanym zaniepokojeniem œledzê informacje o powolnym przebiegu prac zwi¹zanych z budow¹ zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny
(w tym miêdzy innymi wnioski p³yn¹ce z kontroli NIK w tym zakresie). Zbiornik ten w za³o¿eniu odgrywaæ ma kluczow¹ rolê w systemie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego obszarów po³o¿onych wzd³u¿ górnej Odry i jej dorzecza.
Od ostatniej powodzi niewiele zrobiono w celu modernizacji i budowy dodatkowych zabezpieczeñ przeciwpowodziowych w obrêbie tak zwanego polderu „¯elazna”. Polder ten le¿y w bezpoœrednim s¹siedztwie miejscowoœci,
w której mieszkam. Brak odpowiednich zabezpieczeñ (na przyk³ad wa³ów
przeciwpowodziowych) powoduje, ¿e woda wype³niaj¹ca polder zatapia równie¿ miejscowoœci po³o¿one w jego s¹siedztwie. Obserwuj¹c obecny stan zaawansowania prac, jako dwukrotny powodzianin mogê w pe³ni podzieliæ
obawy spo³ecznoœci lokalnej, ¿e w przypadku spodziewanego wiosn¹ podwy¿szenia stanu wód na rzece Odrze wypadki mog¹ potoczyæ siê wedle czarnego scenariusza, tak jak wielokrotnie mia³o to ju¿ miejsce.
Bior¹c to pod uwagê, proszê o przedstawienie harmonogramu prac
zwi¹zanych z oddaniem do u¿ytkowania zbiornika w Raciborzu oraz modernizacji i rozbudowy infrastruktury przeciwpowodziowej w obrêbie polderu
„¯elazna”.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 24 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
W odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Ryszarda Knosali, w sprawie budowy
zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny oraz dodatkowych zabezpieczeñ przeciwpowodziowych w obrêbie tzw. polderu „¯elazna” poni¿ej przekazujê stosowne informacje.
Odnosz¹c siê do zagadnienia rozbudowy infrastruktury przeciwpowodziowej w obrêbie polderu „¯elazna” informujê, ¿e aktualnie trwaj¹ prace projektowe, zlecane przez
w³adze miasta Opole i koordynowane przez wojewodê opolskiego, zmierzaj¹ce do wyboru optymalnego wariantu zabezpieczenia miasta przed powodzi¹. Etap III prac obejmuje ochron¹ odcinek doliny Odry od ul. Wroc³awskiej w Opolu do jazu Chróœcice
(w tym równie¿ wsie S³awice i ¯elazna).
W ramach prowadzonych dzia³añ, w dniu 2 lutego br. w Opolu, mia³o miejsce spotkanie zorganizowane przez wojewodê opolskiego. Jego podstawowym celem by³o omówienie kwestii dotycz¹cej koordynacji ww. dzia³añ. Prezentowane by³y wstêpne
koncepcje budowy obwa³owañ. Jeden z omawianych wariantów dotyczy³ koncepcji
modernizacji polderu „¯elazna” w wersji akceptowanej przez mieszkañców S³awic i ¯elaznej (wersja na podstawie projektu Stanis³awa Staniszewskiego).
Wybór najkorzystniejszego wariantu ochrony przed powodzi¹ na przedmiotowym
odcinku doliny Odry zostanie dokonany na podstawie obliczeñ hydraulicznych, które
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zostan¹ przeprowadzone dla omawianych na wspomnianej naradzie wstêpnych koncepcji dotycz¹cych zabezpieczenia przed powodzi¹.
Odnosz¹c siê do kwestii harmonogramu prac zwi¹zanych z oddaniem do u¿ytkowania zbiornika w Raciborzu zgodnie z protoko³em z Komitetu Steruj¹cego „Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” (tj. cia³a nadzoruj¹cego realizacjê
Projektu) z dnia 8 marca br., nale¿y stwierdziæ, i¿:
– ze wzglêdu na zmianê monta¿u finansowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry, którego jednym z elementów jest budowa zbiornika
w Raciborzu, zaktualizowany harmonogram realizacji tej inwestycji powinien zostaæ przedstawiony do akceptacji na posiedzeniu Komitetu Steruj¹cego Projektu;
– w chwili obecnej szacunkowo mo¿na za³o¿yæ, i¿ budowa zbiornika Racibórz powinna zostaæ zrealizowana w okresie ok. 3,5–4 lat w zale¿noœci od terminu podpisania
kontraktu na jego realizacjê i skutecznoœci wybranego wykonawcy robót. Tym samym aktualnie szacowanym terminem zakoñczenia prac i rozliczenia Projektu
jest 2017 r., a rozpoczêcie prac budowlanych powinno siê rozpocz¹æ najpóŸniej na
prze³omie 2013/2014 roku;
– kontynuowany jest proces przesiedleñ, który prawdopodobnie zakoñczy siê w bie¿¹cym roku (najpóŸniej we wrzeœniu) oraz przygotowania do budowy Nowej Wsi.
Wyra¿am przekonanie, i¿ przedstawione wyjaœnienia stanowi¹ satysfakcjonuj¹c¹
odpowiedŸ na pytania zawarte w oœwiadczeniu z³o¿onym przez pana senatora Ryszarda Knosalê.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Jak wynika z komunikatu opublikowanego w dniu 27 lutego 2012 r. na
stronie internetowej Komisji Europejskiej, „Polska wci¹¿ nie dostosowa³a
swoich przepisów do prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony wody,
w tym monitorowania jej jakoœci”. W zwi¹zku z tym w³adze unijne wystosowa³y pod naszym adresem dodatkow¹ uzasadnion¹ opiniê.
Zauwa¿yæ wypada, ¿e nie jest to pierwsza interwencja w tym obszarze,
jaka zosta³a podjêta przez w³adze unijne. Polska otrzyma³a ju¿ bowiem dwa
formalne wezwania do usuniêcia niezgodnoœci – w 2008 r. i w 2010 r. Mimo
podejmowanych prób reformowania prawodawstwa krajowego, w naszym
kraju nadal nie implementowano w sposób w³aœciwy przepisów dyrektywy
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika
2000 r. ustanawiaj¹cej ramy wspólnotowego dzia³ania w dziedzinie polityki
wodnej (zwanej równie¿ ramow¹ dyrektyw¹ wodn¹).
Proszê zatem Pana Ministra o informacjê, czy w najbli¿szym czasie ministerstwo widzi mo¿liwoœæ podjêcia stosownych dzia³añ legislacyjnych w celu
wyeliminowania stwierdzonych uchybieñ.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 19 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali znak: BPS-043-07-228/12 z³o¿one podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 marca 2012 r.,
w sprawie transpozycji do prawa polskiego dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2000 r. ustanawiaj¹cej ramy wspólnotowego
dzia³ania w dziedzinie polityki wodnej (zwan¹ dalej „Ramow¹ Dyrektyw¹ Wodn¹”),
udzielam nastêpuj¹cych informacji.
Postêpowanie w sprawie nieprawid³owej transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej
toczy siê od 26 czerwca 2008 r., gdy Komisja Europejska wystosowa³a wobec Polski zarzuty formalne. Podjête przez Polskê dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie pe³nej i prawid³owej transpozycji dyrektywy okaza³y siê niewystarczaj¹ce, wobec czego 24 czerwca
2010 r. Komisja Europejska skierowa³a do Rz¹du RP uzasadnion¹ opiniê. Uchwalenie
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159) oraz wydanie rozporz¹dzeñ Ministra Œrodowiska:
1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencja³u
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czêœci wód powierzchniowych
(Dz. U. Nr 258, poz. 1549),
2) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czêœci
wód powierzchniowych oraz œrodowiskowych norm jakoœci dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) – „rozporz¹dzenie definicyjne”,
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3) z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czêœci wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550) –
„rozporz¹dzenie monitoringowe” – mia³y na celu ostatecznie doprowadziæ do zgodnoœci prawa krajowego z unijnym.
Komisja Europejska w dniu 27 lutego 2012 r. przes³a³a do w³adz polskich dodatkow¹ uzasadnion¹ opiniê. W opinii tej przedstawi³a nowe zastrze¿enia do rozporz¹dzenia
Ministra Œrodowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czêœci wód powierzchniowych i podziemnych i zarzuci³a
Polsce:
1) nieprawid³ow¹ transpozycjê art. 8 ust. 1 i 2 oraz za³¹cznika V pkt 1.1 dyrektywy
przez brak wpisania szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych warunków morfologicznych dla monitoringu diagnostycznego i operacyjnego;
2) nieprawid³ow¹ transpozycjê art. 8 ust. 1 i 2 oraz za³¹cznika V pkt 1.1 i 1.3 dyrektywy przez brak wpisania wymogu monitoringu ichtiofauny oraz objêcia monitoringiem diagnostycznym i operacyjnym ci¹g³oœci rzek dla silnie zmienionych czêœci
wód bêd¹cych zbiornikami zaporowymi.
Minister Œrodowiska, wraz z G³ównym Inspektorem Ochrony Œrodowiska, w odpowiedzi na uzasadnion¹ opiniê przedstawi³ stanowisko, ¿e zarzut KE dot. braku wpisania szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych warunków morfologicznych dla monitoringu
diagnostycznego i operacyjnego jest niezasadny, w szczególnoœci maj¹c na uwadze
fakt, ¿e pe³nej transpozycji art. 8 ust. 1 RDW dokonuje §3 ust. 1 rozporz¹dzenia monitoringowego.
W kontekœcie braku wpisania wymogu monitoringu ichtiofauny oraz objêcia monitoringiem diagnostycznym i operacyjnym wskaŸnika ci¹g³oœci rzeki dla silnie zmienionych czêœci wód bêd¹cych zbiornikami zaporowymi, przewiduje siê nowelizacjê
rozporz¹dzenia monitoringowego przez uzupe³nienie zapisów dot. monitorowania
zbiorników zaporowych o badania ci¹g³oœci i ichtiofauny.
Wyra¿am przekonanie, i¿ przedstawione wyjaœnienia stanowi¹ wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na pytanie zawarte w oœwiadczeniu Pana Senatora Ryszarda Knosali.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana z apelem o podjêcie energicznych dzia³añ w celu ratowania sprawnoœci systemu transportowego pañstwa. Tragiczne skutki katastrofy kolejowej pod Szczekocinami obliguj¹ nas wszystkich do podjêcia
natychmiastowych dzia³añ przeciwdzia³aj¹cych powtarzaniu siê takich wydarzeñ w przysz³oœci. Nie staæ nas ju¿ na kolejne ofiary nieudanych eksperymentów organizacyjnych, oszczêdnoœci, nadmiernej gorliwoœci w realizacji
postulatów doktrynerów z kraju i zagranicy.
Choæ œledztwo i postêpowanie s¹dowe ogranicz¹ zapewne kr¹g bezpoœrednio odpowiedzialnych do niewielu osób, to w istocie ofiary spod Szczekocin obci¹¿aj¹ sumienia dziesi¹tków ludzi uczestnicz¹cych w programowaniu
i realizowaniu przekszta³ceñ polskiej kolei. Dziœ wiemy – posz³o to Ÿle. Mechanizmy prawa handlowego nie zwiêkszy³y efektywnoœci ekonomicznej, lecz
wp³ynê³y destrukcyjnie na funkcjonowanie systemu i bezpieczeñstwo pasa¿erów. Czas przemyœleæ i zrewidowaæ koncepcje i przypomnieæ sobie, ¿e na
szczycie hierarchii wartoœci stoi cz³owiek.
Dopóki pañstwo, reprezentowane przez Pana Premiera, kontroluje kapita³owo wiêkszoœæ sk³adników systemu polskich kolei, jest szansa na przeprowadzenie niezbêdnych zmian, usuniêcie nadmiernego organizacyjnego
rozdrobnienia, uruchomienie racjonalnych procesów modernizacyjnych, przywrócenie s³u¿bie kolejarskiej w³aœciwej rangi. Panie Premierze, w tym dziele
mo¿e Pan liczyæ na wsparcie wiêkszoœci Polaków, w tym równie¿ takich senatorów opozycji jak ja.
Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 12 kwietnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
ustosunkowuj¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora, Pana Stanis³awa
Koguta, podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 marca 2012 r., w sprawie podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu ratowanie sprawnoœci systemu transportowego w Polsce,
skierowanego do Prezesa Rady Ministrów przy piœmie z dnia 19 marca 2012 r.,
Nr BPS/043-07-229/12, a przekazanego wed³ug w³aœciwoœci do Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, uprzejmie informujê, ¿e obecny stan sektora kolejowego jest skutkiem, miêdzy innymi, wieloletnich zaleg³oœci w inwestycjach
i w utrzymaniu wynikaj¹cych z niedoinwestowania ze strony Pañstwa, obecnie nadrabianych przy du¿ym zaanga¿owaniu œrodków publicznych.
Pozwalam sobie jednoczeœnie zauwa¿yæ, i¿ sygnalizowana w oœwiadczeniu Senatora, Pana Stanis³awa Koguta, potrzeba przekszta³ceñ w sektorze kolejowym jest bezsporna, niemniej jednak z uwagi na sytuacjê bud¿etow¹ nie jest mo¿liwe jednoczesne
i natychmiastowe wdro¿enie zmian. Chcia³bym jednak zapewniæ, ¿e resort transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej analizuje mo¿liwoœci i podejmuje dzia³ania, które
bêd¹ s³u¿yæ poprawie sytuacji na rynku kolejowym.
Aktualna polityka Rz¹du w zakresie odnosz¹cym siê do sektora kolejowego prowadzona jest, przede wszystkim, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2000 r.

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r.

73

o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” oraz o d³ugofalowe dzia³ania zawarte w Strategii dla transportu
kolejowego do roku 2013 z dnia 17 kwietnia 2007 r., jak równie¿ w przyjêtym przez Radê Ministrów w dniu 19 grudnia 2008 r. Master Planie dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku. Powy¿sze dokumenty zawieraj¹ podstawowe kierunki dzia³añ
i rozwi¹zañ w sektorze kolejowym, wdro¿enie których przyczyni siê do stopniowej poprawy funkcjonowania ca³ego sektora kolejowego. Jednoczeœnie, chcia³bym zwróciæ
uwagê, ¿e od objêcia w³adzy przez koalicyjny Rz¹d Platformy Obywatelskiej i Polskiego
Stronnictwa Ludowego w roku 2007 rz¹dz¹cy skupili siê na rozwi¹zaniach systemowych daj¹cych podstawy do prawid³owego funkcjonowania i rozwoju kolei w Polsce. Do
najwa¿niejszych rozwi¹zañ w tym zakresie zaliczyæ nale¿y przede wszystkim:
· okreœlenie Ÿróde³ finansowania infrastruktury kolejowej w odniesieniu do utrzymania, remontów i inwestycji,
· wprowadzenie regulacji prawnych usprawniaj¹cych przygotowanie inwestycji dotycz¹cych linii kolejowych o znaczeniu pañstwowym, w odniesieniu do wydawania
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
· zapewnienie od 2010 r. finansowania w ramach œrodków bud¿etowych i Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko (POIiŒ) modernizacji dworców kolejowych,
· zapewnienie w ramach œrodków pochodz¹cych z Funduszu Kolejowego, bud¿etu
pañstwa i POIiŒ finansowania odnowy taboru kolejowego,
· przyjêcie oczekiwanej przez samorz¹dy wszystkich szczebli regulacji dotycz¹cej
publicznego transportu zbiorowego, tj. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).
Prowadzona przez Rz¹d polityka w zakresie transportu zarówno kolejowego, jak
i drogowego uwzglêdnia zasadê zrównowa¿onego rozwoju, co ju¿ prowadzi do znacz¹cego zwiêkszenia wydatków na kolej i w³aœciwych relacji finansowania infrastruktury drogowej i kolejowej. Przyk³adem na powy¿sze twierdzenie jest fakt, ¿e dotacja
z bud¿etu pañstwa przeznaczona na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej
wynios³a w 2010 r. 850,00 mln z³, a w 2011 r. 983,01 mln z³. Istotne jest równie¿ to, ¿e
ww. œrodki zosta³y w pe³ni wykorzystane. Na rok 2012 zaplanowano na ww. cele œrodki
w wysokoœci 1.175 mln z³. Dodatkowo, w ramach Funduszu Kolejowego, na remonty
i utrzymanie wydatkowana zosta³a w 2010 r. kwota 69,46 mln z³, a w 2011 r.
91,90 mln z³, natomiast na rok bie¿¹cy zaplanowano na przedmiotowe cele kwotê
70 mln z³. Chcê jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e w 2011 r. nak³ady na inwestycje wynios³y
³¹cznie ok. 3,7 mld z³.
Ponadto w ramach Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektyw¹ do roku 2015, na lata 2011–2013 zaplanowano œrodki na inwestycje w ³¹cznej
kwocie 19.229,00 mln z³, z tego œrodki przeznaczone na projekty realizowane w ramach
POIiŒ i Regionalnych Programów Operacyjnych 12.747,12 mln z³. Natomiast na lata
2014–2015 zaplanowano do pozyskania na ww. cele œrodki w kwocie 10.440,74 mln z³,
z czego na projekty realizowane w ramach powy¿szych programów 5.384,37 mln z³.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury
transportu l¹dowego, wydatki zwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem, ochron¹ i zarz¹dzaniem infrastruktur¹ transportu l¹dowego, finansowan¹ lub
dofinansowan¹ przez ministra w³aœciwego do spraw transportu ustala siê w ustawie
bud¿etowej w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 18% planowanych na dany rok wp³ywów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki
oraz senatora Piotra Gruszczyñskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Z racji wagi problemu i wa¿nego interesu spo³ecznego zwracamy siê do
Pana Ministra z proœb¹ o zbadanie realizacji umowy dzier¿awy zawartej miêdzy RZGW Warszawa a Gospodarstwem Rybackim PZW w Suwa³kach pod
k¹tem rabunkowej gospodarki rybackiej.
Lokalne ko³a wêdkarskie oraz lokalne samorz¹dy powiatu piskiego od
d³u¿szego czasu zg³aszaj¹ informacje o tym, i¿ PZW Suwa³ki prowadzi nadmierne i niezgodne z warunkami umowy od³owy ryb na terenie powiatu piskiego. Taki stan rzeczy skutkuje pog³êbiaj¹cym siê spadkiem populacji wielu
gatunków ryb. Wêdkarze zarzucaj¹ Gospodarstwu Rybackiemu nadmiern¹
liczbê przestaw rybackich oraz od³owów sieciami. Wed³ug informacji przekazanych przez wêdkarzy czêsto zdarzaj¹ siê równie¿ od³owy w czasie tar³a.
Taki stan rzeczy drastycznie wp³ywa na sytuacje spo³eczn¹ i gospodarcz¹ regionu Warmii i Mazur. Wiele podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych na tym
terenie bezpoœrednio wi¹¿e swoj¹ dzia³alnoœæ z walorami turystycznymi,
a najwa¿niejszym z nich s¹ jeziora.
Kolejna kwestia zg³aszana przez tutejsze œrodowiska wêdkarskie to decyzja starosty piskiego w sprawie zgody na przegrodzenia cieków wodnych
i stawiania sieci rybackich (ROŒ.6174.1.2011 z dnia 22 listopada 2011 r.).
Wêdkarze podnosz¹, i¿ niniejsza decyzja jest niezgodna z prawodawstwem
polskim i unijnym. Zarzucaj¹ jej niezgodnoœæ m.in. z:
— dyrektyw¹ nr 1100/2007 z 18 wrzeœnia 2007 r. ustanawiaj¹c¹ œrodki
s³u¿¹ce odbudowie zasobów wêgorza europejskiego,
— „Planem gospodarowania zasobami wêgorza w Polsce” opracowanym
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
— ustaw¹ z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie œródl¹dowym,
— rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada
2001 r. w sprawie po³owu ryb oraz warunków chowu, hodowli i po³owu innych organizmów ¿yj¹cych w wodzie.
Uprzejmie prosimy o wnikliwe zbadanie przedstawionych problemów.
Z powa¿aniem
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.04.19
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 19 marca 2012 r. znak BPS/043-07-230/12, przy
którym przekazano oœwiadczenie Senatorów RP Pana Marka Konopki oraz Pana Piotra
Gruszczyñskiego w sprawie nieprawid³owo prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim, po³o¿onym na terenie powiatu piskiego, uprzejmie informujê co nastêpuje.
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W odniesieniu do zagadnieñ zwi¹zanych z rabunkow¹ gospodark¹ ryback¹ prowadzon¹ przez uprawnionego do rybactwa w pierwszej kolejnoœci chcia³bym zwróciæ uwagê, i¿ stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
œródl¹dowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z póŸn. zm.) uprawniony do rybactwa
w obwodzie rybackim obowi¹zany jest prowadziæ racjonaln¹ gospodarkê ryback¹. Racjonalna gospodarka rybacka w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy polega na wykorzystywaniu produkcyjnych mo¿liwoœci wód, zgodnie z operatem rybackim,
w sposób nienaruszaj¹cy interesów uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umo¿liwiaj¹cym gospodarcze korzystanie z nich przysz³ym uprawnionym do rybactwa. Warto
podkreœliæ, i¿ warunkiem oddania w u¿ytkowanie obwodu rybackiego jest przed³o¿enie
pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego. Operat rybacki okreœla zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w danym obwodzie rybackim i stanowi kluczowy element w procedurze wyboru przysz³ego u¿ytkownika wód (uprawnionego do
rybactwa). Szczegó³owe wymagania jakim powinien odpowiadaæ operat rybacki okreœlone zosta³y w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 414). Stosownie do
§5 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia w za³o¿eniach dotycz¹cych po³owu ryb i raków podaje siê
m.in. typ prowadzonej gospodarki rybackiej, maksymaln¹ liczbê osób, które w ci¹gu
jednego dnia mog¹ uprawiaæ amatorski po³ów ryb, nak³ady rzeczowo-finansowe przewidziane na zarybienia a tak¿e rodzaje i zakres zabiegów ochronnych, w tym czynnoœci
zwi¹zane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rybackiej. Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z za³o¿eniami operatu
rybackiego podlega ocenie, której dokonuje w³aœciwy marsza³ek województwa, co najmniej raz na 5 lat. W przypadku nierealizowania przez uprawnionego do rybactwa za³o¿eñ zawartych w operacie rybackim, dyrektor regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej
mo¿e rozwi¹zaæ umowê na podstawie której u¿ytkowany jest dany obwód rybacki.
Wobec powy¿szego je¿eli uprawniony do rybactwa, w celu realizacji obowi¹zku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, okreœli³ w operacie rybackim, ¿e bêdzie
prowadzi³ od³owy ryb za pomoc¹ rybackich narzêdzi po³owowych, w mojej ocenie winien siê z nich wywi¹zaæ.
Dodatkowo, z informacji jakie posiadam wynika, i¿ w ramach kontroli realizacji
umów u¿ytkowania, przedstawiciele organów w³aœciwych w sprawach gospodarowania wodami, uczestnicz¹ (w miarê mo¿liwoœci) w zarybieniach dokonywanych przez
uprawnionych do rybactwa.
W odniesieniu do decyzji Starosty Powiatu Piskiego z dnia 22 listopada 2011 r.
znak ROŒ.6174.1.2011 zezwalaj¹cej na przegradzanie cieków wodnych i stawianie sieciowych rybackich narzêdzi po³owowych uprzejmie informujê, i¿ w zwi¹zku z ww. decyzj¹ do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wp³ynê³a skarga Kó³ Polskiego Zwi¹zku
Wêdkarskiego Regionu Mazury na dzia³ania Starosty Powiatu Piskiego. W chwili obecnej w resorcie rolnictwa trwa analiza niniejszej decyzji w kontekœcie ewentualnego naruszenia przepisów z zakresu rybactwa œródl¹dowego oraz niezgodnoœci z planem
gospodarowania zasobami wêgorza w Polsce. Ponadto z uwagi na sporne zagadnienia
niniejsz¹ sprawê przeka¿ê do Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego z proœb¹ o podjêcie czynnoœci kontrolnych w odniesieniu do prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa racjonalnej gospodarki rybackiej w œwietle wydanego przez Starostê zezwolenia.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki
oraz senatora Piotra Gruszczyñskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra w nastêpuj¹cej sprawie. Do biura senatorskiego zg³osi³ siê jeden z mieszkañców z proœb¹ o pomoc. Ubiega siê on
o wpis do rejestru osób uprawnionych do przeprowadzania audytów energetycznych budynków na potrzeby termomodernizacyjne. Z³o¿y³ on do reprezentowanego przez Pana ministerstwa w³aœciwy wniosek wraz
z dokumentami. W odpowiedzi otrzyma³ wezwanie do uzupe³nienia wniosku
poprzez przedstawienie dokumentu z uczelni wy¿szej dotycz¹cego przebiegu
studiów wraz z uzasadnieniem. Z uzasadnienia ma wynikaæ, ¿e ukoñczony
przez niego kierunek jest pokrewny kierunkom wymienionym w art. 5 ust. 8
ustawy – Prawo budowlane.
Z uwagi na fakt, i¿ jest to osoba starsza, która bardzo dawno ukoñczy³a
studia in¿ynierskie, pojawi³y siê obiektywne trudnoœci w zakresie uzyskania
takowego dokumentu. Maj¹c na uwadze powy¿sze oraz w¹tpliwoœci i rozbie¿noœci interpretacyjne, uprzejmie prosimy Pana Ministra o jednoznaczn¹
odpowiedŸ, jakie konkretnie kierunki studiów s¹ zbie¿ne z architektur¹, budownictwem, in¿ynieri¹ œrodowiska, których ukoñczenie uprawnia do wpisania na wymienion¹ wy¿ej listê osób uprawnionych.
Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ
Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie senatorów pana Marka Konopki oraz pana Piotra
Gruszczyñskiego z³o¿one na 7. posiedzeniu Senatu w dniu 14 marca 2012 r. i przekazane przy piœmie p. Marii Pañczyk-Pozdziej Wicemarsza³ka Senatu RP z dnia 19 marca
2012 r., znak: BPS/043-07-231/12, w sprawie rejestru osób uprawnionych do sporz¹dzania œwiadectw charakterystyki energetycznej budynków przedk³adam stosowne
wyjaœnienia.
Zgodnie z art. 5 ust. 8 pkt 2b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz.
1643) œwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub
czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ mo¿e sporz¹dzaæ osoba, która ukoñczy³a, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy¿szym, co
najmniej studia magisterskie albo studia in¿ynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, in¿ynieria œrodowiska, energetyka lub pokrewnych.
Z uwagi na trudny interpretacyjnie obszar stwierdzenia pokrewnoœci kierunku
oraz u¿yte w nim sformu³owanie, ¿e powinny zostaæ okreœlone w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wy¿szym, ówczesny Departament Rynku Budowlanego i Techniki Mini-
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sterstwa Infrastruktury pismem z dnia 27 paŸdziernika 2010 r., znak: BR4/7569/2010
wyst¹pi³ do Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wy¿szego Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, z proœb¹ o interpretacjê przedmiotowego zapisu, celem
ujednolicenia zasad stwierdzania pokrewnoœci.
W piœmie z dnia 12 listopada 2010 r., z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, podkreœlono, ¿e w zwi¹zku z tym, ¿e nie ma formalnej definicji „kierunku pokrewnego” Ÿród³em informacji w tej sprawie mog¹ byæ standardy kszta³cenia dla wskazanych kierunków studiów oraz innych kierunków technicznych okreœlone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w rozporz¹dzeniu z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie
standardów kszta³cenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kszta³cenia,
a tak¿e trybu tworzenia i warunków, jakie musi spe³niaæ uczelnia, by prowadziæ studia
miêdzykierunkowe i makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z póŸn. zm.).
W zwi¹zku z powy¿szym ustalono, ¿e za kierunki pokrewne do kierunków architektura, budownictwo, in¿ynieria œrodowiska, energetyka w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji i oceny energetycznej budynków uznawane s¹ te
kierunki, dla których z przeprowadzonej analizy treœci nauczania zarówno w grupie
treœci podstawowych jak i w grupie treœci kierunkowych wynika, ¿e s¹ one zbie¿ne
z treœciami kszta³cenia obejmuj¹cymi kierunki architektura, budownictwo, in¿ynieria
œrodowiska i energetyka.
Jednoznaczn¹ odpowiedŸ na pytanie o kierunki pokrewne czêsto mo¿e daæ jedynie
analiza treœci nauczania na danym kierunku studiów sporz¹dzona przez uczelniê. Tylko na podstawie takiej analizy Minister w³aœciwy do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej mo¿e uznaæ dany kierunek za pokrewny.
Z wyrazami szacunku
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Janusz ¯bik
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Polityka transportowa Unii Europejskiej, wyra¿ona miêdzy innymi w bia³ej ksiêdze, ewidentnie zmierza do zrównowa¿enia transportu poprzez stopniowe wykorzystanie alternatywnych i proekologicznych œrodków transportu. Wed³ug badañ z niezale¿nych ekspertyz za najbardziej ekologiczn¹
formê transportu nale¿y uznaæ ¿eglugê œródl¹dow¹, co znalaz³o wydŸwiêk
równie¿ w przywo³ywanej bia³ej ksiêdze. Jednak¿e w Polsce sytuacja transportu wodnego œródl¹dowego wygl¹da tragicznie. ¯egluga na œródl¹dowych
drogach wodnych w ostatnich latach praktycznie zamar³a, co mo¿na odnotowaæ na przyk³ad w danych G³ównego Urzêdu Transportowego.
Z informacji przekazywanych przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury
wynika³o, ¿e w 2010 r. resort we wspó³pracy z Krajowym Zarz¹dem Gospodarki
wodnej – zaanga¿owano te¿ ca³e œrodowisko ¿eglugowe – zleci³o opracowanie
„Programu rozwoju infrastruktury ¿eglugi œródl¹dowej w Polsce”. Realizacji opracowania podjê³a siê firma konsultingowa Ecorys, a kontrakt opiewa³ na kwotê
160 tysiêcy euro. Ministerstwo spo¿ytkowa³o na ten cel po¿yczkê Banku Œwiatowego. Program ten zosta³ ostatecznie odebrany przez ministerstwo w lipcu 2011 r.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e po raz pierwszy podmioty odpowiedzialne
w Polsce za œródl¹dowe drogi wodne opracowa³y, we wspó³pracy ze œrodowiskiem naukowym, samorz¹dowym oraz samymi armatorami, program bêd¹cy
wnikliw¹ diagnoz¹ sytuacji ¿eglugi œródl¹dowej w Polsce oraz prezentuj¹cy
propozycje niezbêdnych zmian zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji transportu
wodnego œródl¹dowego (propozycjê programu wieloletniego).
Z uwagi na to chcia³bym zadaæ Panu Ministrowi nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zamierza upubliczniæ omawiany program?
2. Czy dokument ten zosta³ przes³any do innych jednostek administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w celu przedyskutowania proponowanych w nim rozwi¹zañ?
3. Czy zostanie on równie¿ zaprezentowany na posiedzeniu komisji infrastruktury, która przez wiele lat wyra¿a³a zaniepokojenie sytuacj¹ transportu
wodnego œródl¹dowego w Polsce?
4. Czy ministerstwo zamierza w najbli¿szym czasie przygotowaæ na podstawie opracowania Ecorysu propozycjê programu wieloletniego, a je¿eli tak,
to w jakiej perspektywie czasowej?
5. Czy trwaj¹ rozmowy maj¹ce na celu zabezpieczenie œrodków finansowych na realizacjê programu, w tym funduszy UE?
W celu podkreœlenia wagi tych pytañ nale¿y zauwa¿yæ, ¿e od przyjêcia
programu minê³o ju¿ ponad pó³ roku i jak dot¹d nie zosta³ on udostêpniony zainteresowanej opinii publicznej.
Z powa¿aniem
Waldemar Kraska

OdpowiedŸ
Warszawa, 19 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski, z³o¿one na 7. posiedzeniu Senatu w dniu 14 marca 2012 r. oraz przes³ane przy piœmie z dnia 19 marca
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2012 r. znak: BPS/043-07-232/12 pragnê podziêkowaæ Panu Senatorowi za okazanie
zainteresowania problematyk¹ rozwoju ¿eglugi œródl¹dowej i œródl¹dowych dróg wodnych w Polsce.
Jednoczeœnie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje dotycz¹ce programu rozwoju
infrastruktury transportu wodnego œródl¹dowego w Polsce:
Ad 1. Uprzejmie informujê, ¿e Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowa³o na swojej stronie internetowej www.transport.gov.pl – w zak³adce Gospodarka morska i œródl¹dowa – pierwsz¹ czêœæ Programu rozwoju
infrastruktury transportu wodnego œródl¹dowego w Polsce, pod nazw¹ Analiza funkcjonowania transportu wodnego œródl¹dowego oraz turystyki wodnej w Polsce. Praca ta
zosta³a zlecona do opracowania, przy wspó³pracy z Krajowym Zarz¹dem Gospodarki
Wodnej, firmie konsultingowej ECORYS.
Druga czêœæ: Propozycja wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu
wodnego œródl¹dowego w Polsce zostanie wykorzystana w pracach zespo³u do opracowania rz¹dowego Programu przywrócenia parametrów eksploatacyjnych na œródl¹dowych drogach wodnych – stosownie do obowi¹zuj¹cej klasyfikacji ujêtej
w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji œródl¹dowych dróg wodnych (Dz.U. Nr 77, poz. 695).
Ad 2. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przes³a³o ca³y
materia³ Prezesowi Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej oraz w formie elektronicznej cz³onkom Komitetu Steruj¹cego, powo³anego w celu wspó³pracy z firm¹ ECORYS
w zakresie udzielania niezbêdnych informacji i dokumentów oraz nadzorowania, oceny
i odbioru pracy. W sk³ad omawianego komitetu obok pracowników merytorycznych
ministerstwa weszli przedstawiciele Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej, Regionalnych Zarz¹dów Gospodarki Wodnej, Dyrektorzy Urzêdów ¯eglugi Œródl¹dowej oraz Wiceprezes Zwi¹zku Polskich Armatorów Œródl¹dowych.
Ad 3. Pragnê zapewniæ Pana Senatora, ¿e w przypadku wyra¿enia zainteresowania
Komisji Infrastruktury w Sejmie RP lub innego grona parlamentarnego opracowanie
zostanie zaprezentowane w zaproponowanym terminie.
Ad 4. Uprzejmie informujê, ¿e propozycjê Programu wieloletniego przywrócenia parametrów eksploatacyjnych na œródl¹dowych drogach wodnych w Polsce powinna
przygotowaæ grupa ekspertów delegowanych przez zainteresowane resorty, w tym
przede wszystkim przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Œrodowiska – kompetencyjnie odpowiedzialne za utrzymanie i modernizacje œródl¹dowych dróg wodnych w Polsce oraz przedstawiciele zainteresowanych samorz¹dów. Zdaniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej prace nad programem powinny rozpocz¹æ siê w najbli¿szym czasie.
Ad 5. Rozmowy na temat zabezpieczenia œrodków na wykonanie prac wynikaj¹cych
z ewentualnego programu wieloletniego, w tym równie¿ z funduszy unijnych, mog¹ siê
rozpocz¹æ po opracowaniu projektu powy¿szego programu wieloletniego. Dodatkowo
pragnê poinformowaæ, ¿e w chwili obecnej trwaj¹ – wraz z resortem œrodowiska – prace
nad stworzeniem listy priorytetowych inwestycji z zakresu ¿eglugi œródl¹dowej, które
mog³yby ubiegaæ siê o wspó³finansowanie ze œrodków UE.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Anna Wypych-Namiotko
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Laseckiego
skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza
Szanowny Panie Marsza³ku!
Uprzejmie proszê o odpowiedŸ, czy mo¿liwa jest zmiana zarz¹dzenia nr 1
Marsza³ka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstêpu do budynków
pozostaj¹cych w zarz¹dzie Kancelarii Sejmu i Senatu oraz wjazdu na tereny
pozostaj¹ce w zarz¹dzie Kancelarii Sejmu i Senatu, polegaj¹ca na umo¿liwieniu co do zasady wstêpu do budynków parlamentarnych pracowników Kancelarii Senatu bez poddawania ich kontroli pirotechnicznej okreœlonej w §61
ust. 1 zarz¹dzenia.
Pracownicy Kancelarii Senatu znaj¹ okreœlone w zarz¹dzeniu zasady
przebywania osób w budynkach Sejmu i Senatu, maj¹ œwiadomoœæ swoich
obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych, w szczególnoœci dotycz¹cych godnego zachowania w pracy, a przede
wszystkim nie stanowi¹ ¿adnego zagro¿enia dla pos³ów i senatorów. Wiêkszoœæ z nich sumiennie wykonuje swoje obowi¹zki ju¿ od wielu lat, ciesz¹c siê
zaufaniem parlamentarzystów.
Proszê o rozwa¿enie, czy mo¿liwe by³oby zastosowanie w stosunku do pracowników Kancelarii Senatu podobnego zapisu jak §61 ust. 3 wspomnianego
zarz¹dzenia, w myœl którego w stosunku do pracowników Kancelarii Senatu
kontrolê, o której mowa w ust. 1, przeprowadza³oby siê na podstawie ka¿dorazowego zarz¹dzenia odpowiednio Marsza³ka Sejmu i Marsza³ka Senatu.
Z powa¿aniem
Jaros³aw Lasecki

OdpowiedŸ
Warszawa, 28 marca 2012 r.
Pan Senator
Jaros³aw Lasecki
W odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Jaros³awa Laseckiego dotycz¹ce zmiany zarz¹dzenia nr 1 Marsza³ka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstêpu do budynków pozostaj¹cych w zarz¹dzie Kancelarii Sejmu oraz wjazdu na tereny pozostaj¹ce
w zarz¹dzie Kancelarii Sejmu, polegaj¹cej na wy³¹czeniu pracowników Kancelarii Senatu z obowi¹zku poddawania siê kontroli pirotechnicznej przed wejœciem do budynków
Parlamentu, informujê, ¿e w mojej ocenie zmiana taka nie znajduje uzasadnienia.
Przedmiotowe zarz¹dzenie reguluje w sposób jednolity zasady wstêpu do budynków Parlamentu, w szczególnoœci pracowników obu Izb, zatem zmiana, która mia³aby
obj¹æ swoim zakresem wy³¹cznie pracowników Kancelarii Senatu wprowadza³aby nieuzasadnion¹ ró¿nicê w ich traktowaniu. Z kolei wy³¹czenie spod kontroli pirotechnicznej pracowników obu Kancelarii, czyli oko³o 1600 osób, utrudni³oby lub wrêcz
uniemo¿liwi³o funkcjonariuszom Biura Ochrony Rz¹du i stra¿nikom Stra¿y Marsza³kowskiej wype³nianie ich obowi¹zków w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa
osób przebywaj¹cych w budynkach Parlamentu oraz ochrony obiektów i urz¹dzeñ pozostaj¹cych w zarz¹dzie Kancelarii Sejmu.
Obowi¹zek poddania siê kontroli pirotechnicznej dotyczy pracowników wielu instytucji pañstwowych i nie wydaje siê zbyt du¿ym utrudnieniem w zestawieniu z celem,
któremu ma s³u¿yæ.
Bogdan Borusewicz
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Oœwiadczenie senatorów Zbigniewa Meresa,
Andrzeja Szewiñskiego oraz Bogus³awa Œmigielskiego
skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej
Szanowna Pani Minister!
Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym
(DzU Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.), umo¿liwiaj¹ na podstawie z³o¿onych
wniosków przekszta³cenie Kolegiów Pracowników S³u¿b Spo³ecznych w Czeladzi, Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu i Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych w Sosnowcu w Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹
z siedzib¹ w Czeladzi.
Analiza treœci art. 261a i 261b wymienionej ustawy implikuje szereg pytañ zwi¹zanych z dalszym funkcjonowaniem tych kolegiów w zwi¹zku z ocen¹ realizacji zadañ oœwiatowych przez samorz¹dy województw zgodnie
z ustaw¹ z 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (DzU z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572), jak równie¿ z perspektywy dba³oœci o stan uprawnieñ aktualnych
i przysz³ych s³uchaczy kolegiów.
Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym
wprowadzone nowel¹ z dnia 5 listopada 2009 r. (DzU Nr 202, poz. 1553) tworz¹ prawne podstawy do przekszta³cenia kolegiów w publiczne uczelnie zawodowe. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego ma kompetencje do
wydania rozporz¹dzenia o utworzeniu Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Czeladzi, na wniosek organu prowadz¹cego, w efekcie po³¹czenia lub
przekszta³cenia Kolegiów Pracowników S³u¿b Spo³ecznych w Czeladzi, Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu i Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych w Sosnowcu. Nale¿y dodaæ, ¿e kolegia na podstawie ustawy
z 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty sytuuj¹ siê jako szko³y samorz¹dowe o znacznym dorobku pedagogicznym. W zwi¹zku z wieloletni¹ dzia³alnoœci¹ kolegiów wykszta³cono trzon kadr w sektorach s³u¿b spo³ecznych,
nauczycielskich i pedagogicznych, który stanowi fundament gwarantuj¹cy
wysok¹ jakoœæ i stabilizacjê.
Wymienione kolegia zyska³y zaufanie i uznanie w regionie, wynikaj¹ce
z doskona³ej jakoœci kszta³cenia w zawodzie pracownika socjalnego, nauczyciela, wychowawcy, opiekuna, resocjalizatora czy filologa przygotowanego
do pracy nauczycielskiej. Wysoki poziom wykszta³cenia zawodowego potwierdza nieustannie najwy¿sza pozycja absolwentów kolegiów na lokalnym
rynku pracy. Istotny jest równie¿ fakt, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ z nich kontynuuje z powodzeniem studia II stopnia, zyskuj¹c opiniê wzorowych, zdyscyplinowanych studentów wdro¿onych w pracê kszta³ceniow¹ i samokszta³ceniow¹. Wspomniane kolegia s¹ doskona³ym i dostêpnym miejscem
kszta³cenia dla m³odzie¿y z rodzin o niskim statusie materialnym i spo³ecznym. Kolegium Pracowników S³u¿b Spo³ecznych w Czeladzi jest oœrodkiem
o zasiêgu regionalnym i umo¿liwia szerokiej grupie m³odzie¿y wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnia im pe³ne kwalifikacje zawodowe. Dodatkowym atutem Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu jest internat, dziêki
któremu jest mo¿liwe zakwaterowanie s³uchaczy zamiejscowych.
Warto dodaæ, ¿e dzia³alnoœæ kolegiów jêzykowych wchodz¹cych w sk³ad
Zespo³u NKJO znajduje uznanie potwierdzone œcis³¹ wspó³prac¹ z takimi instytucjami, jak Alliance Française, British Council, Goethe Institut, Oœrodek
Rozwoju Edukacji, a tak¿e uzyskaniem w 2011 r. miêdzynarodowego certyfikatu jakoœci kszta³cenia LQW. Dotychczasowa wspó³praca tych trzech kolegiów daje równie¿ gwarancjê na to, ¿e najlepsze wzorce kszta³cenia
wypracowane przez wyselekcjonowan¹, wysoce profesjonaln¹ kadrê nauczycielsk¹ bêd¹ nadal realizowane z powodzeniem i korzyœci¹ dla s³uchaczy.
Taka p³aszczyzna organizacyjna umo¿liwia praktyczne kontynuowanie tradycji kszta³cenia w zawodzie pracownika socjalnego, nauczyciela, wychowawcy, opiekuna, resocjalizatora oraz kompetentnego metodycznie filologa.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, to jest stosownie do
art. 261a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (DzU z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.), nie ma przeszkód, aby
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w treœci porozumienia zawartego pomiêdzy nowo powsta³¹ uczelni¹ zawodow¹ a jednostk¹ samorz¹du terytorialnego prowadz¹c¹ dotychczas wymienione kolegia nast¹pi³o przekazanie przez tê jednostkê œrodków finansowych
uczelni w formie dotacji celowej.
Dlatego, w naszej ocenie, w konsekwencji uchwalonych w 2009 r. zmian
w ustawie – Prawo o szkolnictwie wy¿szym umo¿liwiono ministrowi dokonanie przekszta³ceñ Kolegium Pracowników S³u¿b Spo³ecznych w Czeladzi, Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu i Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków
Obcych w Sosnowcu w Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ z siedzib¹
w Czeladzi.
Z powa¿aniem
Zbigniew Meres
Andrzej Szewiñski
Bogus³aw Œmigielski

OdpowiedŸ
Warszawa, 18 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Panów Senatorów Zbigniewa Meresa, Andrzeja Szewiñskiego i Bogus³awa Œmigielskiego z³o¿one podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu
14 marca 2012 r. (BPS/043-07-234/12), a dotycz¹ce stanowiska Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego wobec wniosku Marsza³ka Województwa Œl¹skiego o utworzenie
w Czeladzi Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej poprzez po³¹czenie trzech kolegiów:
Kolegium Pracowników S³u¿b Spo³ecznych w Czeladzi, Kolegium Nauczycielskiego
w Bytomiu oraz Zespo³u Nauczycielskich Kolegiów Jêzyków Obcych w Sosnowcu, przekazujê poni¿ej wyjaœnienia dotycz¹ce kwestii poruszonej w tym piœmie.
Sprawa w³¹czania kolegiów do systemu szkolnictwa wy¿szego jest od ponad dwóch
lat przedmiotem pog³êbionej analizy i szczególnej uwagi kierownictwa resortu. Przepisy
zawarte w art. 261a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z póŸn. zm.) dopuœci³y do stosowania trzy sposoby inkorporowania kolegiów do szkolnictwa wy¿szego. Dotychczas uda³o siê z powodzeniem
przeprowadziæ w praktyce tylko jedno rozwi¹zanie, przewidziane w pkt 2 ust. 1 art. 261a
ustawy, polegaj¹ce na w³¹czeniu NKJO w Gliwicach do Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach
(na mocy rozporz¹dzenia MNiSW z dnia 14 wrzeœnia 2011 r. w sprawie w³¹czenia Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych w Gliwicach do Politechniki Œl¹skiej (Dz. U.
Nr 201, poz. 1189)). Trudnoœci w realizacji procesu w³¹czania do systemu szkolnictwa
wy¿szego tych placówek wi¹¿¹ siê z odmienn¹ specyfik¹ obydwu systemów (oœwiaty
i szkolnictwa wy¿szego). Ponadto przepisy art. 261a ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, zezwalaj¹ce na w³¹czanie ró¿nego typu kolegiów do systemu szkolnictwa wy¿szego, nie determinuj¹ wysokoœci d³ugofalowego finansowania tych przedsiêwziêæ
w aspekcie jednostkowym. Zawarty w art. 261a ust. 3 ustawy przepis zapewnia uczelni
otrzymanie œrodków na ten cel (z czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez jednostkê samorz¹du terytorialnego) w praktyce na 3 miesi¹ce pozostaj¹ce do
koñca roku bud¿etowego, w którym nast¹pi przejêcie kolegium. W sytuacji trwaj¹cego
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europejskiego kryzysu finansowego i zwi¹zanej z nim koniecznoœci racjonalizacji wydatków bud¿etowych, trudno uzyskaæ gwarancjê zwiêkszenia œrodków na szkolnictwo wy¿sze z tytu³u tworzenia nowych publicznych uczelni zawodowych.
W kontekœcie uwarunkowañ finansowych pozwalam sobie wskazaæ, ¿e w podjêtym
procesie reformowania szkolnictwa wy¿szego, dzia³aniem bardziej sprzyjaj¹cym
osi¹ganiu zamierzonych celów jest w³¹czanie kolegiów w struktury istniej¹cych szkó³
wy¿szych.
W ostatnich kilku latach obserwujemy tak¿e coraz wiêkszy, niekorzystny wp³yw ni¿u demograficznego na sytuacjê w szko³ach wy¿szych, co wyra¿a siê coroczn¹ obni¿k¹
liczby studentów rekrutowanych przez uczelnie (w tym pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe), a tak¿e zamykaniem kszta³cenia na wielu kierunkach i specjalnoœciach.
Zjawiska obserwowane w ostatnich latach w obszarze szkolnictwa wy¿szego maj¹
charakter niezwykle dynamiczny, co wymaga od resortu szkolnictwa wy¿szego bardzo
szybkiego i elastycznego reagowania na wszelkie sygna³y dotycz¹ce zmian w systemie.
Nale¿y braæ pod uwagê równie¿ uwarunkowania gospodarki. Wyniki ostatnich badañ
rynku pracy pokazuj¹, i¿ szko³y wy¿sze opuszcza nieproporcjonalnie du¿a w stosunku
do zapotrzebowania liczba absolwentów posiadaj¹cych wykszta³cenie nauczycielskie,
co powoduje, ¿e stosunkowo du¿y odsetek m³odych nauczycieli pozostaje bez pracy.
Natomiast obecnie na rynku edukacyjnym funkcjonuj¹ 44 publiczne nauczycielskie
kolegia jêzyków obcych i 19 publicznych kolegiów nauczycielskich.
Podsumowuj¹c dotychczasowy okres dzia³añ dotycz¹cych wniosku o utworzenie
PWSZ w Czeladzi (poprzez po³¹czenie trzech kolegiów), pragnê uprzejmie poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e projekt, bior¹c pod uwagê przedstawione uwarunkowania zewnêtrzne, musi byæ nadal dog³êbnie analizowany, zw³aszcza w aspekcie kosztów, które
mia³by ponieœæ z tego tytu³u bud¿et pañstwa w czêœci 38 – Szkolnictwo wy¿sze, a tak¿e
d³ugofalowych skutków dla rynku pracy.
£¹czê wyrazy szacunku i powa¿ania
w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
dr hab. Daria Lipiñska-Na³êcz
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka
oraz senatora Leszka Piechoty
skierowane do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego
oraz do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Na prze³omie stycznia i lutego bie¿¹cego roku byliœmy œwiadkami poszukiwañ na terenie Sosnowca ma³ej Magdy. Jak wiadomo, zakoñczy³y siê odnalezieniem – niestety – zw³ok dziecka.
Jak wynika z doniesieñ medialnych, potwierdzonych wypowiedziami
przedstawicieli kompetentnych s³u¿b, o fakcie, i¿ dziecko nie ¿yje, oraz o miejscu znajdowania siê (ukrycia) zw³ok od samego pocz¹tku wiedzieli jego rodzice. Mimo posiadania tej wiedzy zainicjowali oni wszczêcie i prowadzenie
zakrojonych na szerok¹ skalê poszukiwañ swojego dziecka. Ma³o tego, swoimi
dzia³aniami inicjowali wszczêcie, kontynuowanie i intensyfikowanie dzia³añ
poszukiwawczych, czym narazili Skarb Pañstwa na poniesienie znacznych kosztów zwi¹zanych z podjêciem oraz wielodniowym kontynuowaniem dzia³añ
poszukiwawczych. Ponadto s³u¿by bior¹ce udzia³ w poszukiwaniach nie mog³y wykonywaæ w tym czasie innych przypisanych im czynnoœci.
Tym samym rodz¹ siê pytania bêd¹ce przedmiotem niniejszego oœwiadczenia.
Ile kosztowa³a akcja poszukiwawcza? Ilu funkcjonariuszy s³u¿b zaanga¿owanych by³o w poszukiwania? Kiedy i na jakich zasadach Skarb Pañstwa
(na przychody którego sk³adaj¹ siê pieni¹dze podatników), bêdzie domaga³
siê zwrotu kosztów od osób, które spowodowa³y ich wygenerowanie – w tym
przypadku od rodziców zmar³ej dziewczynki?
Andrzej Misio³ek
Leszek Piechota

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
Warszawa, 16 kwietnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 19 marca 2012 roku (sygn. BPS-043-07-235/12),
przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatorów RP Pana Andrzeja Misio³ka i Pana Leszka Piechotê podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 marca 2012
roku w sprawie poszukiwañ dziecka na terenie Sosnowca, uprzejmie informujê, ¿e funkcjonariusze Policji podjêli poszukiwania po uzyskaniu informacji o prawdopodobnym
uprowadzeniu dziecka, które mia³o zdarzyæ siê po napadniêciu jego matki przez nieznanego napastnika podczas spaceru.
Na pocz¹tkowym etapie sprawy, nie mo¿na by³o wykluczyæ ró¿nych wersji œledczych, tak¿e tych o uprowadzeniu dziecka dla okupu lub wywiezienia poza granicê kraju. Warto zaznaczyæ, ¿e najwa¿niejsze w pocz¹tkowej fazie dzia³añ w sprawach
dotycz¹cych zaginiêæ dzieci jest d¹¿enie do jak najszybszego odnalezienia zaginionego.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, policjanci podjêli dzia³ania zgodne z zasadami poszukiwania osób zaginionych, w tym m.in.: sprawdzili teren, na którym mia³o dojœæ do wspomnianego zdarzenia oraz miejsce zamieszkania dziecka, zabezpieczyli œlady, a tak¿e
rozmawiali z osobami, które mia³y kontakt z dzieckiem.
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Na prze³omie stycznia i lutego 2012 roku w poszukiwania zaanga¿owanych by³o
85 policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, 120 policjantów z Oddzia³ów
Prewencji Policji w Katowicach oraz 7 policjantów z Wydzia³u Kryminalnego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach. £¹cznie funkcjonariusze przepracowali 2825,5 godzin, natomiast ³¹czna liczba przejechanych przez nich kilometrów samochodami osobowymi i busami wynios³a 3335.
Przyjmuj¹c dane wynikaj¹ce z obwieszczenia Komendanta G³ównego Policji z dnia
8 sierpnia 2011 roku w sprawie przeciêtnego miesiêcznego uposa¿enia policjantów
w miesi¹cu czerwcu 2011 r. (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 48), œredni koszt godziny pracy policjanta wynosi 22,06 z³. Ponadto, z informacji przekazanych przez Komendê G³ówn¹
Policji wynika, ¿e przyjmowany œredni koszt przejechania 1 km pojazdu osobowego
w styczniu 2012 roku wynosi³ 0,71 z³, a samochodu dostawczego (busa) 0,95 z³. Wed³ug wskazanych stawek, koszty poniesione przez Policjê w ramach przedmiotowych
poszukiwañ wynios³y 64.970 z³.
Odnosz¹c siê do kwestii mo¿liwoœci ubiegania siê o zwrot kosztów przeprowadzonej
akcji poszukiwawczej przez Policjê nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z wiedz¹ posiadan¹
przez Komendê G³ówn¹ Policji na temat stanu œledztwa prowadzonego w przedmiotowej sprawie, obecnie nie jest mo¿liwym wyst¹pienie z roszczeniem w tym zakresie.
Z powa¿aniem
MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Micha³ Deskur
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Warszawa, 12 kwietnia 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do wyst¹pienia Pani Marsza³ek z dnia 19 marca 2012 r., nr BPS/043-07-236/12, nades³anego do Ministerstwa Sprawiedliwoœci, przy którym zosta³o przekazane oœwiadczenie Panów Senatorów Andrzeja Misio³ka i Leszka Piechoty z³o¿one na
7. posiedzeniu Senatu w dniu 14 marca 2012 r., dotycz¹ce kosztów postêpowania
przygotowawczego Prokuratury Okrêgowej w Katowicach w sprawie zgonu ma³ej Magdy z Sosnowca, uprzejmie informujê co nastêpuje.
Aktualnie z uwagi na rozdzia³ funkcji Ministra Sprawiedliwoœci i Prokuratora Generalnego Minister Sprawiedliwoœci nie sprawuje nadzoru nad organami prokuratury
i w zwi¹zku z tym nie jest kompetentny do zajmowania stanowiska w kwestiach nale¿¹cych do w³aœciwoœci jednostek organizacyjnych prokuratury, w tym do oceny dzia³añ Prokuratury Okrêgowej w Katowicach w opisanej przez Panów Senatorów sprawie.
Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie posiada tak¿e ¿adnych szczegó³owych danych
dotycz¹cych kosztów akcji poszukiwawczej ani liczby funkcjonariuszy zaanga¿owanych w poszukiwanie dziecka.
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Równie¿ w gestii tutejszego Ministerstwa nie le¿y decyzja o domaganiu siê zwrotu
kosztów poszukiwañ od rodziców zmar³ej dziewczynki.
Niezale¿nie od powy¿szego uprzejmie informujê, ¿e ewentualne pytania odnosz¹ce
siê do przebiegu i kosztów wymienionego œledztwa zasadnym jest kierowaæ bezpoœrednio do Prokuratury Generalnej w Warszawie.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e kopiê przedmiotowego wyst¹pienia przekazano Prokuraturze Generalnej celem stosownego rozpatrzenia – kopia pisma w za³¹czeniu.
Z wyrazami szacunku
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski
Sekretarz Stanu

Stanowisko
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 8.05.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazan¹ w dniu 16 kwietnia 2012 roku z Ministerstwa Sprawiedliwoœci kopiê oœwiadczenia z³o¿onego przez Panów Senatorów Andrzeja Misio³ka
i Leszka Piechoty podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 marca 2012 roku, dotycz¹cego kosztów postêpowania przygotowawczego Prokuratury Okrêgowej w Katowicach o sygn. V Ds. 6/12 „w sprawie zgonu ma³ej Magdy z Sosnowca”, uprzejmie
informujê, ¿e w zwi¹zku z prowadzonymi w okresie od dnia 24 stycznia 2012 roku do
dnia 03 lutego 2012 roku poszukiwaniami ma³oletniej Magdaleny Waœniewskiej – Prokuratura Okrêgowa w Katowicach nie ponios³a ¿adnych kosztów, poza wynikaj¹cymi
z postanowienia z dnia 03 lutego 2012 roku, na mocy którego powo³ano bieg³ego z zakresu weryfikacji wyznaczonego terenu dzia³ania w celu ustalenia miejsca ukrycia zw³ok
i przedstawienia propozycji metod poszukiwawczych oraz œrodków technicznych.
Za przeprowadzenie tych czynnoœci i wydanie opinii wystawiony zosta³ rachunek
na kwotê 2.313.12 z³otych. Podkreœliæ jednak nale¿y, i¿ powy¿sza czynnoœæ zwi¹zana
by³a z poszukiwaniem zw³ok ma³oletniej Magdaleny Waœniewskiej, nie zaœ z prowadzeniem czynnoœci poszukiwawczych w zakresie jej rzekomego porwania.
Ca³kowite koszty prowadzonego w tej sprawie œledztwa zostan¹ wyliczone dopiero
po jego ostatecznym zakoñczeniu.
Z uwagi na fakt, ¿e oœwiadczenie z³o¿one przez Panów Senatorów zosta³o skierowane równie¿ do Ministra Spraw Wewnêtrznych, odpowiedŸ w zakresie kosztów akcji poszukiwawczej poniesionych przez Policjê i innych kwestii z tym zwi¹zanych pozostaje
w kompetencji wskazanego powy¿ej Ministra.
Z powa¿aniem
Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Premierze!
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne do zadañ w³asnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, ciep³o i paliwa
gazowe nale¿y finansowanie oœwietlenia ulic, placów i dróg publicznych
znajduj¹cych siê na terenie gminy. Oznacza to, ¿e obowi¹zkiem gminy objête
zosta³o równie¿ finansowanie oœwietlenia dróg krajowych znajduj¹cych siê
na terenie gminy, na których w znacznej mierze nie mamy do czynienia z ruchem lokalnym, a przede wszystkim z ruchem tranzytowym. Wydaje siê, ¿e
takie uregulowanie powinno zostaæ zmienione. Wszystkie koszty bie¿¹cego
utrzymania i remontów dróg krajowych ponosi ich zarz¹dca, to jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dlatego nieuzasadnione jest obci¹¿enie gmin akurat kosztami oœwietlenia ulicznego.
Proszê zatem o informacjê, czy w ministerstwie analizowany by³ powy¿szy problem i czy zosta³y powziête kroki legislacyjne maj¹ce na celu dokonanie zmiany przepisu art. 18 ust. 1 pkt 3 pod k¹tem obci¹¿enia finansowaniem
oœwietlenia dróg krajowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ
Warszawa, 12.04.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Rafa³a Muchackiego w sprawie finansowania oœwietlenia dróg krajowych, z³o¿one dnia 14 marca 2012 r. na 7. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przes³ane przy piœmie z dnia 19 marca 2012 r.,
sygn. BPS-043-07/237/12, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
Na wstêpie pragnê podkreœliæ, ¿e rozszerzenie obowi¹zku finansowania przez gminy oœwietlenia ulicznego na wszystkie drogi znajduj¹ce siê na terenie gminy, z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych, nast¹pi³o w wyniku zmian wprowadzonych
w ustawie – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póŸn. zm.) ustaw¹
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U.
Nr 203, poz. 1966, z póŸn. zm.), której projektodawc¹ by³ Minister Finansów i wynika³o
z przeprowadzanej w tym czasie przez ten resort reformy systemu finansów samorz¹du
terytorialnego.
W projekcie nowej ustawy – Prawo energetyczne, który dnia 22 grudnia 2011 r. zosta³ przekazany do konsultacji spo³ecznych oraz uzgodnieñ miêdzyresortowych wprowadzono szereg postulowanych przez samorz¹dy rozwi¹zañ z zakresu finansowania
oœwietlenia ulic, placów i dróg publicznych.
Wychodz¹c naprzeciw postulatom zg³aszanym przez samorz¹dy w projekcie nowej
ustawy – Prawo energetyczne zaproponowano wy³¹czenie dróg krajowych z katalogu
dróg, za oœwietlenie których odpowiedzialna jest gmina. Zgodnie z zapisami projektu
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do obowi¹zków gminy nale¿eæ bêdzie finansowanie oœwietlenia ulic, placów oraz
gminnych, powiatowych i wojewódzkich dróg, znajduj¹cych siê na terenie gminy, zaœ
finansowanie oœwietlenia dróg krajowych stanie siê zadaniem finansowanym z bud¿etu pañstwa, tak jak ma to miejsce w przypadku dróg ekspresowych oraz autostrad
p³atnych.
W toku uzgodnieñ miêdzyresortowych Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej zg³osi³o szereg uwag dotycz¹cych zakresu realizacji obowi¹zku
finansowania przez gminê oœwietlenia dróg (pismo sygn.: DP3mr-0260-1327/11). Resort ten oœwiadczy³, ¿e zaproponowana zmiana odnosz¹ca siê do zmiany sposobu finansowania oœwietlenia dróg na terenie gminy poprzez wykluczenie z tego¿
finansowania dróg krajowych jest nie do przyjêcia przez resort transportu. W dalszej
czêœci pisma resort ten stwierdza, ¿e projektuj¹c tê regulacjê, nale¿y mieæ na uwadze
koniecznoœæ zaopatrzenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dodatkowe œrodki finansowe, które zostan¹ przeznaczone na finansowanie kosztów oœwietlenia
dróg krajowych (autostrad, dróg ekspresowych, pozosta³ych – niestanowi¹cych ulic –
w tym obwodnic). Nale¿y przy tym mieæ na wzglêdzie, ¿e nie bêd¹ to koszty zwi¹zane
tylko z op³atami za energiê elektryczn¹ zu¿ywan¹ przez punkty œwietlne, ale równie¿
koszty budowy, utrzymania, konserwacji infrastruktury oœwietleniowej (oprawa, s³up,
linia kablowa itp.). Zatem w bud¿ecie powinny zostaæ zarezerwowane dodatkowe œrodki na ten cel – szacunkowe, orientacyjne koszty takiej zmiany w skali roku kszta³towa³yby siê w granicach 80 mln z³otych. Ponadto nale¿y równie¿ mieæ na wzglêdzie, ¿e
ewentualna zmiana obowi¹zuj¹cego obecnie w przedmiocie oœwietlenia dróg stanu
prawnego, bêdzie sporym przedsiêwziêciem „logistyczno-techniczym”, polegaj¹cym
w szczególnoœci na „odzyskiwaniu” przekazanego gminom oœwietlenia zlokalizowanego
w pasach dróg krajowych, równie¿ ewentualnych cesji umów na dostawê i dystrybucjê
energii elektrycznej, koniecznoœci rozwi¹zywania umów i organizacji nowych postêpowañ przetargowych.
Wed³ug wstêpnej opinii Ministra Finansów: rozszerzaj¹c obowi¹zek finansowania
przez gminy oœwietlenia ulicznego o wszystkie drogi znajduj¹ce siê na terytorium gminy, z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych, okreœlone w przepisach ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zapewniono gminom odpowiednie Ÿród³a finansowania tych zadañ w postaci zwiêkszenia dochodów w³asnych gmin poprzez
wzrost udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych i z podatku od
osób fizycznych. W tej sytuacji zmniejszenie zadañ gmin w projektowanym zakresie powinno poci¹gn¹æ za sob¹ korektê udzia³u gmin we wp³ywach z ww. podatków.
Obecnie trwaj¹ uzgodnienia miêdzyresortowe projektu ustawy wprowadzaj¹cego
przedmiotow¹ zmianê. Wyra¿am przekonanie, ¿e w wyniku tych uzgodnieñ, a tak¿e
w trakcie dyskusji na poziomie rz¹dowym, propozycja systemu finansowania oœwietlenia dróg krajowych zostanie sformu³owana w odpowiednio wywa¿ony sposób.
Wyra¿am przekonanie, ¿e powy¿sze wyjaœnienia stanowi¹ wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ
na oœwiadczenie Pana Senatora Rafa³a Muchackiego.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Tomasz Tomczykiewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Z dniem 1 lipca 2011 r. wesz³a w ¿ycie zmiana art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Powy¿sza zmiana
uprawnia pracodawcê do zawezwania organów powo³anych do ochrony porz¹dku publicznego celem zbadania stanu trzeŸwoœci pracownika. Nowelizacja ta by³a odpowiedzi¹ na potrzeby pracodawców, którzy do tej pory mogli
jedynie liczyæ na to, ¿e pracownik wyrazi zgodê na poddanie siê badaniu.
Wydaje siê jednak, ¿e wprowadzona zmiana nie jest wystarczaj¹ca. Ze
strony pracodawców otrzymujê bowiem informacje, z których wynika, i¿ zasadne by³oby umo¿liwienie przeprowadzania badañ stanu trzeŸwoœci równie¿ przez inne podmioty. Wydaje siê, ¿e szczególnie predestynowane do tego
zadania mog³yby byæ s³u¿by ochrony oraz przedsiêbiorcy zajmuj¹cy siê
ochron¹ osób i mienia. Nale¿a³oby równie¿ rozwa¿yæ upowa¿nienie innych
podmiotów do wykonywania czynnoœci badania stanu trzeŸwoœci pracowników. Trzeba mieæ bowiem na uwadze, ¿e pracownik w stanie nietrzeŸwym
stwarza powa¿ne zagro¿enie w razie dopuszczenia go do pracy. Z kolei pracodawca nie mo¿e odmówiæ dopuszczenia pracownika do pracy, opieraj¹c siê
jedynie na domys³ach. Ka¿dorazowe wzywanie policji czy stra¿y miejskiej
celem zbadania stanu trzeŸwoœci pracownika, gdy siê weŸmie pod uwagê liczbê zak³adów pracy oraz spo³eczn¹ skalê zjawiska, mo¿e w praktyce okazaæ
siê trudne i niespe³niaj¹ce do koñca oczekiwañ.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, proszê o udzielenie informacji o tym, czy ministerstwo rozwa¿a³o kwestiê umo¿liwienia innym podmiotom przeprowadzenia badania trzeŸwoœci pracowników, a tak¿e o tym, jakie s¹ znane
efekty wprowadzenia zmiany art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ
Warszawa, 16 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do oœwiadczenia Pana Senatora Rafa³a Muchackiego, przekazanego
przy piœmie znak: BPS/043-07-238/12 z dnia 19 marca 2012 r., w sprawie art. 17
ust. 3 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z póŸn. zm.), uprzejmie przedstawiam poni¿sze stanowisko opracowane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.
Propozycja, zgodnie z któr¹ uprawnienie do przeprowadzania badania przys³ugiwaæ mia³oby tak¿e pracownikom specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
lub przedsiêbiorcom zajmuj¹cym siê ochron¹ osób i mienia, wydaje siê byæ rozwi¹zaniem zbyt daleko id¹cym.
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W opinii Ministra Zdrowia przes³ank¹, któr¹ kierowa³ siê ustawodawca wskazuj¹c,
¿e uprawnionym do przeprowadzania badania mo¿e byæ jedynie organ powo³any do
ochrony porz¹dku publicznego, by³a potrzeba zapewnienia wiarygodnoœci przeprowadzanego badania. Jest to szczególnie istotne wobec faktu, i¿ w obowi¹zuj¹cym stanie
prawnym zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia
2007 r. w sprawie rodzajów przyrz¹dów pomiarowych podlegaj¹cych prawnej kontroli
metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13, z póŸn. zm.)
analizatory wydechu nie podlegaj¹ prawnej kontroli metrologicznej. Wobec powy¿szego organy powo³ane do ochrony porz¹dku publicznego przy przeprowadzanych przez
siebie badaniach stanu trzeŸwoœci kieruj¹ siê w tym zakresie w³asnymi procedurami
wewnêtrznymi opartymi przede wszystkim na procedurze wzorcowania urz¹dzeñ pomiarowych.
Kontrola przeprowadzana przez pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych lub przedsiêbiorców zajmuj¹cych siê ochron¹ osób i mienia, w ocenie Ministra Zdrowia, gwarancji takich nie stwarza.
Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi kierownik zak³adu pracy lub osoba przez niego
upowa¿niona maj¹ obowi¹zek niedopuszczenia do pracy pracownika, je¿eli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ¿e stawi³ siê on do pracy w stanie po u¿yciu alkoholu albo
spo¿ywa³ alkohol w czasie pracy. Okolicznoœci stanowi¹ce podstawê decyzji powinny
byæ podane pracownikowi do wiadomoœci.
Oznacza to, i¿ wbrew zawartej w oœwiadczeniu opinii Pana Senatora Rafa³a Muchackiego, przeprowadzenie badania stanu trzeŸwoœci nie jest warunkiem koniecznym
do niedopuszczenia do pracy pracownika, w stosunku do którego istnieje uzasadnione
podejrzenie, ¿e znajduje siê on w stanie po u¿yciu alkoholu. Dostatecznym powodem
mo¿e byæ bowiem wystêpowanie objawów mog¹cych uzasadniaæ wp³yw alkoholu na
organizm (zak³ócenia sprawnoœci motorycznej, be³kotliwa mowa).
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Rados³aw Mleczko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego
skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Miko³aja Budzanowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê zwróciæ uwagê na wywo³uj¹c¹ mój niepokój sytuacjê, jaka ma
miejsce w spó³ce Centrala Zaopatrzenia Górnictwa SA z siedzib¹ w Katowicach, w której to spó³ce Skarb Pañstwa posiada 25% akcji.
Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, ¿e na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesiêcy sytuacja w spó³ce przedstawia³a siê nastêpuj¹co.
Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Centrali Zaopatrzenia Górnictwa SA z siedzib¹ w Katowicach, które odby³o siê w dniu 28 czerwca 2010 r.,
podjêto uchwa³ê nr 28/06/2010, na mocy której odwo³ano z Rady Nadzorczej spó³ki, g³osami akcjonariuszy wiêkszoœciowych, jedynego reprezentanta
Skarbu Pañstwa – pana Rafa³a Kowalika, a jednoczeœnie powo³ano na jego
miejsce osobê zwi¹zan¹ z akcjonariuszami wiêkszoœciowymi spó³ki.
W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e porz¹dek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrali Zaopatrzenia Górnictwa SA ustalony na dzieñ
28 czerwca 2010 r. nie zawiera³ punktu „Odwo³anie cz³onka Rady Nadzorczej – Rafa³a Kowalika” ani punktu „Powo³anie cz³onka Rady Nadzorczej –
X”. W porz¹dku obrad znalaz³ siê jedynie punkt o treœci: „Zmiany w sk³adzie
Rady Nadzorczej”. Realizacja tego punktu odby³a siê w ten sposób, ¿e akcjonariusze wiêkszoœciowi odwo³ali jedynego reprezentanta Skarbu Pañstwa
w CZG SA, co by³o nie tylko sprzeczne z dobrymi obyczajami, ale równie¿
ca³kowicie bezprawne i w œwietle orzecznictwa s¹dowego oraz pogl¹dów doktryny prawa winno skutkowaæ uniewa¿nieniem takiej uchwa³y przez s¹d.
Departament Prawny Ministerstwa Skarbu Pañstwa z³o¿y³ w dniu 27 lipca 2010 r. w S¹dzie Okrêgowym w Katowicach pozew „o uniewa¿nienie,
ewentualnie o uchylenie uchwa³y Walnego Zgromadzenia spó³ki z dnia
28 czerwca 2010 r.”. Nie z³o¿ono jednak wniosku w S¹dzie Rejonowym – Krajowy Rejestr S¹dowy, Wydzia³ VIII Gospodarczy w Katowicach – o zawieszenie postêpowania rejestrowego, w wyniku którego to postêpowania
dokonano wykreœlenia jedynego przedstawiciela Skarbu Pañstwa w Radzie
Nadzorczej CZG SA Rafa³a Kowalika i dokonano wpisu osoby delegowanej
do Rady Nadzorczej spó³ki przez akcjonariuszy wiêkszoœciowych.
Od tego czasu Ministerstwo Skarbu Pañstwa pozbawione zosta³o swojego przedstawiciela w Centrali Zaopatrzenia Górnictwa SA. Gdyby wniosek
o zawieszenie postêpowania rejestrowego zosta³ z³o¿ony we w³aœciwym trybie i w odpowiednim czasie, to prawdopodobnie zosta³by on uwzglêdniony
i Skarb Pañstwa nie zosta³by pozbawiony swojego przedstawiciela w Radzie
Nadzorczej spó³ki.
Z treœci pisma z dnia 29.08.2011 r. (MSP/DNW/6709/2011), jakie otrzyma³em z Ministerstwa Skarbu Pañstwa w odpowiedzi na moj¹ interwencjê,
wynika, ¿e Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie z³o¿y³o apelacji od wyroku
S¹du Okrêgowego w Katowicach, XIII Wydzia³u Gospodarczego z dnia
21 czerwca 2011 r., w którym to wyroku s¹d oddali³ powództwo ministra
Skarbu Pañstwa w zakresie stwierdzenia niewa¿noœci uchwa³y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie której odwo³ano reprezentanta
Skarbu Pañstwa z Rady Nadzorczej spó³ki w osobie pana Rafa³a Kowalika,
i uchyli³ powy¿sz¹ uchwa³ê.
W mojej ocenie, na co wskazywa³em ju¿ wczeœniej, zasadne by³o wniesienie apelacji o uniewa¿nienie uchwa³y, co w œwietle ugruntowanej linii orzeczniczej – dziêki dobrze sporz¹dzonej apelacji – by³o absolutnie osi¹galne
i znacznie korzystniejsze dla interesu Skarbu Pañstwa ni¿ tylko uchylenie
uchwa³y. W mojej ocenie niewniesienie apelacji od wyroku s¹du pierwszej instancji stanowi³o ewidentne naruszenie interesów Skarbu Pañstwa.
Ponadto z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, i¿ na dzieñ 28 lutego 2012 r. zosta³o zwo³ane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó³ki Centrala Zaopatrzenia Górnictwa SA. Analiza opublikowanego
porz¹dku obrad wymienionego zgromadzenia ponownie wzbudzi³a mój niepokój, bowiem zosta³ on tak skonstruowany, aby w sposób analogiczny do
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sytuacji na Walnym Zgromadzeniu z czerwca 2010 r. po powo³aniu reprezentanta Skarbu Pañstwa do Rady Nadzorczej spó³ki, natychmiast go odwo³aæ.
Punkt 9. porz¹dku obrad zwo³anego na 28 lutego 2012 r. Walnego Zgromadzenia o treœci „Zmiany w Radzie Nadzorczej”, po dokonaniu wyboru cz³onków rady przez akcjonariuszy w drodze g³osowania odrêbnymi grupami, by³
ca³kowicie absurdalny i nale¿a³o ¿¹daæ usuniêcia go z porz¹dku obrad.
Pragnê tak¿e zauwa¿yæ, i¿ Walne Zgromadzenie zwo³ane zosta³o w okresie, w którym Skarb Pañstwa pozbawiony by³ mo¿liwoœci uczestniczenia
przez jego reprezentanta w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Nale¿a³oby wiêc
skonstatowaæ, i¿ – wbrew wczeœniejszym twierdzeniom i zapewnieniom sekretarza stanu, pana Jana Burego – Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie podjê³o ¿adnych skutecznych i dopuszczonych prawem prób „maj¹cych na celu jak
najszybsze przywrócenie mo¿liwoœci uczestnictwa reprezentanta Skarbu
Pañstwa w Radzie Nadzorczej Centrali Zaopatrzenia Górnictwa SA, jak równie¿ zabezpieczenie innych interesów Skarbu Pañstwa w tej spó³ce”.
Ponadto, nie znaj¹c przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia spó³ki
z dnia 28 lutego 2012 r., wskazujê, i¿ w razie doprowadzenia – po raz kolejny
– do rozpoczêcia realizacji przez akcjonariuszy wiêkszoœciowych scenariusza
analogicznego do tego, który zosta³ zrealizowany w czerwcu 2010 r., absolutnie konieczne bêdzie natychmiastowe z³o¿enie w KRS przez Ministerstwo
Skarbu Pañstwa wniosku o zawieszenie postêpowania rejestrowego, aby nie
powtórzy³a siê taka sama jak poprzednio sytuacja.
W zwi¹zku ze wskazanymi powy¿ej okolicznoœciami sytuacja zwi¹zana
z CZG SA, która istnieje od przesz³o pó³tora roku, a która stanowi wynik zaniedbañ procesowych ze strony pracowników Ministerstwa Skarbu Pañstwa,
musi budziæ uzasadnione zdumienie oraz niepokój.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, a tak¿e kieruj¹c siê interesem Skarbu
Pañstwa, proszê Pana Ministra o podjêcie stosownych dzia³añ zmierzaj¹cych
do wyjaœnienia poczynañ pracowników ministerstwa zwi¹zanych z postêpowaniem rejestrowym, w wyniku którego Skarb Pañstwa zosta³ pozbawiony
na okres przesz³o pó³tora roku jakiejkolwiek mo¿liwoœci kontrolowania sytuacji w spó³ce, w której posiada 25% akcji, a tak¿e zmierzaj¹cych do przywrócenia cz³onka Rady Nadzorczej z ramienia Skarbu Pañstwa do spó³ki Centrali
Zaopatrzenia Górnictwa SA w celu skontrolowania podjêtych w ubieg³ych latach obrotowych uchwa³ i poczynañ jej organów, ich legalnoœci, zasadnoœci
oraz wp³ywu na kondycjê finansow¹ spó³ki.
Proszê tak¿e o udzielenie informacji, czy osoby odpowiedzialne za brak
z³o¿enia wniosku do KRS o zawieszenie postêpowania rejestrowego po podjêciu w czerwcu 2010 r. uchwa³y przez WZA o odwo³aniu reprezentanta Skarbu Pañstwa w Radzie Nadzorczej Centrali Zaopatrzenia Górnictwa SA
ponios³y jakiekolwiek konsekwencje zaniedbania, które skutkuje sytuacj¹,
¿e Skarb Pañstwa pozbawiony zosta³ na tak d³ugi okres jakichkolwiek mo¿liwoœci nadzorczych i kontrolnych w podmiocie, w którym posiada 25% akcji.
Ponadto zwracam siê z proœb¹ o udzielenie informacji, czy Ministerstwo
Skarbu Pañstwa podjê³o jakiekolwiek dzia³ania – a jeœli tak, to jakie – które
mog³y doprowadziæ lub doprowadzi³y do ponownego wpisania do Krajowego
Rejestru S¹dowego, jako cz³onka Rady Nadzorczej wymienionej spó³ki, reprezentanta Skarbu Pañstwa.
£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki
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OdpowiedŸ
Warszawa, 11.04.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Rafa³a Muchackiego
podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 marca 2012 r. w sprawie sytuacji jaka zaistnia³a w spó³ce Centrala Zaopatrzenia Górnictwa SA (dalej: CZG SA) po podjêciu przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwa³y, w wyniku której z Rady Nadzorczej tej Spó³ki
zosta³ odwo³any reprezentant Skarbu Pañstwa, uprzejmie wyjaœniam co nastêpuje.
W dniu 28 czerwca 2010 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej: ZWZ),
w wyniku podjêtych przez Walne Zgromadzenie uchwa³ dosz³o do sytuacji, w której
w drodze g³osowania oddzielnymi grupami do sk³adu Rady Nadzorczej zosta³ powo³any
reprezentant Skarbu Pañstwa, który nastêpnie w jednym z kolejnych punktów porz¹dku obrad, g³osami Akcjonariuszy wiêkszoœciowych zosta³ z tej Rady odwo³any.
Skarb Pañstwa g³osowa³ przeciw odwo³aniu reprezentanta Skarbu Pañstwa i zg³osi³ sprzeciw do uchwa³y w tej sprawie, a nastêpnie z³o¿y³ do S¹du pozew o stwierdzenie
niewa¿noœci uchwa³y z roszczeniem ewentualnym uchylenia tej uchwa³y.
Wyrokiem z dnia 21.06.2011 r. S¹d Okrêgowy w Katowicach XIII Wydzia³ Gospodarczy oddali³ powództwo Skarbu Pañstwa w zakresie stwierdzenia niewa¿noœci
uchwa³y ZWZ odwo³uj¹cej reprezentanta Skarbu Pañstwa z Rady Nadzorczej i jednoczeœnie uchyli³ tê uchwa³ê. Na skutek apelacji CZG SA od ww. wyroku, S¹d Apelacyjny
w Katowicach V Wydzia³ Cywilny, zmieni³ wyrok S¹du Okrêgowego oddalaj¹c powództwo o uchylenie zaskar¿onej uchwa³y.
Zgodnie z argumentacj¹ pe³nomocnika CZG SA przedstawian¹ podczas prowadzonego postêpowania s¹dowego, powodem odwo³ania osoby reprezentuj¹cej w Radzie
Nadzorczej Skarb Pañstwa nie by³a chêæ pozbawienia Skarbu Pañstwa miejsca w sk³adzie organu nadzoru, lecz cechy osobowoœciowe pana Rafa³a Kowalika, reprezentuj¹cego wówczas w Radzie Nadzorczej Skarb Pañstwa, uniemo¿liwiaj¹ce podjêcie
konstruktywnej wspó³pracy z pozosta³ymi cz³onkami Rady Nadzorczej oraz Prezesem
Zarz¹du CZG SA, co wp³ywa³o na dezorganizacjê pracy Rady Nadzorczej. Powy¿sza argumentacja zosta³a uwzglêdniona przez S¹d Apelacyjny.
Po analizie uzasadnienia wyroku S¹du Apelacyjnego, Ministerstwo Skarbu Pañstwa zdecydowa³o o niewnoszeniu skargi kasacyjnej od wyroku oddalaj¹cego powództwo o uchylenie przedmiotowej uchwa³y ZWZ. Powodem podjêcia powy¿szej decyzji
by³a chêæ unikniêcia dalszego przed³u¿ania opisanego powy¿ej sporu i jak najszybsze
doprowadzenie do powo³ania w sk³ad Rady Nadzorczej CZG SA reprezentanta Skarbu
Pañstwa.
Zakoñczenie postêpowania s¹dowego w przedmiotowej sprawie oraz dzia³ania podjête przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa pozwoli³y na zrealizowanie powy¿szego celu.
W dniu 28 lutego 2012 r., odby³o siê na wniosek Ministra Skarbu Pañstwa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które w uchwale nr 3/02/2012 wszystkimi g³osami
„za” odwo³a³o ze sk³adu RN reprezentanta akcjonariuszy wiêkszoœciowych, a nastêpnie w uchwale nr 4/02/2012 jednog³oœnie powo³a³o osobê wskazan¹ przez Skarb
Pañstwa.
W dniu 12 marca 2012 r. S¹d Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego dokona³ w pozycji Organ nadzoru –
Rada Nadzorcza wpisu reprezentanta Skarbu Pañstwa.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, nie mo¿na zgodziæ siê z opini¹ wyra¿on¹ w oœwiadczeniu Pana Senatora Rafa³a Muchackiego, i¿ „Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie podjê³o
¿adnych skutecznych i dopuszczonych prawem prób maj¹cych na celu jak najszybsze
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przywrócenie mo¿liwoœci uczestnictwa reprezentanta Skarbu Pañstwa w Radzie Nadzorczej Centrali Zaopatrzenia Górnictwa SA, jak równie¿ zabezpieczenie innych interesów Skarbu Pañstwa w tej spó³ce”.
Reasumuj¹c, pomimo tego, ¿e Skarb Pañstwa posiada zaledwie 25-procentowy
udzia³ w kapitale zak³adowym CZG SA, a Statut Spó³ki nie zawiera zapisów gwarantuj¹cych poszczególnym akcjonariuszom, w tym równie¿ Skarbowi Pañstwa, udzia³u ich
przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, dziêki dzia³aniom Ministerstwa Skarbu Pañstwa
uda³o siê skutecznie powo³aæ przedstawiciela Skarbu Pañstwa do Rady Nadzorczej
CZG SA.
Z powa¿aniem
Miko³aj Budzanowski
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Dotar³y do mnie g³osy samorz¹dów województwa œl¹skiego zaniepokojonych znacznym wzrostem natê¿enia ruchu samochodów ciê¿arowych na drodze krajowej nr 1 pomiêdzy Tychami a Bielskiem-Bia³¹. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych
lub ich odcinków, na których pobiera siê op³atê elektroniczn¹, oraz wysokoœci
stawek op³aty elektronicznej, droga krajowa nr 81, która jest równoleg³a do
drogi krajowej nr 1, zosta³a objêta op³at¹ elektroniczn¹, co spowodowa³o
zwiêkszenie ruchu samochodów ciê¿arowych na tej ostatniej drodze.
Taka sytuacja wymaga pilnej interwencji z uwagi na fakt, i¿ droga krajowa nr 1 ju¿ wczeœniej cierpia³a z powodu znacznego natê¿enia ruchu na odcinku pomiêdzy Katowicami a Bielskiem-Bia³¹, co powodowa³o czêste zatory
na drogach, liczne wypadki komunikacyjne, jak równie¿ szybkie zu¿ywanie
siê nawierzchni drogowej. Podró¿ t¹ tras¹ nigdy nie nale¿a³a do przyjemnych
i ³atwych, a w chwili obecnej sytuacja jeszcze bardziej siê pogarsza. Dodatkowo wzd³u¿ drogi krajowej nr 1 po³o¿one s¹ miejscowoœci takie jak Pszczyna
czy Gocza³kowice-Zdrój, które z uwagi na ich walory zabytkowe czy uzdrowiskowe wymagaj¹ szczególnej troski i opieki przed ich „rozje¿d¿aniem”
przez samochody ciê¿arowe.
Proszê zatem o udzielenie informacji, czy ministerstwo bierze pod uwagê
podjêcie stosownych dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie ruchu samochodów ciê¿arowych po drodze krajowej nr 1, w szczególnoœci polegaj¹cych na
usuniêciu z wymienianego rozporz¹dzenia – rozporz¹dzenia w sprawie dróg
krajowych lub ich odcinków, na których pobiera siê op³atê elektroniczn¹, oraz
wysokoœci stawek op³aty elektronicznej – drogi krajowej nr 81, lub te¿ podjêcie innych dzia³añ, które skutkowa³yby zmniejszeniem ruchu samochodów
ciê¿arowych na drodze krajowej nr 1 na odcinku pomiêdzy Tychami
a Bielskiem-Bia³¹.
£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ
Warszawa, 30 marca 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana senatora Rafa³a Muchackiego
podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 marca 2012 r., przes³anego przy piœmie
z dnia 19 marca 2012 r., znak: BPS/043-07-240/12, dotycz¹ce wzrostu natê¿enia ruchu samochodów ciê¿arowych na drodze krajowej nr 1 pomiêdzy Tychami
a Bielskiem-Bia³¹, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.
Z doœwiadczeñ innych krajów, które wprowadzi³y elektroniczny system poboru
op³at (ESPO) za przejazd wynika, ¿e najwiêkszy odp³yw ruchu ciê¿kiego nastêpuje
w ci¹gu pierwszych miesiêcy od uruchomienia systemu. Nastêpnie ma miejsce powrót
pojazdów na drogi zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ szybkiego przemieszczenia w ruchu miêdzyregionalnym i pozwalaj¹ce na dostarczenie towarów na czas.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wraz z podleg³ymi
mu organami na bie¿¹co monitoruje sytuacjê zwi¹zan¹ z odp³ywem ruchu ciê¿kiego.
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Resort transportu zleci³ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzenie pomiaru ruchu na drogach krajowych, które od lipca 2011 r. s¹ objête ESPO,
w celu dokonania analizy pierwszych danych dotycz¹cych skali odp³ywu ruchu ciê¿kiego z dróg p³atnych. Podkreœlam przy tym, ¿e szczegó³owe, reprezentatywne i weryfikowalne dane odnoœnie do skali zjawiska bêd¹ dostêpne dopiero po okreœlonym czasie
funkcjonowania ESPO. Dodam, ¿e elektroniczny system poboru op³at dzia³a w Polsce
dopiero od pocz¹tku lipca 2011 r., tak wiêc od oœmiu miesiêcy.
Z przekazanych przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad wyników ww.
pomiaru ruchu, przeprowadzonego w dniach 18–20 paŸdziernika 2011 r., nie wynika
znacz¹cy wzrost ruchu ciê¿kiego na przywo³anym w oœwiadczeniu Pana Senatora odcinku drogi krajowej. Z pomiarów tych wynika, ¿e dzienne natê¿enie ruchu pojazdów ciê¿kich na tym odcinku wynosi ok. 7 tysiêcy pojazdów. S¹ to wyniki bardzo zbie¿ne z tymi,
które otrzyma³a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzaj¹c
w 2010 r. Generalny Pomiar Ruchu na ww. drodze krajowej. Dane powy¿sze nie potwierdzaj¹ wiêc przekazanych informacji o znacz¹cym zwiêkszeniu siê natê¿enia ruchu ciê¿kiego na drodze krajowej nr 1 pomiêdzy Tychami a Bielskiem-Bia³¹ po wprowadzeniu
elektronicznego systemu poboru op³at na drodze krajowej nr 81.
Jednoczeœnie informujê, ¿e nie planuje siê usuniêcia z rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których
pobiera siê op³atê elektroniczn¹ oraz wysokoœci stawek op³aty elektronicznej (Dz. U.
Nr 80, poz. 433) odcinka drogi krajowej nr 81.
Ze wzglêdu na przebieg projektowanej drogi ekspresowej S1 Kosztowy –
Bielsko-Bia³a nie planuje siê równie¿ wprowadzenia op³aty elektronicznej na drodze
krajowej nr 1 na odcinku Tychy – Bielsko-Bia³a. Przypomnê, ¿e przywo³any odcinek
drogi ekspresowej S1 znajduje siê w Za³¹czniku 2 (Lista zadañ, których realizacja przewidywana jest po roku 2013) „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015”.
Wraz z oddaniem do u¿ytku drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Bia³a, odcinek
drogi krajowej nr 1 Tychy – Bielsko-Bia³a zostanie na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póŸn.
zm.) pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej. W takiej sytuacji, ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce przepisy, nie bêdzie mo¿liwy pobór op³aty
elektronicznej na odcinku drogi gminnej, poniewa¿ op³ata ta mo¿e byæ pobierana wy³¹cznie za korzystanie z dróg krajowych.
Wobec faktu, i¿ ka¿dy przypadek rzeczywistego zwiêkszenia ruchu na drodze alternatywnej, powoduj¹cego nieprzewidziane problemy powinien byæ analizowany indywidualnie, resort wyst¹pi³ pisemnie do zarz¹dcy tej drogi (Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad) z proœb¹ o przeprowadzenie analizy zasadnoœci i mo¿liwoœci zastosowania innych œrodków (np. zmiany organizacji ruchu poprzez wprowadzenie
ograniczeñ tona¿owych i naciskowych dla przedmiotowej drogi itp.), które mog¹ prowadziæ do ograniczenia ruchu ciê¿kiego na tej drodze.
Zdaniem GDDKiA, przedmiotowy odcinek drogi znajduje siê w ci¹gu drogi miêdzynarodowej E75, która stanowi jeden z g³ównych drogowych szlaków tranzytowych
przebiegaj¹cych przez Polskê i z uwagi na wysokie parametry techniczne nale¿y do
dróg przenosz¹cych ruch pojazdów o najwiêkszym dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napêdowej tj. 11,5 t. Maj¹c na uwadze funkcjê jak¹ w sieci transportowej pe³ni
ww. droga, ograniczenie jej dostêpnoœci dla pojazdów ciê¿arowych poprzez wprowadzenie proponowanych zmian w organizacji ruchu uznano za niezasadne.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Pani Minister!
Pod koniec zesz³ego roku zapozna³em siê z publicznie dostêpnym czterdziestostronicowym dokumentem pod tytu³em „Raport prawny z kontroli wydawania zaœwiadczeñ o wpisie do ewidencji szkó³ i placówek niepublicznych
oraz udzielania dotacji podmiotowych przez Departament Spraw Spo³ecznych Wydzia³ Edukacji Urzêdu Miejskiego Wroc³awia oraz sposobu ich rozliczania”. Raport ten obrazuje problem, który by³ ju¿ ministerstwu zg³aszany
przez samorz¹dy. Mam na myœli patologiê zwi¹zan¹ z finansowaniem szkó³
dla doros³ych.
Uczniowie szkó³ dla doros³ych nie maj¹ obowi¹zku uczêszczania na zajêcia. Istnieje du¿y ba³agan prawny dotycz¹cy sposobu naliczania dotacji oraz
efektywnoœci sprawdzania liczby uczniów na pocz¹tku i na koñcu semestru.
Obowi¹zuj¹ce przepisy kontrolne stoj¹ w sprzecznoœci z ustaw¹ o ochronie
danych osobowych, co skutkuje tym, ¿e subwencje oœwiatowe mog¹ byæ pobierane na osoby, które w rzeczywistoœci nie ucz¹ siê w tych szko³ach. Taki
stan trwa nieprzerwanie od lat. Usilnie proszê o stworzenie narzêdzi prawnych do przeciwdzia³ania takiemu zjawisku, które trudno nawet nazwaæ wy³udzeniem, gdy¿ jest zupe³nie zgodne z liter¹ prawa.
Czy powiadamiane o tej sytuacji Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje jakieœ narzêdzia, by j¹ uzdrowiæ?
Jaros³aw Obremski

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.04.05
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Senatora RP Pana Jaros³awa Obremskiego
(BPS/043-07-241/12) z³o¿one podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 marca br.
w sprawie dotowania szkó³ dla doros³ych, uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Podstawê prawn¹ dotowania publicznych i niepublicznych szkó³ dla doros³ych,
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego, stanowi¹ przepisy 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.), i tak:
· szko³y publiczne – zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oœwiaty – otrzymuj¹
na ka¿dego ucznia dotacjê z bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego obowi¹zanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkó³ w wysokoœci równej
wydatkom bie¿¹cym przewidzianym na jednego ucznia w szko³ach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tê jednostkê samorz¹du terytorialnego, nie ni¿szej jednak ni¿ kwota przewidziana na jednego ucznia szko³y danego typu i rodzaju
w czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego.
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W przypadku nieprowadzenia przez jednostkê samorz¹du terytorialnego szko³y
tego samego typu i rodzaju podstaw¹ do ustalenia wysokoœci dotacji jest kwota
przewidziana na jednego ucznia szko³y publi cznej danego typu i rodzaju w czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego;
· szko³y niepubliczne dla doros³ych o uprawnieniach szkó³ publicznych – zgodnie
z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oœwiaty – otrzymuj¹ na ka¿dego ucznia dotacjê
w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 50% ustalonych w bud¿ecie odpowiednio danej gminy
lub powiatu wydatków bie¿¹cych ponoszonych w szko³ach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem ¿e osoba
prowadz¹ca niepubliczn¹ szko³ê poda organowi w³aœciwemu do udzielania dotacji
planowan¹ liczbê uczniów nie póŸniej ni¿ do dnia 30 wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szko³y
publicznej danego typu i rodzaju podstaw¹ do ustalenia wysokoœci dotacji s¹ wydatki bie¿¹ce ponoszone przez najbli¿sz¹ gminê lub powiat na prowadzenie szko³y
publicznej danego typu i rodzaju.
Problem nieuprawnionego pobierania dotacji przez szko³y dla doros³ych jest przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej zauwa¿ony i podejmowane s¹ dzia³ania aby zjawisko to wyeliminowaæ. Pierwszym krokiem w tym kierunku by³o wprowadzenie, ustaw¹
z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458), przepisów umo¿liwiaj¹cych organom jednostek
samorz¹du terytorialnego przeprowadzanie kontroli prawid³owoœci wykorzystania
dotacji przyznanych szko³om niepublicznym o uprawnieniach szko³y publicznej z bud¿etów tych jednostek oraz uprawnienie przedstawicieli powy¿szych organów do wgl¹du
do prowadzonej przez szko³y dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji
przebiegu nauczania. Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego ustala
tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawid³owoœci ich wykorzystywania.
Nastêpnym istotnym dzia³aniem by³o wprowadzenie rozporz¹dzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 156,
poz. 1046) obowi¹zku uczestnictwa s³uchaczy szkó³ dla doros³ych w co najmniej 50%
obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych. Skreœlanie z listy s³uchaczy osób, które z powodu
niespe³nienia warunków niezbêdnych do przyst¹pienia do egzaminów semestralnych
(w tym z powodu nieobecnoœci) lub osób, które nie zda³y tych egzaminów sta³o siê obligatoryjne. Ponadto, zgodnie z przepisami powy¿szego rozporz¹dzenia s³uchacz mo¿e
powtarzaæ semestr tylko raz w okresie kszta³cenia w danej szkole.
Natomiast ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. Nr 205, poz. 1206) z dniem 1 wrzeœnia 2012 r. wprowadza nowy model kszta³cenia zawodowego i ustawicznego. Kszta³cenie zawodowe bêdzie realizowane na poziomie ponadgimnazjalnym w dwóch typach szkó³ dla
m³odzie¿y, tj. w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej oraz w 4-letnim technikum,
a ponadto w szkole policealnej dla osób legitymuj¹cych siê wykszta³ceniem œrednim.
Od 1 wrzeœnia 2012 roku stopniowo wygaszane zostaj¹ szko³y dla doros³ych prowadz¹ce kszta³cenie zawodowe. Osoby doros³e bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ uzyskania lub
uzupe³nienia kwalifikacji zawodowych (na poziomie zasadniczej szko³y zawodowej lub
technikum) tylko w formach kursowych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
W drodze kszta³cenia formalnego (szkolnego) osoby doros³e bêd¹ mog³y natomiast uzupe³niæ wykszta³cenie ogólne w liceum ogólnokszta³c¹cym.
Wysokoœæ œrodków na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez
publiczne szko³y i placówki prowadzone przez jednostki samorz¹du terytorialnego od
2013 roku zostanie uwzglêdniona przy podziale algorytmem kwoty subwencji w kwocie
wyliczonej na podstawie liczby s³uchaczy kursu wed³ug stanu na dzieñ 30 wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego rok, dla którego naliczana jest subwencja, z uwzglêdnieniem w³aœciwej wagi. Zasady podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej pomiêdzy jednostki
samorz¹du terytorialnego zostan¹ okreœlone w rozporz¹dzeniu ministra w³aœciwego do
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spraw oœwiaty i wychowania, które bêdzie wydane na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U.
z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z póŸn. zm.).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e mechanizm finansowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szko³y o uprawnieniach szkó³ publicznych
prowadz¹ce kszta³cenie zawodowe oraz szko³y publiczne prowadz¹ce kszta³cenie zawodowe prowadzone przez podmioty inne ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego
uwzglêdnia efekty prowadzonego kszta³cenia na tych kursach. Niepubliczne szko³y ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkó³ publicznych, które prowadziæ bêd¹ kwalifikacyjne kursy zawodowe, oraz szko³y publiczne prowadzone przez podmioty inne ni¿
jednostki samorz¹du terytorialnego, otrzymaj¹ z bud¿etu powiatu dotacjê na ka¿dego
s³uchacza kursu, który zda³ egzamin potwierdzaj¹cy kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ kwota przewidziana na jednego s³uchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorz¹du terytorialnego, je¿eli osoba prowadz¹ca szko³ê:
1) poda organowi w³aœciwemu do udzielania dotacji planowan¹ liczbê s³uchaczy
kursu nie póŸniej ni¿ do 30 wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego rok udzielania dotacji,
2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez s³uchaczy kursu w terminie 30 dni od daty og³oszenia wyników tego egzaminu przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹.
Dotacja wyp³acana bêdzie jednorazowo w terminie 30 dni od z³o¿enia staroœcie w³aœciwego powiatu przez osobê prowadz¹c¹ szko³ê zaœwiadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez s³uchaczy,
którzy ukoñczyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanego przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ na wniosek osoby prowadz¹cej szko³ê.
Jednoczeœnie, bior¹c pod uwagê znowelizowane przepisy dotycz¹ce warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania s³uchaczy w szko³ach dla doros³ych, przeprowadzana jest w bie¿¹cym roku szkolnym kontrola prawid³owoœci klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania s³uchaczy do egzaminów
semestralnych w publicznych i niepublicznych szko³ach ponadgimnazjalnych dla doros³ych, tj. w liceach ogólnokszta³c¹cych i szko³ach prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe. Kontrolê przeprowadzaj¹ kuratorzy oœwiaty w trybie dzia³añ planowych, o których
mowa w §3 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 paŸdziernika
2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty
i wychowania.
Z wyrazami szacunku
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Pani Minister!
Od kilku lat obserwujê – zaobserwowa³em to jeszcze jako wiceprezydent
Wroc³awia, odpowiedzialny za edukacjê – zjawisko odchodzenia m³odzie¿y
od wybierania historii jako przedmiotu zdawanego na maturze. Wytworzony
zosta³ mechanizm sprawiaj¹cy, ¿e taki stan rzeczy jest z logicznego punktu
widzenia nieunikniony. M³odzie¿, zdaj¹c egzamin maturalny, ma œwiadomoœæ, ¿e najwa¿niejszym jego zadaniem jest umo¿liwienie jej dostania siê na
zaplanowany kierunek studiów. Ambicje i zami³owania schodz¹ na dalszy
plan w obliczu tego jednego z najwa¿niejszych w ¿yciu celu.
Podczas rekrutacji na wy¿sze uczelnie egzaminy z historii i z geografii s¹
najczêœciej traktowane substytutywnie. Egzamin z geografii jest jednak znacznie ³atwiejszy do zdania, nie tylko przez wzgl¹d na zakres materia³u, ale te¿
na formê. Nie ma bowiem na nim wypracowania – otwartej formy pisemnej,
któr¹ znacznie trudniej jest zaliczyæ, zw³aszcza w obliczu s³ynnego ju¿ „dopasowania siê do klucza egzaminacyjnego”.
Mo¿na by apelowaæ do komisji rekrutacyjnych uczelni wy¿szych, by nie
traktowa³y tych egzaminów jednakowo, ale w obliczu ni¿u demograficznego
uczelnie kieruj¹ siê okrutn¹ logik¹ – zabiegaj¹ o liczne grono studentów,
zw³aszcza tych z dobrymi notami (to jest uwzglêdniane w rankingach). Zamykanie siê na abiturientów z egzaminem z geografii i otwieranie wy³¹cznie na
tych ze zdan¹ histori¹ szybko skoñczy³oby siê albo wyludnieniem kierunku,
albo spadkiem jego presti¿u (ni¿szy próg punktowy). Wydawaæ by siê mog³o,
¿e odpowiednim œrodkiem zaradczym by³oby dopasowanie formy egzaminów maturalnych z geografii i z historii do tych samych poziomów trudnoœci
oraz ujednolicenie ich formy.
W zwi¹zku z powy¿szym kierujê do Pani Minister nastêpuj¹ce pytania.
Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzega ten problem co ja i czy
tak¿e traktuje to zjawisko w kategorii problemu? Czy podjêto jakieœ œrodki
zaradcze przeciwko opisanemu przeze mnie zjawisku? Czy Pani Minister podziela mój pogl¹d, ¿e nauczanie historii ma du¿¹ wartoœæ w kszta³ceniu obywatelskim, którego to aspektu geografia jest pozbawiona?
Jaros³aw Obremski

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.04.17
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Jaros³awa Obremskiego Senatora RP z³o¿one
na 7. posiedzeniu Senatu w dniu 14 marca 2012 r., uprzejmie wyjaœniam.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych
(Dz. U. Nr 83, poz. 562, z póŸn. zm.) absolwent ma prawo przyst¹piæ w danym roku do
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egzaminu maturalnego z nie wiêcej ni¿ szeœciu przedmiotów dodatkowych w czêœci pisemnej, tj. z: biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii
muzyki, historii sztuki, informatyki, jêzyka ³aciñskiego i kultury antycznej, jêzyka
mniejszoœci etnicznej, jêzyka obcego nowo¿ytnego, jêzyka polskiego, jêzyka regionalnego – kaszubskiego, matematyki, wiedzy o spo³eczeñstwie, wiedzy o tañcu.
Wybór przedmiotów maturalnych jest wyborem indywidualnym ucznia.
W latach 2009–2011 wybór maturalny uczniów w zakresie historii i geografii
kszta³towa³ siê jak poni¿ej:
liczba zdaj¹cych
poziom podstawowy

poziom rozszerzony

œredni wynik
poziomu
podstawowego

historia

18 482

19 579

53,6%

47,1%

366 623

historia

12 623

15 017

54,2%

51,3%

2011

355 116

historia

11 140

12 309

50,3%

50,4%

2009

426 171

geografia

151 048

50 357

50,3%

53,7%

2010

366 623

geografia

48 889

34 201

45,8%

49,1%

2011

355 116

geografia

48 738

31 289

43,1%

49,4%

ogó³em
zdaj¹cych

przedmiot

2009

426 171

2010

rok

œredni wynik
poziomu
rozszerzonego

Z za³¹czonej powy¿ej tabeli wynika, najbardziej widoczna ró¿nica w liczbie uczniów, którzy wybrali geografiê jako przedmiot maturalny wyst¹pi³a pomiêdzy rokiem
2009 a 2010. Mo¿na przyj¹æ, ¿e niemal trzykrotnie mniejsza liczba zdaj¹cych geografiê
w roku 2010 na poziomie podstawowym spowodowana by³a zmian¹ zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w czêœci obowi¹zkowej (od 2010 roku matematyka jest
przedmiotem obowi¹zkowym zdawanym na maturze, a geografia wesz³a do katalogu
przedmiotów dodatkowych). Z tego powodu spad³a równie¿ o 1/3 liczba uczniów wybieraj¹cych historiê na poziomie podstawowym. Je¿eli chodzi o ró¿nice iloœciowe w wyborze geografii i historii jako przedmiotów maturalnych dodatkowych zdawanych na
poziomie podstawowym, to od roku 2010 utrzymuje siê niemal sta³a proporcja.
W stosunku do historii zdawanej na poziomie rozszerzonym w latach 2010 i 2011
liczba zdaj¹cych geografiê na tym samym poziomie jest dwukrotnie wy¿sza, natomiast
œrednie wyniki z geografii s¹ ni¿sze od œrednich wyników z historii. Podsumowanie
egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym wskazuje, ¿e maturzyœci maj¹ trudnoœci m.in. z rozwi¹zywaniem zadañ wymagaj¹cych umiejêtnoœci korzystania i przetwarzania informacji oraz z rozwi¹zywaniem zadañ wymagaj¹cych umiejêtnoœci
obliczeniowych.
Historiê na poziomie rozszerzonym wybieraj¹ raczej ci maturzyœci, którzy planuj¹
podjêcie studiów, przede wszystkim na uniwersyteckich wydzia³ach prawa i nauk spo³ecznych. Wiêkszoœæ przystêpuj¹cych do egzaminu maturalnego z historii wybiera w³aœnie poziom rozszerzony. W arkuszu dla poziomu rozszerzonego obok zadañ, które
sprawdzaj¹ okreœlone umiejêtnoœci, wystêpuje krytyczna analiza Ÿróde³ wiedzy historycznej oraz wypracowanie.
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿emy zgodziæ siê ze zdaniem Pana Senatora, ¿e uczniowie wybieraj¹ egzamin z geografii, poniewa¿ jest on ³atwiejszy od egzaminu z historii. Nie potwierdzaj¹ tego równie¿ wykazane powy¿ej liczby zdaj¹cych – proporcje
z ostatnich dwóch lat s¹ niemal identyczne.
Pragnê dodaæ ponadto, ¿e przygotowanie materia³ów na egzaminy masowe, a matura jest w Polsce egzaminem masowym, wymaga przeprowadzenia standaryzacji –
obowi¹zkowo stosuj¹ j¹ systemy egzaminacyjne wszystkich pañstw prowadz¹cych egzaminy masowe. Jest to postêpowanie konieczne, prowadzone w interesie zdaj¹cych
egzaminy. Jego celem jest sprawdzenie, czy zadania zosta³y poprawnie zaprojektowane
w stosunku do stosowanych w szko³ach programów nauczania, czy zosta³y poprawnie
sformu³owane i czy umo¿liwiaj¹ w³aœciw¹ ich percepcjê przez zdaj¹cych. Standaryza-
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cja pozwala tak¿e doskonaliæ autorskie zasady punktowania (tzw. klucze punktowania), umo¿liwia tworzenie jak najszerszego katalogu ró¿nych wariantów odpowiedzi
i zaplanowanie sposobów ich punktacji.
Standaryzacja polega tak¿e na wypróbowaniu materia³u egzaminacyjnego na wybranej, istotnej statystycznie populacji uczniów, podobnej do tej, która za jakiœ czas
bêdzie pisaæ egzamin w³aœciwy. Tylko zadania sprawdzone w procesie standaryzacji
mog¹ trafiæ do arkusza egzaminacyjnego. Te, które sita standaryzacji nie przejd¹, zostaj¹ odrzucone.
Podzielam natomiast zdanie Pana Senatora, ¿e nale¿y poprzez edukacjê historyczn¹ kszta³towaæ i wzmacniaæ postawy obywatelskie m³odego pokolenia Polaków.
W zwi¹zku z powy¿szym nowa podstawa programowa, która w szko³ach ponadgimnazjalnych zacznie obowi¹zywaæ od 1 wrzeœnia 2012 r., k³adzie nacisk na kszta³towanie
i umacnianie postaw gwarantuj¹cych sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie uczniów we wspó³czesnym spo³eczeñstwie obywatelskim. Cele i treœci nauczania w zakresie edukacji obywatelskiej zawarte s¹ w podstawie programowej przedmiotów takich,
jak jêzyk polski, geografia, edukacja dla bezpieczeñstwa, filozofia, etyka, wychowanie
do ¿ycia w rodzinie, w szczególnoœci jednak uwzglêdnia je podstawa programowa wiedzy o spo³eczeñstwie, historii i spo³eczeñstwa oraz historii.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Joanna Berdzik
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego
skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej
W latach 2014–2020 nadal jest mo¿liwe (jak zapewnia³ komisarz Lewandowski podczas przemówienia w Senacie) uzyskanie wsparcia UE w wysokoœci 300 mld z³.
W pierwszym okresie programowania du¿a czêœæ tych pieniêdzy by³a
wykorzystana na inwestycje realizowane w gminach. Tak mog³oby byæ i teraz, jednak polityka Ministerstwa Finansów znacznie ogranicza mo¿liwoœci
finansowe gmin, niezbêdne do wspó³finansowania inwestycji wspieranych
przez UE.
Dodatkowym utrudnieniem bêdzie zmiana polegaj¹ca na wy³¹czeniu
VAT spoœród kosztów kwalifikowanych.
1. Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
by zwiêkszyæ mo¿liwoœci samorz¹dów wspó³finansowania inwestycji,
a w efekcie – poprawiæ absorpcjê œrodków europejskich?
2. Czy trwaj¹ prace nad jakimiœ mo¿liwoœciami zwiêkszenia dochodu samorz¹dów terytorialnych?
3. Czy mo¿liwe jest ograniczenie restrykcyjnej polityki Ministerstwa Finansów?
4. Czy mo¿liwy jest audyt zbêdnych, a kosztownych z³ych regulacji prawnych (piecza zastêpcza, Karta Nauczyciela), co w efekcie mog³oby umo¿liwiæ
ograniczenie wydatków bie¿¹cych samorz¹dów terytorialnych i znalezienie
œrodków finansowych na inwestycje?
Z powa¿aniem
Jaros³aw Obremski

OdpowiedŸ
Warszawa, 11 kwietnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 19 marca br. sygn. BPS/043-07-242/12, do którego
za³¹czone jest oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Jaros³awa Obremskiego na 7. posiedzeniu Senatu w dniu 14 marca 2012 r., w sprawie kondycji finansowej samorz¹dów terytorialnych w kontekœcie absorpcji œrodków unijnych w perspektywie
bud¿etowej UE 2014-2020, pragnê zapewniæ, ¿e Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
na bie¿¹co monitoruje zagadnienia dotycz¹ce planowanego ograniczenia deficytów bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego w kontekœcie wykorzystywania funduszy
unijnych. Kierowanemu przeze mnie resortowi znane jest negatywne stanowisko samorz¹dów wobec proponowanych zmian w zakresie finansów jednostek samorz¹du terytorialnego, co wiêcej – niejednokrotnie w dyskusji na ten temat uwzglêdniamy
argumenty podnoszone przez stronê samorz¹dow¹. Jednoczeœnie jednak mamy na
uwadze, ¿e sektor samorz¹dowy powinien w³¹czyæ siê w wynikaj¹cy z rekomendacji
wystosowanej przez Radê Ecofin proces likwidacji nadmiernego deficytu publicznego
najpóŸniej do 2012 r.
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Istotny w kontekœcie absorpcji funduszy europejskich jest fakt, ¿e projektowane
przez resort finansów zmiany ustawy o finansach publicznych zapewniaj¹ wy³¹czenie
z limitu zad³u¿enia emitowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego zobowi¹zañ przeznaczonych na finansowanie „projektów unijnych” w kwocie odpowiadaj¹cej refundacji (art. 245a ust. 3 i 4 projektu ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw). Podobna zasada ma
obowi¹zywaæ równie¿ po wprowadzeniu zmian w indywidualnym wskaŸniku obs³ugi
zad³u¿enia JST pocz¹wszy od 2014 r.
Jednoczeœnie informujê, ¿e przyjêta przez Radê Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020 (KSRR) formu³uje – jako jeden
z trzech celów polityki regionalnej – tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej
i partnerskiej realizacji dzia³añ rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie (cel 3
KSRR). Wœród kierunków dzia³añ, które przyczyniaæ siê bêd¹ do osi¹gania tego celu,
bêd¹ zmiany w systemie finansowania polityki regionalnej (i szerzej – polityki rozwoju).
KSRR wskazuje, ¿e skuteczne wykorzystanie narzêdzi realizacji strategicznych celów
polityki regionalnej, okreœlonych w odniesieniu do terytorium, wymaga w³¹czenia
w realizacjê nowej polityki regionalnej wydatków publicznych, które odznaczaj¹ siê
znacz¹cym wp³ywem terytorialnym. W zwi¹zku z tym, pomimo ¿e wydatki publiczne na
poziomie regionalnym i lokalnym w relacji do ca³oœci wydatków publicznych s¹ niewiele ni¿sze ni¿ na poziomie europejskim (dla Polski 30,8% wobec 33,6% w UE-27), w dalszym ci¹gu usprawnienia wymaga system redystrybucji œrodków, przy jednoczesnej
dalszej decentralizacji œrodków publicznych, który powinien iœæ w kierunku zwiêkszenia udzia³u samorz¹dów w strukturze dochodów i wydatków publicznych, przy jednoczesnym uwzglêdnieniu aspektów wyrównawczych. Trwaj¹ obecnie prace
przygotowawcze nad propozycjami zmian maj¹cych na celu ograniczanie transferów
œrodków wychodz¹cych z danego regionu i powracaj¹cych do niego pod inn¹ postaci¹.
Rozpoczynaj¹cy siê proces tzw. „terytorializacji” polityk publicznych (którego rezultatem bêdzie lepsze dopasowanie i ukierunkowanie krajowych œrodków publicznych na
poziomie krajowym – bêd¹cych w posiadaniu ró¿nych ministrów sektorowych czy funduszy celowych oraz regionalnym – w posiadaniu JST, zapewniaj¹ce spójne finansowanie przyjêtych celów i najwiêksz¹ efektywnoœæ, w tym w zakresie dostarczania dóbr
i us³ug publicznych, równie¿ w zgodzie z zasadami: subsydiarnoœci i wielopoziomowego zarz¹dzania procesami rozwoju regionalnego) obejmie szczegó³ow¹ analizê mechanizmów dystrybucyjnych polityk sektorowych, ale tak¿e dzia³añ ministra w³aœciwego
ds. finansów publicznych i bud¿etu, co spowoduje propozycje zmian w ich funkcjonowaniu w odpowiednich ustawach, rozporz¹dzeniach lub innych dokumentach okreœlaj¹cych zasady ich dzia³ania.
Ponadto informujê, i¿ w obecnym okresie programowania sposobem na ograniczenie zad³u¿enia jednostek samorz¹du terytorialnego, jaki MRR rekomenduje instytucjom zaanga¿owanym we wdra¿anie funduszy unijnych, jest mo¿liwie szerokie
stosowanie mechanizmu zaliczkowego finansowania projektów. Dwa rozporz¹dzenia
reguluj¹ce powy¿sz¹ kwestiê, tj. obowi¹zuj¹ce do koñca 2009 r. rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. w sprawie wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ programów operacyjnych oraz obowi¹zuj¹ce od 1 stycznia 2010 r.
rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów sk³adania
wniosków o p³atnoœæ w ramach programów finansowanych z udzia³em œrodków europejskich, stworzy³y podstawy prawne wspomnianego mechanizmu.
Pragnê zwróciæ uwagê, i¿ ww. rozporz¹dzenie dotycz¹ce zaliczek nie wy³¹cza ¿adnych grup beneficjentów z mo¿liwoœci otrzymania wsparcia zaliczkowego, nie wprowadza te¿ ¿adnych (procentowych ani kwotowych) ograniczeñ w wysokoœci
przekazywanych zaliczek. Zgodnie z rozporz¹dzeniem, dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane jest beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, w terminach i wysokoœci w niej okreœlonych. Wyp³acenie beneficjentowi zaliczki
uwarunkowane jest jedynie ustanowieniem i wniesieniem przez beneficjenta zabezpieczenia nale¿ytego wykonania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy, przy czym forma za-
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bezpieczenia uzale¿niona jest od kwoty dofinansowania, która przekazywana bêdzie
w ramach projektu w formie zaliczki: w przypadku zaliczki mniejszej ni¿ 10 mln z³ jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracj¹ wekslow¹.
Co wiêcej, zabezpieczenie nie musi opiewaæ na ca³¹ kwotê przyznanego dofinansowania – mo¿liwe jest ustanowienie zabezpieczenia na kwotê ni¿sz¹, o ile wysokoœæ zabezpieczenia daje wystarczaj¹c¹ gwarancjê wywi¹zania siê beneficjenta z zobowi¹zañ
na³o¿onych na niego w umowie o dofinansowanie.
Podkreœliæ nale¿y, i¿ dziêki stworzonym przez MRR ramom prawnym instytucje zaanga¿owane we wdra¿anie programów operacyjnych mog³y przekazaæ beneficjentom
znaczne œrodki w formie zaliczkowej: wartoœæ dofinansowania przekazanego beneficjentom w tej formie od pocz¹tku wdra¿ania programów operacyjnych perspektywy
2007–2013 w ramach programów regionalnych i krajowych przekroczy³a ju¿ 45 mld z³
(dane wg stanu na koniec lutego br.).
Bior¹c pod uwagê rozliczne korzyœci dla beneficjentów wynikaj¹ce z otrzymywania
wsparcia w formie zaliczkowej przyj¹æ mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem, i¿ opisane powy¿ej obowi¹zuj¹ce regulacje dotycz¹ce zaliczek zostan¹ zachowane w programach operacyjnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej (2014–2020).
Ponadto uprzejmie informujê, ¿e Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie jest organem w³aœciwym w zakresie audytu regulacji prawnych przywo³anych w przedmiotowym oœwiadczeniu (tj. piecza zastêpcza, Karta Nauczyciela). Rewizjê zapisów
zawartych w ww. aktach prawnych nale¿y konsultowaæ z podmiotami odpowiedzialnymi za ich powstanie jak równie¿ wprowadzenie do obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego. Jedynie powy¿szy sposób postêpowania mo¿e realnie wp³yn¹æ na zrewidowanie
postanowieñ ww. aktów normatywnych w zakresie i kszta³cie postulowanym przez jednostki samorz¹du terytorialnego.
Z powa¿aniem
El¿bieta Bieñkowska
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Raport Komisji Europejskiej podaje, ¿e w 2010 r. Policja i s³u¿by specjalne w Polsce siêgnê³y po 1,3 miliona naszych bilingów telefonicznych i odby³o
siê to bez ¿adnej kontroli s¹dowej czy prokuratorskiej, a tak¿e bez wiedzy
osób, których to dotyczy³o. W 2009 r. operatorzy w Polsce odnotowali 1,06 miliona zapytañ dotycz¹cych danych z bilingów i internetu od s³u¿b, prokuratur
i s¹dów. To daje 27,5 zapytania na tysi¹c doros³ych mieszkañców. Dla porównania w Niemczech takich zapytañ by³o tylko 0,2 na tysi¹c mieszkañców.
Organy œcigania w Czechach, we Francji czy w Wielkiej Brytanii zagl¹da³y do
takich danych trzy, a w Niemczech nawet trzydzieœci piêæ razy rzadziej, ni¿
dzieje siê to w Polsce.
Wed³ug nieoficjalnych danych liczba pods³uchów w Polsce w ubieg³ym roku wynosi³a oko³o 20 tysiêcy. Jak dot¹d dane o liczbie pods³uchów s¹ tajne
i oprócz przedstawicieli s³u¿b dostêp do nich maj¹ nieliczni cz³onkowie rz¹du.
Z niecierpliwoœci¹ czekam na oœwiadczenie prokuratora generalnego dotycz¹ce liczby pods³uchów zak³adanych Polakom w skali roku.
A¿ dziewiêæ s³u¿b (Policja, Stra¿ Graniczna, ¯andarmeria Wojskowa,
ABW, Agencja Wywiadu, CBA, S³u¿ba Wywiadu Wojskowego, S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiad Skarbowy) ma nielimitowany dostêp do baz
danych operatorów sieci komórkowych. Mog¹ pozyskiwaæ dane o d³ugoœci
rozmów, ich dacie i godzinie, a tak¿e o lokalizacji telefonu. Te informacje nazywane s¹ „danymi telekomunikacyjnymi”. Ich pozyskanie, w przeciwieñstwie do za³o¿enia pods³uchu, nie wymaga zgody s¹du.
Operatorów telekomunikacyjnych obowi¹zuje najd³u¿szy w Unii Europejskiej czas obowi¹zkowego przechowywania bilingów – wynosi on dwa lata.
Musz¹ tak¿e udostêpniaæ te dane s³u¿bom na swój koszt, a wiêc na koszt
swoich klientów.
Ten ponury obraz ilustruje, ¿e jesteœmy najbardziej inwigilowanym spo³eczeñstwem w Unii Europejskiej, mimo ¿e Polska nie jest krajem nara¿onym
na ataki terrorystyczne w takim stopniu jak na przyk³ad Francja, Wielka Brytania czy tak zachowawcze w stosowaniu pods³uchów Niemcy.
Szanowny Panie Ministrze, czy ministerstwo dostrzega ten problem, a jeœli tak, to czy s¹ prowadzone jakieœ prace maj¹ce na celu zmniejszenie natê¿enia inwigilacji?
Z powa¿aniem
Jaros³aw Obremski

OdpowiedŸ
Warszawa, 12 kwietnia 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek!
W odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Jaros³awa Obremskiego, przes³ane
przy piœmie z dnia 19 marca 2012 r., nr BPS-043-07-243/12, w sprawie kontroli bilingów obywateli przez Policjê i s³u¿by specjalne, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
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Czynnoœci operacyjno-rozpoznawcze obejmuj¹ szeroki wachlarz instrumentów 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. Nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych jest to, ¿e
z jednej strony s¹ realizowane w sposób tajny, co zwi¹zane jest œciœle z celem tego rodzaju czynnoœci, z drugiej zaœ strony ze swej istoty mog¹ one g³êboko ingerowaæ w prawnie chronion¹ sferê prywatnoœci, st¹d te¿ niew¹tpliwie winny one podlegaæ kontroli –
zarówno wewnêtrznej, w ramach struktur policyjnych, czy te¿ struktur organizacyjnych s³u¿b specjalnych, jak i w niektórych wypadkach, zw³aszcza w odniesieniu do
bardziej inwazyjnych form inwigilacji, kontroli zewnêtrznej sprawowanej przez organy
niezale¿ne od Policji, czy s³u¿b specjalnych, w tym zw³aszcza przez niezawis³e s¹dy, czy
te¿ cechuj¹ce siê niezale¿noœci¹ organy prokuratury.
W odniesieniu do rozwoju regulacji normatywnych maj¹cych za przedmiot czynnoœci operacyjno-rozpoznawcze warto zwróciæ uwagê, ¿e czynnoœci te zosta³y po raz pierwszy uregulowane w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r., Nr 43,
poz. 277, z póŸn. zm.).
Regulacje dotycz¹ce czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych zawarte w ustawie
o Policji sta³y siê wzorem dla regulacji okreœlaj¹cych kompetencje pozosta³ych s³u¿b,
które ustawodawca wyposa¿y³ w uprawnienie do prowadzenia tego rodzaju czynnoœci.
W obecnym stanie prawnym poza Policj¹ instytucjami pañstwowymi uprawnionymi do
prowadzenia czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych s¹: Stra¿ Graniczna (art. 9–10c
ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej, Dz. U. z 2005 r., Nr 234,
poz. 1997, z póŸn. zm.), Kontrola Skarbowa (art. 36aa–36) ustawy z dnia 28 wrzeœnia
1991 r. o kontroli skarbowej, Dz. U. z 2004 r., nr 8, poz. 65, z póŸn. zm.), ¯andarmeria
Wojskowa (art. 30–40 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ¯andarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porz¹dkowych, Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z póŸn. zm.), Agencja
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego (art. 27–39 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz. U. z 2010 r., Nr 29,
poz. 154), Centralne Biuro Antykorupcyjne (art. 17–28 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz. U. Nr 104, poz. 708, z póŸn. zm.), a tak¿e
S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego (art. 24–43 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.).
Warto zwróciæ uwagê, ¿e wœród czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych szczególnej
kontroli poddano te z nich, które sk³adaj¹ siê na tzw. kontrolê operacyjn¹. 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 intensywnie 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 miesiêcy. Jedynie wyj¹tkowo, w uzasadnionych wypadkach, na wniosek Komendanta G³ów-
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nego Policji, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego, s¹d w³adny jest przed³u¿yæ
kontrolê operacyjn¹ na dalszy czas oznaczony.
Kontroli zewnêtrznej, sprawowanej przez prokuratora, poddano równie¿ inne formy czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych. Warto w tym zakresie zwróciæ uwagê na instytucjê art. 19a ustawy o Policji, okreœlan¹ mianem tzw. zakupu kontrolowanego, czy
te¿ tzw. przesy³ki niejawnie kontrolowanej znajduj¹c¹ swoj¹ normatywn¹ podstawê
w art. 19b ustawy o Policji. Wskazane czynnoœci poddane zosta³y kontroli sprawowanej przez prokuratora okrêgowego w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce prowadzenia
czynnoœci, który b¹dŸ wyra¿a zgodê na przeprowadzenie czynnoœci, b¹dŸ te¿ o przeprowadzeniu czynnoœci jest informowany i mo¿e w ka¿dym czasie zarz¹dziæ zaniechanie
kontynuowania czynnoœci.
Analogiczne rozwi¹zania zosta³y ujête w przepisach kompetencyjnych ustaw pozosta³ych s³u¿b uprawnionych do prowadzenia czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych.
Warto tak¿e podkreœliæ, ¿e zarówno ustawa o Policji jak i inne ustawy kompetencyjne by³y w ci¹gu ostatnich lat wielokrotnie nowelizowane. Celem tych dzia³añ by³o dostosowanie przepisów prawa do zmieniaj¹cych siê warunków i wymagañ, w tym tak¿e
w zakresie ochrony praw obywatelskich. Przyk³adem takiego dzia³ania mo¿e byæ uchylenie art. 19 ust. 18 ustawy o Policji, który przewidywa³ mo¿liwoœæ zastosowania kontroli operacyjnej wobec osoby bêd¹cej nadawc¹ lub odbiorc¹ przekazu informacji, po
uzyskaniu jej pisemnej zgody, a wiêc bez wiedzy i zgody s¹du.
Dostrzegaj¹c, ¿e czynnoœci podejmowane w ramach kontroli operacyjnej ingeruj¹
w prawa i wolnoœci konstytucyjne i jako takie winny podlegaæ szczególnemu nadzorowi, rz¹d podj¹³ inicjatywê legislacyjn¹ zmierzaj¹c¹ do zwiêkszenia efektywnoœci kontroli s¹du i prokuratora nad realizacj¹ czynnoœci sk³adaj¹cych siê na kontrolê
operacyjn¹. Ustaw¹ z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 53, poz. 273) wprowadzono istotne
ograniczenie przes³anki stosowania kontroli operacyjnej w odniesieniu do wszystkich
s³u¿b uprawnionych do jej stosowania przyjmuj¹c, ¿e stosowanie takiej kontroli dopuszczalne bêdzie wy³¹cznie wówczas, gdy inne œrodki okaza³y siê bezskuteczne albo bêd¹ nieprzydatne. Zrezygnowano tym samym z przes³anki prawdopodobieñstwa, ¿e
inne œrodki bêd¹ nieprzydatne lub bezskuteczne, jako podstawy zarz¹dzenia kontroli
operacyjnej, co mia³o na celu ograniczenie podstaw do stosowania tej kontroli wy³¹cznie do sytuacji, w których stwierdzona zostanie nieprzydatnoœæ b¹dŸ nieskutecznoœæ
innych metod. Wprowadzono jednoczeœnie wyraŸn¹ regulacjê, nak³adaj¹c¹ na Policjê
oraz s³u¿by specjalne obowi¹zek przesy³ania do s¹du, wraz z wnioskiem o zarz¹dzenie
kontroli operacyjnej, materia³ów uzasadniaj¹cych potrzebê zastosowania takiej kontroli. Powy¿sze rozwi¹zanie ma bezpoœrednio przeciwdzia³aæ zarz¹dzaniu przez s¹dy
kontroli operacyjnej wy³¹cznie na podstawie wniosków opracowanych przez Policjê
b¹dŸ s³u¿by specjalne. Zgodnie z omawian¹ ustaw¹ s¹d ma obowi¹zek zapoznania siê
nie tylko z wnioskiem o zarz¹dzenie takiej kontroli, ale przede wszystkim z materia³ami, które od strony faktycznej uzasadniaj¹ potrzebê jej przeprowadzenia.
Warto tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e wskazana ustawa wprowadzi³a wyraŸny zakaz wykorzystania materia³ów pozyskanych podczas stosowania kontroli operacyjnej w jakimkolwiek innym postêpowaniu ni¿ postêpowanie karne w sprawie o przestêpstwo
lub przestêpstwo skarbowe, w stosunku do którego dopuszczalne jest stosowanie takiej kontroli, a tak¿e przewidziany w ustawie mechanizm niszczenia tych wszystkich
materia³ów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej, które nie zawieraj¹ dowodów pozwalaj¹cych na wszczêcie postêpowania karnego lub maj¹cych znaczenie dla tocz¹cego siê postêpowania. Zaakcentowania wymaga równie¿ jednoznaczne uregulowanie
zagadnienia tzw. zgody nastêpczej s¹du, dotycz¹cej zezwolenia na wykorzystanie materia³ów pozyskanych w toku kontroli operacyjnej dla celów postêpowania karnego
w sprawie o inne przestêpstwo, ni¿ to, które by³o podstaw¹ zarz¹dzenia kontroli, pope³nione przez osobê wobec której kontrola operacyjna by³a stosowana b¹dŸ te¿ przez
inn¹ osobê.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e powy¿sze rozwi¹zania ukierunkowane s¹ na wzmocnienie
ochrony prawa do prywatnoœci, tajemnicy korespondencji oraz tajemnicy komuniko-
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wania siê, poprzez zintensyfikowanie merytorycznej kontroli s¹du nad czynnoœciami
sk³adaj¹cymi siê na kontrolê operacyjn¹.
Szczególn¹ formê czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych stanowi pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych przez Policjê i inne s³u¿by na podstawie szczególnego upowa¿nienia ustawowego. Przyk³adowo mo¿na wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 20c ustawy
o Policji mo¿e ona pozyskiwaæ w ramach czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych takie
same dane jak s¹d lub prokurator w postêpowaniu karnym, w celu zapobiegania lub
wykrywania przestêpstw. Dane telekomunikacyjne obejmuj¹ dane niezbêdne do ustalenia zakoñczenia sieci, telekomunikacyjnego urz¹dzenia koñcowego, u¿ytkownika
koñcowego inicjuj¹cego po³¹czenie, do którego kierowane jest po³¹czenie, daty i godziny po³¹czenia oraz czasu jego trwania, rodzaju po³¹czenia, lokalizacji telekomunikacyjnego urz¹dzenia koñcowego. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e dane tego rodzaju
udostêpniane s¹ Policji b¹dŸ na pisemny wniosek Komendanta G³ównego Policji lub
komendanta wojewódzkiego Policji albo osoby przez nich upowa¿nionej, a tak¿e za poœrednictwem sieci telekomunikacyjnej policjantowi posiadaj¹cemu upowa¿nienie.
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), Kontroli Skarbowej (art. 36b ustawy z dnia
28 wrzeœnia 1991 r. o kontroli skarbowej), ¯andarmerii Wojskowej (art. 30 ustawy
z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ¯andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porz¹dkowych), Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego (art. 28 ustawy z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu), Centralnego Biura
Antykorupcyjnego (art. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym), 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).
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 telekomunikacyjnych jest mniej intensywn¹ form¹ ingerencji w prawa i wolnoœci obywatelskie w porównaniu z czynnoœciami sk³adaj¹cymi siê na kontrolê operacyjn¹. Dane tego rodzaju 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 tzw. 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 postulat zrównania procedur odnosz¹cych siê do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych z procedurami dotycz¹cymi stosowania kontroli operacyjnej powinien byæ analizowany bardzo wnikliwie i oceniany wieloaspektowo.
Istnieje bowiem powa¿ne ryzyko, ¿e ewentualne wprowadzenie mechanizmów kontroli
s¹dowej i prokuratorskiej nad pozyskiwaniem danych telekomunikacyjnych przez Po-
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licjê i s³u¿by prowadzi³oby w rzeczywistoœci do ukszta³towania mechanizmu kontroli
dalece formalnej, a tym samym iluzorycznej.
Przywo³any 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 powo³anej ju¿ wy¿ej ustawie z dnia 4 lutego
2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz niektórych innych
ustaw, wzmiankowanych zapisów 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.
Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e s¹dowa kontrola w zakresie pozyskiwania przez Policjê
i s³u¿by specjalne danych telekomunikacyjnych jest rozwi¹zaniem rzadko wystêpuj¹cym w Europie – przewiduje je prawo czeskie i norweskie, w wiêkszoœci zaœ krajów
europejskich pozyskiwanie tego rodzaju danych pozostawione zosta³o organom w³adzy
wykonawczej – tak np. we Francji decyzjê w tym przedmiocie podejmuje na wniosek
policji lub innej s³u¿by specjalnie powo³ana do tego osoba dzia³aj¹ca przy ministrze
spraw wewnêtrznych. Podobne, choæ jeszcze mniej rygorystyczne rozwi¹zanie obowi¹zuje w Wielkiej Brytanii, gdzie decyzjê w przedmiocie pozyskania danych telekomunikacyjnych podejmuj¹ osoby sprawuj¹ce funkcje publiczne wyznaczone przez
w³aœciwego ministra, które jednak mog¹ delegowaæ swoje uprawnienia na osoby
pe³ni¹ce funkcje w jednostkach policji.
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 PRE-PAID, co w takich
krajach jak Hiszpania czy Szwecja stanowi podstawê do odciêcia u¿ytko wnika od
us³ug telekomunikacyjnych. Dodatkowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wzrost zapytañ
kierowanych do przedsiêbiorców telekomunikacyjnych jest fakt, ¿e polskie uregulowania prawne nie przewiduj¹ obowi¹zku retencji danych przez przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi drog¹ elektroniczn¹. Powoduje to, ¿e w celu dokonania jakichkolwiek
ustaleñ zwi¹zanych z ruchem w sieci Internet, Policja b¹dŸ s³u¿by specjalne, musz¹
zwróciæ siê do dostawcy us³ugi dostêpu do sieci Internet, czyli przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego. Warto tak¿e zwróciæ uwagê na okolicznoœæ, ¿e rozwa¿aj¹c zaostrzenie
zasad udostêpniania danych telekomunikacyjnych nale¿y równie¿ mieæ na wzglêdzie
fakt, ¿e Policja czêsto wystêpuje o nie w celu ustalenia danych adresowych i lokalizacji
osoby podejmuj¹cej próbê samobójcz¹, w których to przypadkach niezw³oczne podjêcie dzia³añ przez Policjê jest bezwzglêdnym warunkiem ich skutecznoœci. Podnieœæ nale¿y, ¿e w szeregu wypadkach analiza bilingów i ustalenie u¿ytkowników stacji
telefonicznych przyczynia siê do ograniczenia krêgu osób bêd¹cych w zainteresowaniu
s³u¿b, co de facto zmniejsza zakres ingerencji w prawa i wolnoœci obywatelskie.
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 policyjnej techniki specjalnej.
Zagadnienie nadzoru nad czynnoœciami operacyjno-rozpoznawczymi podejmowanymi przez Policjê i s³u¿by specjalne nale¿y do jednych z newralgicznych problemów
demokratycznego pañstwa prawa. Czynnoœci operacyjno-rozpoznawcze pozostaj¹ bowiem w sta³ym konflikcie z konstytucyjnie chronionymi prawami i wolnoœciami obywatelskimi. Z drugiej strony podejmowanie tego rodzaju czynnoœci przez Policjê
i s³u¿by specjalne jest niezbêdne dla zapewnienia efektywnego œcigania w sprawach
karnych oraz zagwarantowania bezpieczeñstwa pañstwa. Warto tak¿e zwróciæ uwagê,
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¿e czynnoœci operacyjno-rozpoznawcze s¹ istotnie zró¿nicowane pod wzglêdem stopnia
ingerencji w prawa i wolnoœci obywatelskie. Wydaje siê zatem, ¿e zakres i tryb nadzoru
nad czynnoœciami operacyjno-rozpoznawczymi winien uwzglêdniaæ stopieñ ingerencji
tych czynnoœci w prawa i wolnoœci obywatelskie. Wa¿ne jest tak¿e uwzglêdnienie przydatnoœci okreœlonego instrumentu prawnego dla realizacji podstawowych zadañ, jakie
stawia ustawodawca przed Policj¹ i s³u¿bami specjalnymi, a tak¿e mo¿liwoœci zapewnienia efektywnej, merytorycznej kontroli nad tego rodzaju czynnoœciami.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e problematyka zagwarantowania w³aœciwej
kontroli nad pozyskiwaniem danych telekomunikacyjnych w ramach czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych jest kwesti¹ o bardzo istotnym znaczeniu. Dokonanie ewentualnych modyfikacji istniej¹cych w tym zakresie rozwi¹zañ ustawowych wymaga jednak
poprzedzenia ich gruntown¹ analiz¹ uwzglêdniaj¹c¹ zarówno potrzeby organów,
w których kompetencji le¿y zwalczanie i zapobieganie przestêpczoœci oraz zagwarantowanie bezpieczeñstwa pañstwa, jak i postulat minimalizacji stopnia ingerencji w sferê
konstytucyjnie chronionych praw i wolnoœci. St¹d te¿ niezwykle istotne jest zrównowa¿one, racjonalne podejœcie do poruszonego zagadnienia. Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ,
¿e bezpoœrednie odnoszenie liczby zapytañ o dane telekomunikacyjne w Polsce, do
analogicznych instytucji w innych pañstwach europejskich musi uwzglêdniaæ ca³okszta³t regulacji normatywnych obowi¹zuj¹cych w danym pañstwie dotycz¹cych pozyskiwania wszystkich tego rodzaju danych. Nale¿y bowiem zaznaczyæ, ¿e znaczna czêœæ
zapytañ o dane telekomunikacyjne zwi¹zana jest brakiem odpowiednich regulacji
w obszarze prawa telekomunikacyjnego dotycz¹cych chocia¿by rejestracji telefonu
dzia³aj¹cego w systemie PRE-PAID po³¹czonego z sankcj¹ odmowy œwiadczenia us³ug
w razie niedope³nienia obowi¹zku rejestracji.
Z wyrazami powa¿ania
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Micha³ Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Panie Ministrze!
Polskie przepisy nak³adaj¹ obowi¹zek pobierania op³at za przejazd autostrad¹. Wydaje siê jednak, ¿e przez wzgl¹d na sytuacjê komunikacyjn¹ i spo³eczn¹ bezp³atne powinny pozostaæ odcinki autostrad obs³uguj¹ce ruch
obwodnicowy, na przyk³ad Autostradowa Obwodnica Wroc³awia, odcinek
autostrady na po³udnie od Krakowa, na szerokoœci miasta, przejazd autostrad¹ przez konurbacjê górnoœl¹sk¹, w przysz³oœci obwodnice Warszawy
i Poznania.
W zamierzeniu obwodnice mia³y przenieœæ ruch z centrów miast na ich obrze¿a, gdy¿ szybciej mo¿na pokonaæ drogê nawet dwukrotnie d³u¿sz¹ obwodnic¹ autostradow¹, ni¿ przeciskaj¹c siê przez zakorkowane miasto. Niestety
argument finansowy skutecznie odstrasza ludzi, którzy mogliby w ten sposób doje¿d¿aæ do pracy.
Nieodp³atnoœæ za autostrady na tych krótkich odcinkach nie zmniejszy
przychodów od ruchu d³ugodystansowego (wszak trudno wyobraziæ sobie
ciê¿arówkê wje¿d¿aj¹c¹ na autostradê tylko po to, by omin¹æ miasto, a nastêpnie wracaj¹c¹ na drogi krajowe przed nastêpn¹ bramk¹ poboru op³at),
ale mo¿e przyczyniæ siê do maksymalnego wykorzystania wybudowanej autostrady, do poprawy ruchu wewn¹trz miast.
W wiêkszoœci pañstw zachodnioeuropejskich zrezygnowano z pobierania
op³at za przejazd obwodnicami, nie tylko z wy¿ej opisanych przyczyn, ale równie¿ dlatego, ¿e w godzinach szczytu na bramkach poboru op³at tworzy³y siê
potê¿ne zatory.
Czy istnieje spójna koncepcja dotycz¹ca polityki poboru op³at po zakoñczeniu budowy planowanych odcinków obwodnic autostradowych du¿ych
miast? Czy jest rozpatrywana mo¿liwoœæ pozostawienia tych odcinków bezp³atnymi? Czy s¹ szykowane prace legislacyjne maj¹ce na celu jednolite
unormowanie sytuacji po zakoñczeniu budowy planowanych odcinków autostrad?
Z powa¿aniem
Jaros³aw Obremski

OdpowiedŸ
Warszawa, 18 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r., znak BPS/043-07-244/12, przy
którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Jaros³awa Obremskiego z³o¿one podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 marca 2012 r. w sprawie odp³atnoœci za przejazd odcinkami autostrady stanowi¹cymi obwodnice miast, uprzejmie przekazujê
nastêpuj¹ce informacje.
Zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 paŸdziernika 1994 r. o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2571 z póŸn.
zm.), za przejazd autostrad¹ pobierane s¹ op³aty. Wyj¹tkiem od tej zasady s¹ sytuacje,
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w których autostrada nie zosta³a przystosowana do poboru op³at. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad p³atnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 121 poz. 1034 z póŸn. zm.) wskazuje, które autostrady s¹ budowane i eksploatowane jako p³atne.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e kwestia umo¿liwienia bezp³atnego przejazdu autostradowymi obwodnicami miast stanowi³a czêsto podnoszony postulat spo³eczny, w ówczesnym
Ministerstwie Infrastruktury podjêto inicjatywê maj¹c¹ na celu wprowadzenie do dotychczas obowi¹zuj¹cego systemu prawnego rozwi¹zania spe³niaj¹cego oczekiwania
spo³eczeñstwa. Kwestia mo¿liwoœci bezp³atnego korzystania z odcinków autostradowych jest kwesti¹ z³o¿on¹, bowiem z jednej strony dotyczy umo¿liwienia spo³ecznoœciom lokalnym bezp³atnego korzystania z infrastruktury a z drugiej strony wi¹¿e siê
z pozbawieniem Krajowego Funduszu Drogowego wp³ywów z tego tytu³u. Rozwa¿ano
wiele wariantów rozwi¹zania omawianej kwestii. Jeden z nich w postaci projektu rozporz¹dzenia Rady Ministrów zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie autostrad p³atnych
zosta³ przedstawiony w ramach konsultacji spo³ecznych i umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa.
Projekt spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem a uwagi w dalszym ci¹gu wp³ywaj¹
do Ministerstwa, gdzie s¹ analizowane. Jednoczeœnie Ministerstwo analizuj¹c potrzeby
spo³eczne przedstawione we wspomnianych uwagach podjê³o dialog z Ministerstwem
Finansów maj¹c na celu wypracowanie optymalnej koncepcji.
Ponadto informujê, i¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek op³at za przejazd autostrad¹
stawka za przejazd autostrad¹ dla pojazdów lekkich (o dopuszczalnej masie ca³kowitej
nieprzekraczaj¹cej 3,5 tony) wynosi 0,20 z³/km. Natomiast podjêto prace nad projektem rozporz¹dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie stawek op³at za przejazd autostrad¹, obni¿aj¹cego ww. stawkê o po³owê. Obni¿ona
stawka dla samochodów osobowych pozwoli na sprawiedliwe i równe traktowanie
wszystkich u¿ytkowników autostrad w Polsce, korzystaj¹cych z odcinków autostrad
zarz¹dzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (i ewentualnie
w przysz³oœci drogowe spó³ki specjalnego przeznaczenia). Przyjêta stawka 10 gr za jeden kilometr dla samochodów osobowych jest stawk¹ niepowoduj¹c¹ nadmiernych
obci¹¿eñ dla u¿ytkowników dróg i pozwoli praktycznie ka¿demu korzystaæ z dróg o najwy¿szej klasie technicznej jakimi s¹ autostrady. Zatem efektem dzia³añ proponowanych w projektowanym rozporz¹dzeniu bêdzie zwiêkszenie dostêpnoœci autostrad dla
ogó³u spo³eczeñstwa. Projekt przedmiotowego rozporz¹dzenia by³ przedmiotem uzgodnieñ miêdzyresortowych jesieni¹ 2011 r. Aktualnie uzgodnienia dobieg³y koñca i przewiduje siê wejœcie w ¿ycie projektu rozporz¹dzenia w najbli¿szym czasie.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Norberta Obryckiego
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Micha³a Boniego
Szanowny Panie Ministrze!
W dniach od 28 wrzeœnia 2009 r. do 1 kwietnia 2010 r. w czterdziestu
piêciu jednostkach samorz¹du terytorialnego (piêtnastu starostwach powiatowych oraz trzydzie stu urzêdach gmin), zlokali zowanych na tere nie
oœmiu województw (dolnoœl¹skiego, ³ódzkiego, ma³opolskiego, opolskiego,
podlaskiego, pomorskiego, warmiñsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego)
Najwy¿sza Izba Kontroli przeprowadzi³a kontrolê nr P/09/190 „Nabór
pracowników na stanowiska urzêdnicze w jedno stkach samorz¹du teryto rialnego”.
Celem kontroli by³o dokonanie oceny organizacji naboru oraz przestrzegania ustawowych i wewnêtrznych procedur okreœlaj¹cych tryb naboru na
stanowiska urzêdnicze w jednostkach samorz¹du terytorialnego, a tak¿e
sprawdzenie, czy nabór prowadzony by³ z zachowaniem zasady równoœci
szans oraz w sposób ograniczaj¹cy ryzyko wyst¹pienia korupcji.
W raporcie pokontrolnym stwierdzono naruszenie ustawowych i wewnêtrznych procedur naboru na stanowiska urzêdnicze w trzydziestu czterech jednostkach spoœród czterdziestu piêciu skontrolowanych (75%), w tym negatywnie oceniono cztery jednostki, w których naruszenia obowi¹zuj¹cych procedur mia³y wp³yw na wyniki organizowanych naborów.
Nieprawid³owoœci ujawnione w toku kontroli polega³y g³ównie na ignorowaniu ustawowego obowi¹zku obsadzania stanowisk urzêdniczych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru – stwierdzono to w czterech
jednostkach. Polega³y ponadto na obchodzeniu przepisów nak³adaj¹cych
obowi¹zek stosowania konkurencyjnej procedury naboru – stwierdzono to
w dziewiêciu jednostkach. Polega³o to na zatrudnieniu na podstawie umów
cywilnoprawnych w warunkach, w których powinien zostaæ nawi¹zany stosunek pracy, oraz zwlekaniu z przeprowadzeniem naboru. Nieprawid³owoœci
polega³y te¿ na stwarzaniu pozorów stosowania otwartego i konkurencyjnego naboru, a w rzeczywistoœci sterowaniu przebiegiem konkursów, by zwiêkszyæ szanse konkretnych kandydatów. Odbywa³o siê to poprzez ustalanie
kryteriów nieadekwatnych do zadañ realizowanych na obsadzanych stanowiskach, za to odpowiadaj¹cych kwalifikacjom preferowanych osób, wybiórcze stosowanie przyjêtych zasad oraz nierówne traktowanie kandydatów.
Takie przypadki ujawniono w siedemnastu skontrolowanych jednostkach.
Ponadto nieprawid³owoœci polega³y na nierzetelnym wykonywaniu czynnoœci kancelaryjnych dotycz¹cych naborów, a tak¿e niedochowaniu terminów
publikacji og³oszeñ o naborach lub o ich wynikach, odstêpstwach od obowi¹zuj¹cej treœci tych informacji, niedostosowaniu regulacji wewnêtrznych
do nowych przepisów prawnych. Takie formalne uchybienia stwierdzono
w trzydziestu jeden jednostkach.
Ponadto Najwy¿sza Izba Kontroli wystosowa³a wniosek o rozwa¿enie
przez ministra spraw wewnêtrznych i administracji wyst¹pienia z inicjatyw¹
ustawodawcz¹ w celu zmiany art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorz¹dowych w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoœæ zatrudnienia na stanowisku
urzêdniczym osób bez uprzedniej weryfikacji ich umiejêtnoœci i przygotowania zawodowego w otwartej i konkurencyjnej procedurze. Postulowana zmiana powinna polegaæ na wskazaniu, ¿e wolnym stanowiskiem urzêdniczym
(w tym kierowniczym) jest stanowisko, na które nie zosta³ przeniesiony inny
urzêdnik tej lub innej jednostki samorz¹dowej, posiadaj¹cy wymagane na
danym stanowisku kwalifikacje, a nie, jak to jest obecnie, inny pracownik samorz¹dowy danej jednostki.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi
pytaniami.
1. Jakie dzia³ania podjêto w celu zapobiegniêcia pojawianiu siê podobnych nieprawid³owoœci, jak te stwierdzone przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli
w trakcie kontroli nr P/09/190 „Nabór pracowników na stanowiska urzêdnicze w jednostkach samorz¹du terytorialnego”?
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2. Czy planowane jest wyst¹pienie przez Pana Ministra z inicjatyw¹
ustawodawcz¹ w celu zmiany art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorz¹dowych?
Z powa¿aniem
Norbert Obrycki

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 30 marca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Pani Marii Pañczyk-Pozdziej, Wicemarsza³ka Senatu RP,
z dnia 19 marca br. (znak: BPS/043-07-245/12) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one
przez pana Norberta Obryckiego, Senatora RP, podczas 7. posiedzenia Senatu RP
w dniu 14 marca br., informujê co nastêpuje.
Ad 1.
Na wstêpie nale¿y nadmieniæ, i¿ Konstytucja RP przyzna³a jednostkom samorz¹du
terytorialnego, jako odrêbnym podmiotom publicznym, przymiot samodzielnoœci
w wykonywaniu powierzonych zadañ, podlegaj¹cy ochronie s¹dowej. Samorz¹d terytorialny uczestniczy zatem w sprawowaniu w³adzy publicznej, a przys³uguj¹c¹ mu w ramach ustaw istotn¹ czêœæ zadañ publicznych wykonuje w imieniu w³asnym i na
w³asn¹ odpowiedzialnoœæ (vide art. 16 ust. 2 Konstytucji RP). Oznacza to, ¿e w granicach prawa jednostka samorz¹du terytorialnego samodzielnie realizuje poszczególne
zadania w oparciu o zastrze¿one dla jej organów kompetencje.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e kszta³towanie polityki kadrowej w strukturach administracji samorz¹dowej stanowi jeden z atrybutów wspomnianej powy¿ej samodzielnoœci
jednostek samorz¹du terytorialnego i pozostaje wy³¹cznie domen¹ pracodawcy samorz¹dowego. W œwietle unormowañ ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorz¹dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póŸn. zm.) czynnoœci w sprawach z zakresu
prawa pracy w urzêdach jednostek samorz¹du terytorialnego wobec pracowników
urzêdów realizuj¹ co do zasady, kierownicy tych¿e, czyli: wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie oraz marsza³kowie województw (vide art. 7 pkt 1 i pkt 3
ustawy o pracownikach samorz¹dowych). Jednoczeœnie, ustawodawca tworz¹c podwaliny spójnego systemu zarz¹dzania zasobami ludzkimi w strukturach administracji
samorz¹dowej zagwarantowa³ pracodawcy samorz¹dowemu swobodê decyzyjn¹ w wielu aspektach dotycz¹cych zatrudnienia i organizacji pracy pracowników samorz¹dowych. Nie sposób bowiem pomin¹æ, ¿e obowi¹zuj¹ca od dnia 1 stycznia 2009 r., ww.
ustawa o pracownikach samorz¹dowych, wychodz¹c naprzeciw problemom zg³aszanym w trakcie konsultacji spo³ecznych przez stronê samorz¹dow¹, ró¿ni siê w kwestiach dotycz¹cych naboru na wolne stanowiska „urzêdnicze” od regulacji zawartych
w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.), umo¿liwiaj¹c pracodawcom samorz¹dowym „zagospodarowanie” posiadanych ju¿ kadr pracowniczych poprzez np.: przeniesienie pracownika samorz¹dowego danej jednostki na stanowisko „urzêdnicze” w niej funkcjonuj¹ce.
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W opiniach prezentowanych przez by³y resort spraw wewnêtrznych i administracji
podkreœlano jednak¿e, i¿ ewentualne przeniesienie pracownika samorz¹dowego w trybie przepisów danej pragmatyki pracowniczej jest mo¿liwe jedynie w ramach to¿samej
kategorii stanowisk „urzêdniczych” (inaczej dzia³anie pracodawcy mog³oby zostaæ ocenione jako próba obejœcia przewidzianej prawem procedury naboru).
Maj¹c zatem na wzglêdzie powy¿sze, w szczególnoœci zaœ pozycjê ustrojow¹ jednostek samorz¹du terytorialnego, istotnym pozostaje wskazanie, ¿e Minister Administracji i Cyfryzacji nie posiada kompetencji do dokonywania oceny oraz weryfikacji dzia³añ
podejmowanych przez pracodawców samorz¹dowych (kierowników urzêdów samorz¹dowych) w zakresie zatrudniania pracowników w zarz¹dzanych przez nich strukturach administracji samorz¹dowej. W konsekwencji, ka¿da ewentualna ingerencja
Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawy objête ww. zakresem mog³aby spotkaæ siê
z zarzutem braku podstaw prawnych w tym przedmiocie. W tym te¿ kontekœcie, niezbêdnym pozostaje podkreœlenie, zwa¿ywszy na przedmiot niniejszego oœwiadczenia,
¿e w czêœci 2.2. „Uwagi koñcowe i wnioski” pkt 3 danej „Informacji o wynikach kontroli
naboru pracowników na stanowiska urzêdnicze w jednostkach samorz¹du terytorialnego” wskazuj¹c na nieprecyzyjnoœæ brzmienia art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorz¹dowych, definiuj¹cego termin „wolnego stanowiska urzêdniczego”, zosta³
sformu³owany, obok wniosków maj¹cych na celu eliminacjê przez samorz¹dy nieprawid³owoœci w naborach na stanowiska urzêdnicze, ujawnionych w kontrolowanych jednostkach, jedynie ogólny wniosek o rozwa¿enie przez Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji wyst¹pienia z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ w celu zmiany ww. art. 12
ust. 1 w sposób wskazany we wniosku. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e istotne uprawnienia kontrolne i nadzorcze przestrzegania prawa pracy posiada Pañstwowa Inspekcja
Pracy [vide art. 184 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 z póŸn. zm.)].
Ad 2.
Wspomniana powy¿ej sugestia Najwy¿szej Izby Kontroli, dotycz¹ca zmiany brzmienia art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorz¹dowych jest znana Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji i wpisuje siê w katalog propozycji sygnalizuj¹cych zasadnoœæ
zmiany niektórych z rozwi¹zañ ujêtych w ustawie o pracownikach samorz¹dowych.
Nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, ¿e korekta brzmienia ww. regulacji, w sposób wskazany
we wniosku NIK, przyczyni siê do ujednolicenia praktyki jej stosowania w strukturach
administracji samorz¹dowej, uniemo¿liwiaj¹c przenoszenie pracowników samorz¹dowych ze stanowisk o charakterze „nieurzêdniczym” na stanowiska „urzêdnicze” (obsadzane, co do zasady, w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru). Niemniej jednak,
w zwi¹zku z zapowiedzian¹ przez Prezesa Rady Ministrów w „Expose” racjonalizacj¹
procesu legislacyjnego i selekcj¹ rz¹dowych inicjatyw nowelizacyjnych, nale¿y nadmieniæ, i¿ nowelizacja ustawy o pracownikach samorz¹dowych nie zosta³a uwzglêdniona w wykazie prac legislacyjnych Rz¹du na rok 2012, co jednak nie wyklucza jej
uwzglêdnienia w planach na lata nastêpne.
Z powa¿aniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Magdalena Wilamowska
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Oœwiadczenie senatora Norberta Obryckiego
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Rzecznik praw obywatelskich w trakcie zapoznawania senatorów z sytuacj¹ finansow¹ Biura RPO na posiedzeniu w dniach 19–20 grudnia 2011 r.
zwraca³a uwagê na brak odpowiednich œrodków na realizowanie zadañ Krajowego Mechanizmu Prewencji i wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych
z ustawy o równym traktowaniu. Tak¿e Amnesty International w raporcie z listopada 2011 r. w zwi¹zku z Powszechnym Przegl¹dem Okresowym Praw
Cz³owieka (UPR – Universal Periodic Review), którego omówienie nast¹pi na
prze³omie maja i czerwca 2012 r. podczas sesji Rady Praw Cz³owieka ONZ,
w rekomendacjach zwraca uwagê na zapewnienie odpowiedniego finansowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich tak, aby mog³o wykonywaæ na³o¿one na nie zadania, w szczególnoœci te dotycz¹ce pomocy prawnej
w przypadkach dyskryminacji, przeprowadzenia niezale¿nych badañ i wydawania rekomendacji w zakresie równego traktowania.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie, czy zostanie zapewnione finansowanie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na wy¿ej wymienione zadania, a jeœli tak, to w jakim zakresie.
Z wyrazami szacunku
Norbert Obrycki

OdpowiedŸ
Warszawa, 5 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia 19 marca 2012 r.
nr BPS/043-07-246/12 oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Norberta Obryckiego
na 7. posiedzeniu Senatu w dniu 14 marca 2012 r. w sprawie zapewnienia finansowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, uprzejmie wyjaœniam.
Zgodnie z regulacjami art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póŸn. zm.) Minister Finansów w³¹czy³ do projektu ustawy bud¿etowej na rok 2012 dochody i wydatki jednostek pozarz¹dowych,
w tym równie¿ Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydatki w czêœci 08 – Rzecznik Praw
Obywatelskich zosta³y zaplanowane w kwocie przed³o¿onej tj. 42.544 tys. z³, a nastêpnie skorygowane przez Rzecznika do wysokoœci 38.019 tys. z³, która to kwota zosta³a
ostatecznie przyjêta w ustawie bud¿etowej na rok 2012.
Z³o¿ona przez Rzecznika autokorekta wynika³a z dostosowania projektu bud¿etu
do przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych
z realizacj¹ ustawy bud¿etowej, której regulacje s¹ dzia³aniami komplementarnymi
i dope³niaj¹cymi do ustawy bud¿etowej na rok 2012. W przedmiotowej ustawie wprowadzono ograniczenia zapobiegaj¹ce nadmiernym wydatkom, by zaplanowany na rok
2012 deficyt bud¿etu pañstwa nie zosta³ przekroczony i aby wydatki by³y realizowane
zgodnie z za³o¿onym planem. Powy¿sze osi¹gniêto m.in. w wyniku przyjêcia regulacji,
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na podstawie których kwota bazowa dla osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska
pañstwowe bêdzie równa kwocie bazowej z roku 2008, zamro¿ono na poziomie roku
2011 fundusz wynagrodzeñ osobowych i bezosobowych w niektórych jednostkach
i podmiotach sektora finansów publicznych, ponadto zamro¿ono na poziomie obowi¹zuj¹cym w roku 2011 podstawy naliczania odpisu na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych.
W przedmiotowej ustawie oko³obud¿etowej w art. 24 ust. 3 pkt 3 uregulowano równie¿ kwestie ujêcia dodatkowych œrodków na wynagrodzenia w wysokoœci 1.000 tys. z³
zwi¹zanych z utworzeniem w roku 2012 nowych etatów w czêœci 08 – Rzecznik Praw
Obywatelskich, które przeznaczone bêd¹ na realizacjê zadañ Krajowego Mechanizmu
Prewencji oraz zadañ wynikaj¹cych z tzw. Mechanizmu Równego Traktowania.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oœwiadczenie senatora Norberta Obryckiego
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Po licznych spotkaniach z przedstawicielami œrodowisk trzeciego sektora
stwierdzam, ¿e ci¹gle istniej¹ doœæ istotne bariery w rozwoju tego typu aktywnoœci obywatelskiej w Polsce. W zwi¹zku z tym pragnê zapytaæ Pana Ministra
o plany dotycz¹ce dostosowania polskiego prawodawstwa do potrzeb tych
grup obywateli, którzy chc¹ siê zrzeszaæ w organizacjach pozarz¹dowych,
oraz o sposoby promowania zrzeszania siê obywateli w organizacjach pozarz¹dowych i plany w tym zakresie. W szczególnoœci chcia³bym zapytaæ o nastêpuj¹ce kwestie.
Czy istniej¹ plany stworzenia ogólnodostêpnego systemu wsparcia
w tworzeniu organizacji pozarz¹dowej i jej póŸniejszego funkcjonowania na
wzór Krajowego Systemu Us³ug dla sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw?
Czy ministerstwo podejmuje dzia³ania w celu u³atwienia rejestracji organizacji pozarz¹dowych przez oddzia³y Krajowego Rejestru S¹dowego?
Czy ministerstwo dostrzega koniecznoœæ rezygnacji z prowadzenia pe³nej
ksiêgowoœci dla ma³ych organizacji zarejestrowanych w KRS opartych g³ównie na pracy wolontariackiej oraz sk³adkach cz³onkowskich? Wed³ug samych
zainteresowanych pomo¿e to zdecydowanie zmniejszyæ koszty dzia³ania
tych organizacji, co mo¿e w istotny sposób zachêciæ Polaków do zrzeszania
siê. Istotne wydaje siê równie¿ zmniejszenie liczby cz³onków niezbêdnych do
za³o¿enia stowarzyszenia – z piêtnastu do dziesiêciu.
Czy z perspektywy ministerstwa powiatowe urzêdy pracy wspieraj¹ rozwój spó³dzielni socjalnych? Czy kryteria dotycz¹ce udzielania dotacji nie s¹
w ich przypadku zbyt wygórowane, zw³aszcza ¿e wymaga siê wielu zabezpieczeñ od osób czêsto dotkniêtych d³ugotrwa³ym bezrobociem i pozbawionych w³aœciwych zasobów materialnych?
Czy ministerstwo dostrzega potrzebê promowania zlecania w wiêkszym
zakresie organizacjom pozarz¹dowym zadañ wykonywanych przez samorz¹d i jego agendy? Dobrze by³oby, gdyby to agendy samorz¹dowe bêd¹ce
niejako pod nadzorem MPiPS, czyli s³u¿by rynku pracy i pomocy spo³ecznej,
by³y w tym zakresie prekursorami. W tym kontekœcie niezbêdne jest jednoznaczne stanowisko umo¿liwiaj¹ce kupowanie przez samorz¹dy us³ug od
NGO prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub odp³atn¹ dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w oparciu o ustawê – Prawo zamówieñ publicznych. Spotka³em siê z interpretacj¹, i¿ NGO mog¹ realizowaæ zadania dla samorz¹dów
tylko w oparciu o ustawê o wolontariacie i o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego.
Proszê Pana Ministra o sprawdzenie, czy istnieje mo¿liwoœæ rozpatrzenia
i rozwi¹zania zasygnalizowanych przeze mnie wy¿ej problemów.
Z wyrazami szacunku
Norbert Obrycki
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OdpowiedŸ
Warszawa, 17 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Norberta Obryckiego w dniu
14 marca 2012 r., nr BPS/043-07-247/12, informujemy.
Ad 1. Idea funkcjonowania systemu wspierania sektora pozarz¹dowego jest przedmiotem szeroko zakrojonych dzia³añ prowadzonych w Ministerstwie Pracy i Polityki
Spo³ecznej. Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) wprowadzi³a mo¿liwoœæ
powo³ywania przez samorz¹dy jednostek organizacyjnych, których celem jest dzia³alnoœæ na rzecz organizacji pozarz¹dowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy, tj. w³adze samorz¹dowe, po konsultacjach z organizacjami, mog¹ utworzyæ instytucjê, tzw. centrum wsparcia organizacji pozarz¹dowych, którego ogólnie sformu³owanym zadaniem jest wspieranie lokalnych organizacji. Tak zdefiniowane „centrum
wsparcia” nale¿y traktowaæ jako element systemu tworzenia warunków dla rozwoju
potencja³u i profesjonalizacji NGO, budowanego z wykorzystaniem doœwiadczeñ p³yn¹cych z funkcjonuj¹cego Krajowego Systemu Us³ug dla sektora ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw.
Ponadto w 2010 roku na zlecenie Ministerstwa przeprowadzone zosta³o badanie
„Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarz¹dowych na us³ugi œwiadczone przez organizacje infrastrukturalne” realizowanego w ramach projektu systemowego pt. „Zwiêkszenie poziomu wiedzy na temat
funkcjonowania sektora pozarz¹dowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie
umiejêtnoœci zarz¹dzania sfer¹ po¿ytku publicznego” (Dzia³anie 5.4 Rozwój potencja³u
trzeciego sektora, Program Operacyjny Kapita³ Ludzki). Badanie mia³o na celu m.in.
zapoznanie siê z zapotrzebowaniem organizacji pozarz¹dowych na us³ugi œwiadczone
przez organizacje infrastrukturalne (centra wsparcia). Na podstawie wyników badania
w 2010 r. og³oszony zosta³ konkurs pt. „Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów
informacji i wspomagania organizacji pozarz¹dowych oraz wsparcie dzia³alnoœci nowo
utworzonych oraz ju¿ istniej¹cych centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej
dla organizacji pozarz¹dowych”. W 2011 r. przeprowadzona zosta³a druga edycja konkursu. Przedmiotem konkursów by³o utworzenie nowych (regionalnych lub/i lokalnych) centrów informacji i wspomagania organizacji pozarz¹dowych, na obszarach, na
których one nie funkcjonuj¹ oraz wsparcie dzia³alnoœci ju¿ istniej¹cych centrów, w zakresie œwiadczonych us³ug pod k¹tem deficytów wskazanych w dzia³alnoœci tych podmiotów. Za³o¿enia konkursów zosta³y zaprojektowane tak, aby rezultaty osi¹gniête
w ramach zrealizowanych projektów przyczyni³y siê do wzmocnienia budowanego systemu wsparcia.
Ad 2. Rachunkowoœæ stowarzyszeñ nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej
uregulowana jest rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci dla niektórych jednostek niebêd¹cych
spó³kami handlowymi, nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. z 2001 r.
Nr 137, poz.1539 z póŸn. zm.), wydanym na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia
29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694), które stanowi
pewne uproszczenie w stosunku do zasad obowi¹zuj¹cych przedsiêbiorców.
W myœl §1 rozporz¹dzenia, stosuje siê je do niektórych jednostek niebêd¹cych spó³kami handlowymi, je¿eli nie prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej – w szczególnoœci do:
stowarzyszeñ, fundacji, organizacji dobroczynnoœci i opieki spo³ecznej, a tak¿e do
zwi¹zków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz przedstawicielstw przedsiêbiorców zagranicznych. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e postanowieñ
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rozporz¹dzenia nie stosuje siê do koœcielnych osób prawnych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej. Prowadz¹ one bowiem rachunkowoœæ wed³ug zasad okreœlonych przez wewnêtrzne przepisy koœcielne.
Ponadto, w myœl art. 80 ust. 3 ustawy o rachunkowoœci, do jednostek niebêd¹cych
spó³kami handlowymi, je¿eli nie prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej, nie stosuje siê
przepisów rozdzia³ów 6 i 7 ustawy, dotycz¹cych odpowiednio: sprawozdañ finansowych jednostek powi¹zanych oraz badania i og³aszania sprawozdañ finansowych.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e wprowadzenie ewentualnych zmian wychodz¹cych naprzeciw
potrzebom upraszczania przepisów o rachunkowoœci powinno uwzglêdniaæ specyfikê
regulacji prawnej organizacji pozarz¹dowych na gruncie obecnych przepisów. Przede
wszystkim nale¿a³oby zapewniæ odpowiedni¹ precyzjê i jasnoœæ przepisów. Sam fakt
utworzenia w celu niezarobkowym i opierania dzia³añ na pracy spo³ecznej cz³onków
nie œwiadczy np. o nieprowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej. Na mocy art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) wszystkie organizacje pozarz¹dowe z definicji nie
dzia³aj¹ w celu osi¹gniêcia zysku. Organizacje pozarz¹dowe maj¹ ponadto prawo zatrudniaæ pracowników, co odnosi siê równie¿ do stowarzyszeñ, do których to ustawodawca formu³uje zasadê opierania dzia³ania na pracy spo³ecznej cz³onków
stowarzyszeñ (por. np. postanowienie S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 1992 r., I ACr 130/92).
Wypracowanie przejrzystych i miarodajnych kryteriów ewentualnych dalszych uproszczeñ wymaga³oby przeprowadzenia szczegó³owej analizy. W chwili obecnej nie jest
jak siê wydaje mo¿liwe przes¹dzenie kszta³tu mo¿liwych do przeprowadzenia zmian.
W szczególnoœci nale¿a³oby siê zastanowiæ nad zakresem przedmiotowym ewentualnych uproszczeñ. Rada Ministrów nie przygotowuje obecnie przepisów zmieniaj¹cych
stan prawny w omawianym zakresie, jednak¿e jest to kwestia któr¹ mo¿na by³oby rozwa¿yæ w przysz³oœci. Jednoczeœnie informujemy, ¿e Rada Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego pracuje nad potrzeb¹ wprowadzenia uproszczonej ksiêgowoœci organizacji pozarz¹dowych.
Ad 3. Organizacje pozarz¹dowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.,
Nr 234, poz.1536) to zró¿nicowany katalog podmiotów prawa, nie tylko fundacje i stowarzyszenia, ale tak¿e np. uczniowskie kluby sportowe, spó³ki wodne, spó³ki dla zagospodarowania wspólnot gruntowych, o których mowa w art. ustawy z dnia 29 czerwca
1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169).
Podmioty te maj¹ zró¿nicowan¹ strukturê organizacyjn¹ i charakterystykê (np.
fundacje jako podmiot typu fundacyjnego oparty o substrat maj¹tkowy oraz stowarzyszenia i spó³ki non-profit jako podmioty o charakterze korporacyjnym, opartym o substrat osobowy). Prowadz¹ dzia³alnoœæ w ró¿nych formach i zakresie (niektóre prowadz¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, inne nie).
Kwestie ustrojowe dotycz¹ce tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych reguluj¹ przepisy szczególne, nienale¿¹ce do w³aœciwoœci MPiPS. Jeœli chodzi
o podmioty, które uzyskuj¹ podmiotowoœæ prawn¹ z chwil¹ wpisu do KRS, s¹ to przede
wszystkim akty prawne nale¿¹ce do kompetencji Ministra Sprawiedliwoœci: ustawa
o fundacjach, Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o Krajowym Rejestrze S¹dowym, kodeks postêpowania cywilnego. Do sektora pozarz¹dowego zalicza siê tak¿e m.in. zró¿nicowany katalog podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, tj. osoby prawne
i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do
Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania,
je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego.
Ustawy o stosunku pañstwa do koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych nale¿¹ do kompetencji Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Dzia³ania dotycz¹ce u³atwieñ w rejestrowaniu organizacji pozarz¹dowych nie mog¹
dotyczyæ sektora pozarz¹dowego jako takiego (z uwagi na jego zró¿nicowanie), lecz poszczególnych form prawnych organizacji pozarz¹dowych. Proponowane dzia³ania mu-
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sz¹ mieæ na wzglêdzie systemow¹ specyfikê ka¿dej z tych form i byæ dostosowane do
wynikaj¹cych z tego potrzeb. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej popiera d¹¿enie do
likwidacji zbêdnych barier administracyjnych ograniczaj¹cych rozwój trzeciego sektora, lecz konkretne propozycje powinny wynikaæ ze zdiagnozowania konkretnych problemów dotycz¹cych poszczególnych form prawnych organizacji pozarz¹dowych.
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej nie ma jednak mo¿liwoœci samodzielnego wypracowania ewentualnych rozwi¹zañ, zw³aszcza nie maj¹c jednoznacznych informacji
na temat natury wystêpuj¹cych problemów i potrzeb.
Ad 4. Urzêdy pracy wspieraj¹ tworzenie spó³dzielni socjalnych. Szczegó³owe warunki i tryb przyznawania œrodków okreœlaj¹ przepisy rozporz¹dzenia Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu
œrodków na podjêcie dzia³alnoœci na zasadach okreœlonych dla spó³dzielni socjalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 30, poz.155, z póŸn. zm.). Zgodnie z przepisem §8 ust. 1 powo³anego wy¿ej rozporz¹dzenia istnieje mo¿liwoœæ wyboru przez bezrobotnego formy zabezpieczenia zwrotu œrodków otrzymanych na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. I tak
zabezpieczeniem mo¿e byæ porêczenie, weksel z porêczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo
akt notarialny o poddaniu siê egzekucji przez d³u¿nika. Œrodki Funduszu Pracy s¹
œrodkami publicznymi i uwzglêdnienie zabezpieczenia powinno pozwoliæ na ich odzyskanie w przypadku niedotrzymania warunków umowy.
Ad 5. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej uczestniczy i wspiera inicjatywy maj¹ce na celu promowanie ró¿nych, zarówno finansowych, jak i niefinansowych, form
wspó³pracy z sektorem pozarz¹dowym.
W latach 2009–2012 Departament Po¿ytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej realizowa³ partnerski projekt systemowy pn. „Model wspó³pracy administracji publicznej i organizacji pozarz¹dowych – wypracowanie i upowszechnienie
standardów wspó³pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Celem
g³ównym projektu by³o zwiêkszenie zakresu i poprawa jakoœci mechanizmów
wspó³pracy administracji publicznej (zw³aszcza samorz¹dowej) i organizacji pozarz¹dowych. Aktualnie planowana jest realizacja kolejnego projektu systemowego, który bêdzie mia³ na celu wzmocnienie mechanizmów wspó³pracy finansowej
administracji publicznej z organizacjami pozarz¹dowymi jako realizatorami zadañ
publicznych. Projekt ten stanowiæ bêdzie niejako kontynuacjê projektu „Model
wspó³pracy…”, ograniczaj¹c siê jednak wy³¹cznie do obszaru wspó³pracy finansowej
jednostek samorz¹du terytorialnego z organizacjami pozarz¹dowymi. Rozwi¹zania systemowe w zakresie wspó³pracy administracji publicznej z sektorem pozarz¹dowym,
planowane do realizacji w ramach ww. projektów, prowadzone s¹ w oparciu o zapisy
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536).
Nale¿y dodaæ, ¿e ustawa ta w Rozdziale II Prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadañ publicznych, dok³adnie opisuje regulacje
dotycz¹ce wspó³pracy finansowej obydwu sektorów w zakresie trybu zlecania wykonywania zadañ publicznych przez organizacje pozarz¹dowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3, prowadz¹ce dzia³alnoœæ statutow¹ w danej dziedzinie.
W myœl art. 11 ust. 4 wybór zlecenia realizacji zadañ publicznych w trybie otwartego konkursu ofert lub w innym trybie, okreœlonym w odrêbnych przepisach, nastêpuje
w sposób zapewniaj¹cy wysok¹ jakoœæ wykonania danego zadania. Przez odrêbne przepisy nale¿y rozumieæ procedury, zgodnie z którymi mo¿liwe jest osi¹gniecie analogicznego celu, co w przypadku zlecania zadañ w drodze otwartego konkursu ofert –
tj. sfinansowania przez organ administracji publicznej wykonania dzia³añ, które mieszcz¹ siê w zakresie sfery zadañ publicznych. Taki tryb odrêbny przewiduje np.
art. 11a, 11 b, 11c i 19b UoDPPiW.
Pragnê wyjaœniæ, ¿e zlecenie realizacji zadania publicznego, po³¹czone z udzieleniem dotacji organizacji pozarz¹dowej jest odrêbnym trybem od przewidzianego
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759). Drugi z trybów nie jest zleceniem realizacji zadania publicznego
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w rozumieniu ustawy dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, nie oznacza
to jednak, ¿e nie mo¿e byæ wykorzystywany do zakupu us³ug oferowanych przez organizacje pozarz¹dowe. Nale¿y jednak mieæ na wzglêdzie, ¿e skutki prawne zawarcia
umowy w trybie jednej lub drugiej procedury s¹ ró¿ne.
W ramach procedur przewidzianych Prawem zamówieñ publicznych organy administracji publicznej, jako zamawiaj¹cy, zawieraj¹ z wykonawcami umowy odp³atne,
których przedmiotem s¹ us³ugi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13 Prawa
zamówieñ publicznych). Przy tym kr¹g podmiotów, które w danym postêpowaniu mog¹
siê ubiegaæ o udzielenie zamówienia nie mo¿e byæ ograniczony do podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego, gdy¿ Prawo zamówieñ publicznych nie przewiduje mo¿liwoœci takiego sformu³owania warunków zamówienia. Inny jest katalog
podmiotów, z którymi mo¿na zawieraæ umowê w ramach ka¿dego z trybów. Inny jest
równie¿ zakres dzia³añ, które mo¿na w ich ramach sfinansowaæ (zamówienia publiczne
nie s¹ ograniczone do sfery zadañ publicznych). Ponadto zleceniobiorcy w obu trybach
realizuj¹ swoje zobowi¹zania w zakresie ró¿nych form dzia³alnoœci: zlecone zadania
publiczne – wy³¹cznie w ramach dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, realizacja zamówieñ publicznych – co do zasady w ramach dzia³alnoœci gospodarczej. W ramach zlecania zadania publicznego udzielana jest dotacja, natomiast w trybie zamówieñ
publicznych wynagrodzenie o charakterze cywilnoprawnym.
Mimo to mo¿na dopatrzyæ siê analogii tej procedury z powierzaniem (finansowaniem) realizacji zadañ publicznych, ze wzglêdu na wspomniany wy¿ej element odp³atnoœci umów, o którym mowa w art. 2 pkt 13 Prawa zamówieñ publicznych. Ró¿ne
skutki prawne nie oznaczaj¹, ¿e tych samych faktycznych rezultatów nie mo¿na osi¹gn¹æ przy pomocy zlecania zadañ publicznych i procedury zamówieñ publicznych.
W zale¿noœci od potrzeb organu administracji publicznej u¿yæ mo¿na ka¿dego
z tych instrumentów. Podstaw¹ prawn¹ do dokonania tego wyboru nie jest jednak
art. 11 ust. 4 UoDPPiW (który odnosi siê do wyboru odpowiedniej procedury zlecania
zadañ publicznych). Mo¿liwoœæ wy³onienia wykonawcy w trybie Prawa zamówieñ publicznych wynika z samej tej ustawy. Nale¿y jednak mieæ na wzglêdzie zasadnicze ró¿nice pomiêdzy tymi procedurami, w szczególnoœci fakt, ¿e zakup rzeczy lub us³ug
w trybie zamówieñ publicznych nie jest zleceniem realizacji zadania publicznego. Organizacje pozarz¹dowe i inne podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego
nie s¹ bowiem jedynymi, ani te¿ g³ównymi adresatami procedur przewidzianych w Prawie zamówieñ publicznych.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Norberta Obryckiego
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W listopadzie 2011 r. Amnesty International opublikowa³a raport
w zwi¹zku z Powszechnym Przegl¹dem Okresowym Praw Cz³owieka (UPR –
Universal Periodic Review), którego omówienie nast¹pi na prze³omie maja
i czerwca 2012 r. podczas sesji Rady Praw Cz³owieka ONZ. Zgodnie z wy¿ej
wspomnianym raportem Rzeczpospolita Polska poczyni³a pewne pozytywne kroki w stronê zmian, jednak¿e w rekomendacjach Amnesty International zwraca uwagê na nieprawid³owoœci, jakich dopatrzy³a siê miêdzy innymi w zwi¹zku z wdro¿eniem rekomendacji Europejskiego Komitetu do
Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu i Poni¿aj¹cemu Traktowaniu albo Karaniu, dotycz¹cych warunków w wiêzieniach. Chodzi w szczególnoœci o zapewnienie przynajmniej 4 m2 na osobê przebywaj¹c¹ w celi
wieloosobowej.
W zwi¹zku z powy¿szym proszê Pana Ministra o informacjê, jakie dzia³ania zosta³y podjête w celu wyeliminowania systemowego przeludnienia w zak³adach karnych oraz o informacjê, jak funkcjonuje system dozoru
elektronicznego w Polsce.
Z wyrazami szacunku
Norbert Obrycki

OdpowiedŸ
Warszawa, 16 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/043-07-248/12 z dnia 19 marca 2012 r., dotycz¹ce oœwiadczenia senatora Norberta Obryckiego, z³o¿one w zwi¹zku z raportem Amnesty International, w sprawie dzia³añ podejmowanych w celu eliminowania zjawiska
przeludnienia w jednostkach penitencjarnych oraz funkcjonowania systemu dozoru
elektronicznego, uprzejmie przedstawiam stanowisko w tej sprawie.
Odnosz¹c siê do tematyki przeludnienia, z jednoczesnym wskazaniem na osi¹gniête skutki w zakresie eliminowania zjawiska, podkreœliæ nale¿y, i¿ w czerwcu 2010 r., po
raz pierwszy od 10 lat, zaludnienie jednostek penitencjarnych nie przekroczy³o normatywnej pojemnoœci i wynios³o 99,8%. W dniu 5 lipca 2010 r. potwierdzono utrzymuj¹c¹
siê tendencjê, ¿e liczba osadzonych zakwaterowanych w zak³adach karnych i aresztach œledczych osi¹gnê³a w skali kraju stan poni¿ej ogólnej pojemnoœci tych zak³adów i aresztów, w rozumieniu przepisów rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postêpowania w³aœciwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zak³adach karnych lub aresztach œledczych przekroczy w skali kraju ogóln¹ pojemnoœæ tych zak³adów (Dz. U. Nr 202, poz. 1564).
W okresie przeludnienia jednym z niezwykle istotnych elementów przeciwdzia³ania
zjawisku by³a mo¿liwoœæ tworzenia dodatkowych cel mieszkalnych, poprzez przystosowanie do tego celu innych pomieszczeñ. Jednak¿e dzia³ania takie, zgodnie z §3 ust. 1

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r.

125

powo³anego rozporz¹dzenia z dnia 25 listopada 2009 r., podejmowane mog³y byæ tylko
wówczas, gdy liczba osadzonych przekroczy w skali kraju ogóln¹ pojemnoœæ jed- nostek penitencjarnych.
Obecnie w celu ³agodzenia utrzymuj¹cego siê wysokiego zaludnienia zak³adów karnych i aresztów œledczych oraz zapewnienia wszystkim osadzonym ustawowej normy
powierzchni mieszkalnej, S³u¿ba Wiêzienna koncentruje swoje dzia³ania na utrzymaniu równomiernego zaludnienia jednostek penitencjarnych poprzez:
– transportowanie osadzonych z jednostek penitencjarnych przeludnionych do
mniej zaludnionych,
– racjonalne wykorzystywanie miejsca zakwaterowania w oddzia³ach i celach mieszkalnych oraz dostosowywanie liczby cel przeznaczonych dla poszczególnych kategorii osadzonych do faktycznych potrzeb wystêpuj¹cych w danym czasie w danej
jednostce penitencjarnej,
– wprowadzanie zmian w przeznaczeniu jednostek penitencjarnych, które umo¿liwiaj¹ przetransportowanie skazanych z jednostek bardziej zaludnionych do jednostek, w których zaludnienie jest mniejsze,
– dokonywanie zmian w rejonizacji osadzania tymczasowo aresztowanych oraz skazanych i ukaranych wzywanych do udzia³u w czynnoœciach procesowych w sprawach, w których nie zastosowano tymczasowego aresztowania, w celu dostosowania liczby miejsc zakwaterowania przeznaczonych w aresztach œledczych dla tych
osób do rzeczywistych potrzeb prokuratur i s¹dów,
– stosowanie zasady, ¿e zgody na przetransportowanie skazanych na ich proœbê,
mog¹ byæ wydawane wy³¹cznie wtedy, gdy we wskazanej jednostce mo¿liwe jest
zapewnienie im ustawowej normy powierzchni mieszkalnej i zwiêkszenie w tym
zakresie koordynuj¹cej roli Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej.
W sytuacji zagro¿enia wyst¹pienia zjawiska przeludnienia jednostek penitencjarnych wszystkie wymienione powy¿ej dzia³ania bêd¹ intensyfikowane i kontynuowane.
Ponadto, w zwi¹zku z obserwowanym wzrostem zaludnienia zak³adów karnych (wzrost
populacji skazanych) i zmniejszaj¹cym siê zaludnieniem aresztów œledczych, przewiduje siê dokonywanie analizy zaludnienia aresztów œledczych, w celu oceny mo¿liwoœci
utworzenia w tych jednostkach oddzia³ów zak³adów karnych, nawet o niewielkiej pojemnoœci.
Do innych dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji przeludnienia nale¿a³y:
1) Ustawa z dnia 9 paŸdziernika 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
Wejœcie w ¿ycie w dniu 6 grudnia 2010 r. znowelizowanego przepisu art. 110 Kkw
nast¹pi³o na skutek wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego oraz zaleceñ
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka zawartych w wyrokach zapad³ych na
tle spraw przeciwko Polsce. Nowelizacja art. 110 Kkw przewiduje mo¿liwoœæ umieszczenia skazanego w celi mieszkalnej, w której powierzchnia przypadaj¹ca na
skazanego wynosi poni¿ej 3m2 (nigdy jednak nie mniej ni¿ 2m2) tylko na czas
okreœlony, nie d³u¿szy ni¿ 90 dni, jedynie w enumeratywnie wymienionych w nim
sytuacjach wyj¹tkowych. Decyzjê o umieszczeniu skazanego w tego rodzaju warunkach podejmuje dyrektor zak³adu karnego lub aresztu œledczego.
2) System dozoru elektronicznego.
Na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia
wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U.
z 2008 r. Nr 172, poz. 1069 i z 2009 r. Nr 19, poz. 100) z dniem 1 wrzeœnia 2009 roku zosta³ wprowadzony system dozoru elektronicznego, który umo¿liwia wykonywanie krótkoterminowej kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym.
3) Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw.
Wejœcie w ¿ycie w dniu w dniu 8 czerwca 2010 r. znowelizowanego art. 78 §1 Kk,
znios³o koniecznoœæ odbycia przez skazanego co najmniej 6 miesiêcy kary pozbawienia
wolnoœci przed warunkowym zwolnieniem. Zmiana w tym zakresie umo¿liwia warun-
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kowe zwolnienie skazanego po odbyciu co najmniej po³owy kary. Ju¿ w pierwszym roku obowi¹zywania te zmiany spowodowa³y 15% wzrost liczby skazanych, którzy
otrzymali warunkowe przedterminowe zwolnienie. Niew¹tpliwie wp³yw na wzrost liczby skazanych zwolnionych warunkowo z polskich jednostek, a w konsekwencji zmniejszenie przeludnienia, mia³ tak¿e 16% wzrost liczby wniosków z³o¿onych przez
dyrektorów aresztów œledczych i zak³adów karnych.
Kontynuuj¹c rozwa¿ania w przedmiotowym zakresie nale¿y zwróciæ uwagê tak¿e
na dzia³ania zwi¹zane z pozyskiwaniem nowych miejsc zakwaterowania osadzonych
w oddzia³ach mieszkalnych. W celu likwidacji problemu przeludnienia w jednostkach
penitencjarnych, wiêziennictwo podjê³o szereg dzia³añ, do których nale¿y zaliczyæ
m.in. realizacjê „Programu pozyskania 17000 miejsc w jednostkach organizacyjnych
wiêziennictwa w latach 2006–2009”. Dzia³ania zwi¹zane z pozyskiwaniem nowych
miejsc realizowano konsekwentnie równie¿ w minionych dwóch latach. Na dynamikê
w tym zakresie wskazuje tempo przyrostu miejsc zakwaterowania, w tym miejsc oddawanych do u¿ytkowania po przeprowadzonych remontach. W dniu 4 stycznia 2010 r.
iloœæ miejsc zakwaterowania osadzonych w oddzia³ach mieszkalnych wynosi³a 80 452,
natomiast w dniu 30 grudnia 2010 r. ju¿ 81 238 miejsc. Na dzieñ 13 kwietnia 2012 r.
faktyczna liczba miejsc zakwaterowania w oddzia³ach mieszkalnych wynosi³a 82 395.
W latach 2012–2014, w oparciu o planowane œrodki finansowe na dzia³alnoœæ inwestycyjno-remontow¹ wiêziennictwa, przewiduje siê oddanie do u¿ytkowania ok.
1227 nowych miejsc zakwaterowania odpowiednio: w 2012 r. – 523 miejsca, w 2013 r.
– 258 miejsc, w 2014 r. – 446 miejsc.
Zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 1 powo³anego rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postêpowania w³aœciwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zak³adach karnych lub aresztach œledczych przekroczy w skali kraju ogóln¹ pojemnoœæ tych zak³adów, z ogólnej pojemnoœci jednostek
penitencjarnych wy³¹cza siê miejsca zakwaterowania w celach mieszkalnych znajduj¹cych siê w oddzia³ach szpitalnych, oddzia³ach i celach dla osadzonych „niebezpiecznych”, celach izolacyjnych, izbach chorych oraz pomieszczeniach usytuowanych
w domach dla matki i dziecka oraz oddzia³ach tymczasowego zakwaterowania skazanych. Miejsca zakwaterowania, które nie s¹ wliczane do normatywnej pojemnoœci jednostki, o której mowa w §2 rozporz¹dzenia to 3 499. Ponadto w celu zapewnienia
skazanym kodeksowej normy 3 m2 funkcjonuje 2516 dodatkowych miejsc zakwaterowania.
Faktyczne zaludnienie jednostek penitencjarnych na dzieñ 13 kwietnia 2012 r. wynosi³o 84 977 osadzonych, z czego 82 650 przebywa³o w celach mieszkalnych znajduj¹cych siê w oddzia³ach mieszkalnych (stanowi¹c 100,3% pojemnoœci tych oddzia³ów)
oraz 2327 w celach mieszkalnych, które nie s¹ wliczane do normatywnej pojemnoœci
jednostek penitencjarnych.
Analizuj¹c przedmiotow¹ problematykê, uwzglêdniaj¹c przedstawione dane statystyczne, nie sposób zgodziæ siê wiêc z tez¹, ¿e w polskich jednostkach penitencjarnych
wystêpuje systemowe przeludnienie. Sukcesywne dzia³ania podejmowane przez kierownictwo S³u¿by Wiêziennej oraz dyrektorów zak³adów karnych i aresztów œledczych,
maj¹ce na celu zapewnienie wszystkim osadzonym ustawowej normy powierzchni
mieszkalnej, uznaæ nale¿y za skuteczne.
Podsumowuj¹c tê czêœæ wyst¹pienia warto podkreœliæ kolejn¹, skierowan¹ ju¿ do
Ministra Sprawiedliwoœci, inicjatywê w zakresie zmian przepisów prawa, które po znowelizowaniu w istotny sposób przyczyni³yby siê do zmniejszenia zaludnienia zak³adów
karnych. Propozycje te polegaj¹ na odst¹pieniu od kwalifikowania jazdy na rowerze
pod wp³ywem alkoholu jako przestêpstwa (skutkuj¹cego pobytem w zak³adzie karnym)
i traktowanie tego czynu jako wykroczenie.
Odnosz¹c siê do rekomendacji Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom
oraz Nieludzkiemu i Poni¿aj¹cemu Traktowaniu (CPT) w zakresie zapewnienia przynajmniej 4 m2 ka¿demu osadzonemu przebywaj¹cemu w celi wieloosobowej, zauwa¿yæ
nale¿y, ¿e wymogi dotycz¹ce minimalnej powierzchni w celi mieszkalnej przypadaj¹cej
na osadzonego, zosta³y okreœlone w K.k.w. Norma powierzchni przypadaj¹ca na jedne-
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go osadzonego zosta³a ustalona na poziomie 3 m2. Bior¹c pod uwagê wszystkie okolicznoœci dotycz¹ce zagadnienia wydaje siê, ¿e na dzieñ dzisiejszy jest to maksymalna
powierzchnia jak¹ pañstwo polskie mo¿e zapewniæ osadzonym.
Wed³ug stanu na dzieñ 13 kwietnia 2012 r. zaludnienie jednostek penitencjarnych
kszta³tuje siê na poziomie 100,3% ogólnej pojemnoœci oddzia³ów mieszkalnych jednostek penitencjarnych. Sta³a analiza zaludnienia jednostek penitencjarnych wskazuje
na systematyczny wzrost liczby osadzonych, stanowi¹cy realne zagro¿enie w zakresie
2
zapewnienia wszystkim osadzonym obecnej ustawowej normy 3 m . Nale¿y przy tym
podkreœliæ, ¿e wed³ug stanu na dzieñ 13 kwietnia 2012 r. w jednostkach penitencjarnych oczekuj¹ na wykonanie orzeczenia s¹dowe dotycz¹ce 39 113 osób.
Odnosz¹c siê do tematyki funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego (SDE)
uprzejmie informujê, ¿e jest on jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia
wolnoœci, polegaj¹cym na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywaj¹cego poza
zak³adem karnym przy u¿yciu aparatury monitoruj¹cej, czyli urz¹dzeñ elektronicznych oraz instalacji i systemów, które zawieraj¹ s³u¿¹ce tej kontroli podzespo³y elektryczne lub elektroniczne.
Kontrolowanie zachowania skazanego dotyczy przestrzegania na³o¿onego na niego
przez s¹d penitencjarny obowi¹zku pozostawania w miejscu sta³ego pobytu lub w innym wskazanym miejscu, w wyznaczonym czasie, jak równie¿ obowi¹zku powstrzymania siê od przebywania w okreœlonych miejscach lub zakazu zbli¿ania siê do okreœlonej
osoby. W praktyce (w wiêkszoœci przypadków) skazany odbywaj¹cy karê pozbawienia
wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego wyposa¿ony jest w dwa urz¹dzenia. Jednym z nich jest ma³y nadajnik za³o¿ony przez okres kary na nogê lub rêkê skazanego
oraz stacjonarne urz¹dzenie monitoruj¹ce zamontowane w jego domu. Warunkiem
niezbêdnym przy tym jest obowi¹zek na³o¿ony na osoby doros³e, zamieszkuj¹ce wspólnie ze skazanym, wyra¿enia pisemnej zgody na zainstalowanie w mieszkaniu urz¹dzeñ
do monitoringu, które przez ca³y czas kary podlegaæ bêd¹ kontroli i konserwacji. Nadajnik dopasowywany jest indywidualnie, dziêki czemu noga czy rêka nie doznaje istotnego ucisku czy obrzêku. Paski nadajnika posiadaj¹ certyfikaty œwiatowych
organizacji zdrowia. S¹ antyalergiczne, nieuciskowe oraz nie powoduj¹ owrzodzeñ i odczynów alergicznych. Urz¹dzenia te mog¹ byæ noszone przez kobiety w ci¹¿y, bez negatywnego wp³ywu na stan ich zdrowia i rozwój p³odu. Nadajnik nie zak³óca równie¿
rozrusznika serca i nie powoduje aktywacji urz¹dzeñ ochrony w supermarketach. G³ównym zadaniem obu urz¹dzeñ jest sprawowanie bezpoœredniej kontroli nad realizacj¹
warunków kary okreœlonych w postanowieniu s¹du penitencjarnego. Warunki te s¹
szczegó³owo okreœlone i zapisane w urz¹dzeniach w formie harmonogramu. Informacje
z nich przesy³ane s¹ do centrali monitorowania na stanowiska dy¿urnych. Dziêki temu
kurator i sêdzia, u¿ywaj¹c imiennej karty dostêpu, mog¹ w ka¿dym czasie i z dowolnego miejsca gdzie znajduje siê komputer pod³¹czony do internetu, sprawdziæ czy o wyznaczonych przez s¹d godzinach skazany przebywa w domu lub w innym wskazanym
miejscu i czy realizuje na³o¿one na niego obowi¹zki (g³ównie art. 72 KK). Je¿eli nie
przestrzega on ustalonego przez s¹d harmonogramu dnia, automatycznie generowany
jest sygna³ odbierany przez operatora z centrali monitorowania. Operator niezw³ocznie
kontaktuje siê ze skazanym i wyjaœnia zaistnia³¹ sytuacjê. Podkreœliæ przy tym nale¿y,
¿e w trakcie odbywania kary ka¿dy skazany (w tym jego rodzina) poprzez urz¹dzenie
monitoruj¹ce ma sta³y, bezp³atny kontakt telefoniczny z central¹ monitorowania.
W razie potrzeby do skazanego mo¿e byæ wys³any patrol interwencyjny, do którego zadañ nale¿y równie¿ dokonywanie regularnej, niezapowiedzianej (w trybie co 28 dni)
kontroli bezpoœredniej i poœredniej ka¿dego skazanego w systemie.
Skazany ubiegaj¹cy siê o odbywanie kary w SDE sk³ada samodzielnie pisemny
wniosek do w³aœciwego s¹du penitencjarnego, w którego okrêgu przebywa. Prawo z³o¿enia wniosku o wykonie kary w SDE posiada równie¿ prokurator, s¹dowy kurator zawodowy, adwokat oraz dyrektor zak³adu karnego i aresztu œledczego.
Niezbêdnym warunkiem ustawowym do wykonywania kary w SDE jest obowi¹zkowe, zlecane przez sêdziego penitencjarnego przed wydaniem przez niego postanowienia
o umieszczeniu skazanego w systemie, sprawdzenie warunków technicznych w lokalu
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mieszkalnym skazanego, które pozwol¹ na w pe³ni bezpieczn¹ i niezak³ócon¹ pracê
urz¹dzeñ monitoruj¹cych. Czynnoœci te (w ustawie okreœlone mianem „materialno-technicznych”) zgodnie z podzia³em zadañ w SDE wykonuje s³u¿ba patrolowa Upowa¿nionego Podmiotu Dozoruj¹cego – Konsorcjum COMP SA, prywatnego podmiotu
komercyjnego, który do realizacji tych zadañ zosta³ wy³oniony przez Ministerstwo
Sprawiedliwoœci w drodze przetargu nieograniczonego.
Najogólniej ujmuj¹c wykonywanie kary pozbawienia wolnoœci w SDE podzielone
jest pomiêdzy dwóch g³ównych wykonawców, publicznego jakim jest Ministerstwo
Sprawiedliwoœci i prywatnego – czyli Konsorcjum COMP SA – podmiot komercyjny, z³o¿ony z trzech prywatnych przedsiêbiorstw i spó³ek, tj. COMP SA, C.W.A.T i Elproma.
Realizacjê i finansowanie ca³okszta³tu zadañ reguluje umowa zawarta w tym przedmiocie pomiêdzy Ministerstwem Sprawiedliwoœci, a Konsorcjum COMP SA, która obowi¹zuje do 31 sierpnia 2014 r.
Uprzejmie informujê, ze wykonywanie kary pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego jest uregulowane w nastêpuj¹cych aktach prawnych:
– ustawa z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza
zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 142,
poz. 960, z póŸn. zm.),
– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.),
– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, z póŸn. zm.),
– rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie szczegó³owych warunków technicznych urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad œrodków technicznych w systemie dozoru elektronicznego, a tak¿e sposobu organizowania tych
urz¹dzeñ w system oraz sposobu przekazywania danych wewn¹trz tego systemu
(Dz. U. Nr 45, poz. 369),
– rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia
wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. Nr 45,
poz. 370),
– rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w zwi¹zku z wykonywaniem kary pozbawienia wolnoœci
poza zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. Nr 113,
poz. 756),
– rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegó³owych warunków wykonywania kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. Nr 149, poz. 998).
Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego udziela s¹d penitencjarny.
Karê pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego mo¿e odbywaæ skazany:
– wobec którego orzeczono karê pozbawienia wolnoœci nieprzekraczaj¹c¹ jednego
roku (kary w tym systemie nie mo¿e zatem odbywaæ sprawca wykroczenia ani skazany, wobec którego orzeczono karê ograniczenia wolnoœci albo karê grzywny),
– posiadaj¹cy okreœlone miejsce sta³ego pobytu,
– posiadaj¹cy zgodê osób pe³noletnich wspólnie z nim zamieszkuj¹cych,
– je¿eli jest to wystarczaj¹ce do osi¹gniêcia celów kary oraz je¿eli wzglêdy bezpieczeñstwa i stopieñ demoralizacji, a tak¿e inne szczególne okolicznoœci nie przemawiaj¹ za potrzeb¹ jego osadzenia w zak³adzie karnym,
– je¿eli udzieleniu zezwolenia nie stoj¹ na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umo¿liwiaj¹ce funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, a tak¿e
mo¿liwoœci techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez upowa¿niony podmiot dozoruj¹cy,
– któremu wymierzono dwie lub wiêcej niepodlegaj¹cych ³¹czeniu kar pozbawienia
wolnoœci, które skazany ma odbyæ kolejno, nieprzekraczaj¹cych w sumie jednego
roku,
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– wobec którego orzeczono zastêpcz¹ karê pozbawienia wolnoœci za przestêpstwo
lub przestêpstwo skarbowe (kary w tym systemie natomiast nie mo¿e odbywaæ
skazany, wobec którego orzeczono karê grzywny),
Kary w tym systemie dozoru elektronicznego nie mo¿e odbywaæ skazany w warunkach multirecydywy (art. 64 §2 kodeksu karnego).
Wed³ug stanu na dzieñ 16 kwietnia 2012 r. systemem dozoru elektronicznego objêto 6 557 skazanych, w tym 3 116 skazanych odbywa³o karê, a 3 441 skazanych zakoñczy³o jej odbywanie.
Z wyrazami szacunku
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wp³ynê³o pismo ze Zwi¹zku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, w którym to dokumencie samorz¹dowcy poszczególnych gmin przedstawiaj¹ swoje obawy i stanowisko dotycz¹ce
proponowanej zmiany zapisu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody zmierzaj¹cej do faktycznego usuniêcia samorz¹du gminy
z procesu tworzenia, likwidacji oraz zmiany granic parku narodowego na jej
terenie. Skutkiem wprowadzenia przedmiotowej zmiany bêdzie pozbawienie
jednostek samorz¹du terytorialnego prawa decydowania o sposobie wykorzystania terenu po³o¿onego w granicach gminy.
Sprowadzenie gmin do roli jedynie opiniodawcy projektu rozporz¹dzenia
w sprawie utworzenia, likwidacji lub zmian granic parku jest tak naprawdê
dzia³aniem zmierzaj¹cym do ca³kowitego pozbawienia samorz¹du wp³ywu
na decyzje dotycz¹ce czêœci jego terytorium i zamieszkuj¹cej je ludnoœci, co
stanowi naruszenie podstawowych praw wynikaj¹cych z Konstytucji RP
oraz ratyfikowanych przez nasz kraj przepisów prawa miêdzynarodowego.
Zgodnie z Konstytucj¹ RP samorz¹d terytorialny w Polsce jest ustanowiony
jako podmiot uczestnicz¹cy w sprawowaniu w³adzy publicznej, a zarazem
realizuj¹cy interes mieszkañców, który bywa czêsto inny ni¿ interes grupy
spoza gminy, co nie mo¿e oznaczaæ, ¿e interes spo³ecznoœci lokalnej jest mniej
wa¿ny.
W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e parki narodowe i ograniczenia wynikaj¹ce z faktu ich istnienia maj¹ zasadniczy wp³yw na funkcjonowanie samorz¹du. Dlatego te¿ samorz¹d terytorialny musi mieæ prawo g³osu w tak
istotnych sprawach. Niezmiernie istotne jest, aby demokratycznie wybrane
organy przedstawicielskie spo³ecznoœci gminnych mia³y decyduj¹cy wp³yw
na sposób przeznaczenia terenów znajduj¹cych siê w granicach gminy. Zamiana formu³y uzgodnienia na formu³ê opinii pozbawi samorz¹dy mo¿liwoœci
poszukiwania kompromisu miêdzy potrzebami ochrony przyrody a aspiracjami lokalnej spo³ecznoœci.
Wskazuj¹c na to, jak bardzo wa¿na jest wspó³praca jednostek samorz¹du terytorialnego z administracj¹ rz¹dow¹, zwracam siê do Pana z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jakie jest stanowisko Pana Ministra wobec zmian proponowanych
w obywatelskim projekcie ustawy o ochronie przyrody?
2. Czy w trakcie prac nad ww. projektem ustawy przeprowadzono konsultacje z samorz¹dami lokalnymi? Jeœli je przeprowadzono, to czy wynik
tych konsultacji wziêto pod uwagê?
3. Czy zdaniem resortu proponowane zmiany faktycznie pozbawi¹ samorz¹dy lokalne prawa wspó³decydowania o utworzeniu, zmianie granic lub likwidacji parków narodowych?
4. Czy centralizacja kompetencji w tym zakresie jest zasadna?
Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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OdpowiedŸ
Warszawa, 19 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Nawi¹zuj¹c do otrzymanego przy piœmie z dnia 19 marca 2012 r. znak BPS/043-249/12 oœwiadczenia senatora W³adys³awa Oryla, z³o¿onego podczas 7. posiedzenia
Senatu RP w dniu 14 marca 2012 r. w sprawie proponowanej zmiany zapisu art. 10
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przedstawiam nastêpuj¹c¹ odpowiedŸ.
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody przewiduje
zmiany w art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody poprzez zast¹pienie dotychczasowego wymogu uzgodnienia projektów utworzenia parku narodowego, zmiany jego granic lub likwidacji koniecznoœci¹ uzyskania opinii w³aœciwych miejscowo organów
uchwa³odawczych jednostek samorz¹du terytorialnego, Pañstwowej Rady Ochrony
Przyrody oraz zainteresowanych organizacji pozarz¹dowych. Jednoczeœnie niez³o¿enie
opinii, o której mowa powy¿ej w terminie 30 dni bêdzie równoznaczne z brakiem uwag
odnoœnie do planowanych dzia³añ.
Doœwiadczenia zebrane w trakcie prowadzonych negocjacji dotycz¹cych powiêkszenia Bia³owieskiego Parku Narodowego oraz podjête próby utworzenia nowych parków narodowych wskazuj¹, ¿e zast¹pienie wymogu uzgodnienia projektów utworzenia
parku narodowego, zmiany jego granic lub likwidacji koniecznoœci¹ uzyskania opinii
w³aœciwych miejscowo organów uchwa³odawczych jednostek samorz¹du terytorialnego jest zasadne. Koniecznoœæ uzyskania wi¹¿¹cego, pozytywnego stanowiska rad gmin,
powiatów oraz sejmików wojewódzkich skutecznie uniemo¿liwia zwiêkszenie stopnia
ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych kraju. Nie jest tak¿e mo¿liwa realizacja za³o¿eñ przyjêtych w dokumentach strategicznych, jak np. zadañ doty cz¹cych
utworzenia nowych i powiêkszenia istniej¹cych parków narodowych, które zosta³y
zawarte w „Krajowej strategii ochrony i zrównowa¿onego u¿ytkowania ró¿norodnoœci
biologicznej oraz Programie dzia³añ na lata 2007–2013”, przyjêtej do realizacji uchwa³¹
nr 270/2007 Rady Ministrów z dnia 16 paŸdziernika 2007 r.
Ak tu al nie w Pol sce ut wo rzo no 23 par ki na ro do we, któ re za jmu j¹ ok. 1% powierz- chni kraju, a ostatnim jest Park Narodowy „Ujœcie Warty”, utworzony w dniu
1 lipca 2001 roku.
W wymienionym powy¿ej dokumencie, przyjêtym do realizacji uchwa³¹ Rady Ministrów z dnia 16 paŸdziernika 2007 r., w celu zachowania i wzbogacenia istniej¹cych
oraz odtworzenia utraconych elementów ró¿norodnoœci biologicznej, jak równie¿ rozwiniêcia i umocnienia krajowego systemu obszarów chronionych, jako zadania priorytetowe wskazano utworzenie Turnickiego Parku Narodowego, Mazurskiego Parku
Narodowego, Jurajskiego Parku Narodowego, a ponadto powiêkszenie Bia³owieskiego
Parku Narodowego oraz Karkonoskiego Parku Narodowego. Zgodnie z powy¿szym dokumentem realizacja tych dzia³añ przyczyni siê do poprawy skutecznoœci ochrony in
situ ró¿norodnoœci biologicznej i jej zrównowa¿onego u¿ytkowania.
Aktualnie omawiany obywatelski projekt ustawy nie narusza samorz¹dom i prywatnym w³aœcicielom mo¿liwoœci decydowania o nale¿¹cych do nich nieruchomoœciach. Prawo to, zagwarantowane w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, nie zosta³o objête propozycj¹ jakichkolwiek zmian. Przepis ten
stanowi, ¿e utworzenie lub powiêkszenie obszaru parku narodowego lub rezerwatu
przyrody obejmuj¹ce obszary, które stanowi¹ nieruchomoœci niebêd¹ce w³asnoœci¹
Skarbu Pañstwa, nastêpuje za zgod¹ w³aœciciela, a w razie braku jego zgody – w trybie
wyw³aszczenia okreœlonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami. Tym samym samorz¹dy zachowuj¹ pe³ne prawo do decydowania o nieruchomoœciach bêd¹cych ich w³asnoœci¹. Do wyj¹tków nale¿y mo¿liwoœæ dokonania
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wyw³aszczenia, nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e jest ono mo¿liwe wy³¹cznie w œciœle okreœlonych przypadkach (m.in. ze wzglêdu na istnienie celu publicznego) oraz za s³usznym
odszkodowaniem. Dzia³anie takie jest w pe³ni zgodne z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej
Polskiej.
W procesie tworzenia parków narodowych niezwykle wa¿na jest wspó³praca jednostek samorz¹du terytorialnego z administracj¹ rz¹dow¹. Decyzje o utworzeniu lub powiêkszeniu parku narodowego musz¹ uwzglêdniaæ zarówno potrzeby ochrony
przyrody, jak i potrzeby lokalnych spo³ecznoœci. Tym samym mieszkañcy powinni mieæ
wp³yw na decyzje ich dotycz¹ce. W przypadku utworzenia parku narodowego lub zmiany jego granic w odniesieniu do nieruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa,
organy uchwa³odawcze jednostek samorz¹du terytorialnego zachowaj¹ mo¿liwoœæ wyra¿enia swojego stanowiska poprzez zaopiniowanie odpowiedniego projektu aktu prawnego. Taka forma umo¿liwi skuteczny dialog pomiêdzy organami, bowiem opinia bêdzie musia³a zawieraæ merytoryczne uzasadnienie ewentualnych zmian dotycz¹cych
utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku narodowego. Dziêki temu mo¿liwy bêdzie dialog prowadz¹cy do wypracowania konsensusu pomiêdzy potrzebami ochrony
przyro dy, a potrzebami spo³ecznoœci zamieszkuj¹cych teren, gdzie przewiduje siê
utworzenie, zmianê granic lub likwidacjê parku narodowego.
Podsumowuj¹c stwierdzam, ¿e zaproponowana zmiana art. 10 ust. 2 obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody nie narusza Konstytucji RP.
Nawi¹zuj¹c do wyra¿onych opinii i sugestii samorz¹dów lokalnych w sprawie projektu utworzenia Turnickiego Parku Narodowego, uznajê troskê organów samorz¹dowych o zrównowa¿ony rozwój regionu. Wyra¿am jednak pogl¹d, ¿e w zwi¹zku
z utworzeniem parku narodowego oprócz wprowadzonych ograniczeñ, powstaj¹ tak¿e
wymierne korzyœci dla spo³ecznoœci lokalnej, które s¹ zwi¹zane z rozwojem atrakcyjnoœci tych terenów oraz istotnym rozwojem zrównowa¿onej turystyki.
Nie przes¹dzaj¹c o rezultatach aktualnie prowadzonej dyskusji w sprawie propozycji zmiany ustawy o ochronie przyrody, doceniamy tak¿e troskê o œrodowisko przyrodnicze wyra¿one w inicjatywie obywatelskiej, która w d³u¿szym horyzoncie czasowym
bêdzie stanowi³a du¿y potencja³ i bêdzie pozytywnie wp³ywa³a na kierunki rozwoju
spo³eczno-ekonomicznego, zachowuj¹c jednoczeœnie zobowi¹zanie zrównowa¿onego
rozwoju Kraju.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla
skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowna Pani Rzecznik!
Na 30. posiedzeniu Senatu w dniu 2 kwietnia 2009 r. zwróci³em siê do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i administracji
z proœb¹ o udzielenie mi informacji na temat dzia³añ rz¹du i inicjatyw dotycz¹cych ustawy zapewniaj¹cej œwiadczenia pieniê¿ne, i nie tylko, dla osób
przymusowo wcielonych do Powszechnej Organizacji „S³u¿ba Polsce”. Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, i¿ udzielona odpowiedŸ tylko dotyka problemu i nie
wyjaœnia w pe³ni poruszonych w moim zapytaniu problemów i w¹tpliwoœci.
W zwi¹zku z powy¿szym pragnê skierowaæ do Pani Rzecznik zapytanie
o interpretacjê i umiejscowienie w polskim prawie pracy kwestii dotycz¹cych
sytuacji by³ych junaczek i junaków z Powszechnej Organizacji „S³u¿ba Polsce”. Pragnê podj¹æ ten temat z uwagi na apel ze strony funkcjonuj¹cego od
19 lutego 2003 r. Stowarzyszenia Weteranów Pracy Powszechnej Organizacji
„S³u¿ba Polsce” 1948–1955, jak równie¿ ze strony indywidualnych osób, które domagaj¹ siê stosownego zadoœæuczynienia za pracê przymusow¹.
Od 1948 r. do 1955 r. w strukturach Powszechnej Organizacji „S³u¿ba
Polsce”, która w sposób najczêœciej przymusowy prowadzi³a obowi¹zkowe
przysposobienie zawodowe i wojskowe oraz indoktrynacjê polityczno-ideologiczn¹, s³u¿y³o 1,2 miliona Polaków w wieku 16–21 lat. Skoszarowani pracowali przy budowie oœrodków przemys³owych, nierzadko byli te¿ wykorzystywani do pracy w kopalniach, kamienio³omach, a nawet PGR. Wiêkszoœæ
z nich, oderwana od rodzin, by³a poddawana represjom. Nie otrzymywali oni
za swoj¹ pracê ¿adnego wynagrodzenia, a ponadto uczestniczyli w przymusowych æwiczeniach wojskowych i alarmach. Do dziœ nie otrzymali za to ¿adnego zadoœæuczynienia.
Uwa¿am, ¿e sprawa by³ych junaków i junaczek, którzy zaznali przeœladowañ i krzywd, powinna znaleŸæ godziwe rozwi¹zanie. W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Rzecznik o pomoc i wsparcie w rozwi¹zaniu tego
problemu, jak równie¿ proszê Pani¹ o szczegó³owe wyjaœnienie i uzasadnienie ni¿ej wymienionych kwestii w ramach swoich kompetencji.
1. Czy istnieje szansa na uzyskanie przez by³ych junaków i junaczki stosownego zadoœæuczynienia za pracê przymusow¹? Czy mo¿e byæ rozwa¿ana
mo¿liwoœæ przyznania im jednorazowego odszkodowania?
2. Czy mo¿liwe jest przyznanie zaopatrzenia w bezp³atne leki junaczkom
i junakom, ich ma³¿onkom pozostaj¹cym na ich wy³¹cznym utrzymaniu oraz
wdowom i wdowcom?
3. Czy podejmie Pani dzia³ania, które umo¿liwi¹ wy¿ej wymienionym
przymusowym pracownikom dostêp do ambulatoryjnych œwiadczeñ specjalistycznych finansowanych ze œrodków publicznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego?
4. Czy jest ewentualnie rozwa¿ana inna forma rekompensaty w postaci
na przyk³ad dodatków do emerytur czy ulg?
Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2.04.2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na przes³ane przez Pani¹ Marsza³ek przy piœmie z dnia 21 marca
2012 r. (BPS/043-07-250/12) oœwiadczenia Senatora W³adys³awa Ortyla skierowane
do Rzecznika w sprawie odszkodowañ lub innych rekompensat i uprawnieñ dla junaków Powszechnej Organizacji „S³u¿ba Polsce" uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.
Problem ten zosta³ jedynie czêœciowo uregulowany w drodze ustawy z dnia 2 wrzeœnia 1994 r. o œwiadczeniach pieniê¿nych i uprawnieniach przys³uguj¹cych ¿o³nierzom
zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach wêgla, kamienio³omach, zak³adach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60,
poz. 622 ze zm.) w odniesieniu do ¿o³nierzy wcielonych do ponadkontyngentowych brygad Powszechnej Organizacji „S³u¿ba Polsce” przymusowo zatrudnionych w kopalniach wêgla i kamienio³omach.
Powszechna Organizacja „S³u¿ba Polsce” zosta³a powo³ana na podstawie przepisów
ustawy z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowi¹zku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego m³odzie¿y oraz organizacji
spraw kultury fizycznej i sportu (Dz. U. Nr 12, poz. 90 ze zm.). Obowi¹zkowi temu podlegali obywatele polscy obojga p³ci w wieku od 16 do 21 lat w³¹cznie. Osoby, które nie
odby³y zasadniczej s³u¿by wojskowej, podlega³y powszechnemu obowi¹zkowi przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego do ukoñczenia 30 lat ¿ycia. Osoby wykonuj¹ce powszechny obowi¹zek przysposobienia
zawodowego otrzymywa³y zakwaterowanie, wy¿ywienie i umundurowanie. Osobom
tym przys³ugiwa³o tak¿e prawo do bezp³atnej opieki lekarskiej oraz do œwiadczeñ przewidzianych ustaw¹ o zaopatrzeniu inwalidzkim. Powszechny obowi¹zek przysposobienia
zawodowego obejmowa³ m.in. naukê, jak te¿ i wykonywanie pracy okresowej: 6 miesiêcy
w stosunku do m³odzie¿y w wieku przedpoborowym, a w stosunku do m³odzie¿y w wieku poborowym i starszej by³ to okres trwania zasadniczej s³u¿by wojskowej.
W ostatnim czasie Rzecznik Praw Obywatelskich podejmowa³ kwestiê mo¿liwoœci
rozszerzenia zakresu podmiotowego uprawnionych do jednorazowego odszkodowania,
okreœlonego w art. 5a tej ustawy poza wymienion¹ w tym przepisie grupê ¿o³nierzy zatrudnionych przy wydobywaniu rud uranu. W otrzymanym w dniu 19 wrzeœnia 2011 r.
stanowisku Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej stwierdzono, ¿e przy rozpatrywaniu
uprawnieñ dla osób, które podlega³y ró¿nym formom przymusowego zatrudnienia
b¹dŸ represji nale¿y mieæ tak¿e na wzglêdzie sytuacjê wielu grup spo³ecznych, które
z ró¿nych przyczyn pozostaj¹ w trudnej sytuacji ¿yciowej, jak przyk³adowo: emeryci
i renciœci, osoby bezrobotne, osoby niepe³nosprawne, matki samotnie wychowuj¹ce
dzieci oraz rodziny wielodzietne.
Sprawa przyznania œwiadczeñ pieniê¿nych i rzeczowych dla osób przymusowo
wcielonych do Powszechnej Organizacji „S³u¿ba Polsce” w latach 1948–1955 by³a rozpatrywana przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, który rozpatruj¹c oœwiadczenie
Senatora W³adys³awa Ortyla w tej sprawie udzieli³ stosownych wyjaœnieñ przy piœmie
z dnia 5 czerwca 2009 r. Kwestia ta by³a tak¿e podniesiona w interpelacji pos³a Tomasza Kuleszy w sprawie junaczek i junaków przymusowo pracuj¹cych w brygadach Powszechnej Organizacji „S³u¿ba Polsce” (interpelacja nr 14353). W koñcowej czêœci
odpowiedzi z dnia 22 marca 2010 r. na tê interpelacjê Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej podkreœli³, ¿e obecnie katalog osób, którym przys³uguj¹ œwiadczenia wyp³acane jako rekompensata za wydarzenia sprzed pó³ wieku, jest w polskim ustawodawstwie
bardzo rozbudowany. Roszczenia ka¿dej z tych grup maj¹ pewne uzasadnienie, bo-
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wiem osoby do nich nale¿¹ce istotnie dozna³y wielu krzywd i cierpieñ w czasie trwania
wojny i w okresie powojennym. Niemniej jednak, ze wzglêdu na napiêt¹ sytuacjê bud¿etu pañstwa, obecnie nie s¹ prowadzone w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej
prace legislacyjne, których celem by³oby przyznanie uprawnieñ do odszkodowañ dla
kolejnych grup osób, w tym równie¿ dla by³ych junaków i junaczek „S³u¿by Polsce”.
W ocenie Rzecznika uzyskanie przez osoby przymusowo wcielone do Powszechnej
Organizacji „S³u¿ba Polsce” stosownego zadoœæuczynienia za pracê przymusow¹
(np. w formie jednorazowego odszkodowania), przyznanie junakom i junaczkom oraz
cz³onkom ich rodzin, a tak¿e wdowom i wdowcom zaopatrzenia w bezp³atne leki, przyznanie preferencji w dostêpie do ambulatoryjnych œwiadczeñ specjalistycznych finansowanych ze œrodków publicznych lub innej formy rekompensaty w postaci np.
dodatków do emerytur i rent lub ulg jest mo¿liwe jedynie w drodze przyjêcia stosownych regulacji ustawowych.
Rzecznik, dzia³aj¹cy na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), nie posiada prawa inicjatywy
ustawodawczej. W ramach tzw. poœredniej inicjatywy prawodawczej mo¿e wystêpowaæ
o jej podjêcie do organów, które tak¹ inicjatywê posiadaj¹ na podstawie art. 118 ust. 1
Konstytucji. Rzecznik podj¹³ niedawno problem zadoœæuczynienia za represje z tytu³u
walki o woln¹ Polskê w latach 1980–1989. Od szeregu lat formu³owane s¹ postulaty
objêcia tej grupy osób przepisami ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.). Osoby te czêsto wskutek doznanych represji
utraci³y szansê na zapewnienie sobie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia na wypadek staroœci lub niezdolnoœci do pracy i obecnie ¿yj¹ w bardzo trudnych warunkach
materialnych. Problemu tego nie rozwi¹za³o wejœcie w ¿ycie ustawy z dnia 7 maja
2009 r. o zadoœæuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wyst¹pieñ wolnoœciowych w latach 1956–1989, w obronie wolnoœci i godnoœci cz³owieka oraz praw obywatela (Dz. U.
Nr 91, poz. 741 ze zm.). Ograniczona jest tak¿e mo¿liwoœæ przyznawania takim osobom
œwiadczeñ wyj¹tkowych na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Równie¿ analiza uzasadnienia podjêtego z wniosku Rzecznika wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2011 r. stwierdzaj¹cego niekonstytucyjnoœæ dekretu o stanie wojennym oraz dekretu o postêpowaniach
szczególnych (K 35/08, OTK ZU nr 2/A 2011, poz. 11) nie stwarza podstaw do rozszerzenia krêgu beneficjentów w stosunku do obowi¹zuj¹cej ustawy kombatanckiej ze
wzglêdu na jego bezpoœredni¹ donios³oœæ w sferze prawa karnego. Przy rozpatrywaniu
tej inicjatywy Rzecznika równie¿ pojawi³a siê koniecznoœæ ograniczenia wydatków finansowanych z bud¿etu pañstwa.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê uprzejmie informujê, ¿e wy³¹cznie od organów posiadaj¹cych inicjatywê ustawodawcz¹ zale¿y wprowadzenie regulacji dotycz¹cej przyznania odszkodowañ lub innych rekompensat i uprawnieñ dla junaków Powszechnej
Organizacji „S³u¿ba Polsce”.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Stanis³aw Trociuk
Zastêpca Rzecznika
Praw Obywatelskich
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla
skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowna Pani Rzecznik!
Zwróci³ siê do mnie pan Stanis³aw R. zamieszka³y w W. z proœb¹ o pomoc w wyjaœnieniu kwestii bezumownego korzystania przez PGE Dystrybucji SA z siedzib¹ w Lublinie (dalej PGE) z jego nieruchomoœci.
Z informacji, jakie uzyska³em w tej sprawie, wynika, ¿e urz¹dzenia energetyczne nale¿¹ce do PGE posadowione zosta³y na nieruchomoœci nale¿¹cej
do pana Stanis³awa R. bez jakiegokolwiek tytu³u prawnego, o czym œwiadczy
ksiêga wieczysta. Takie usytuowanie s³upa wysokiego napiêcia w sposób
znaczny utrudnia panu Stanis³awowi R. korzystanie ze swojej w³asnoœci
oraz pomniejsza jej w³aœciwoœci jako samoistnej dzia³ki, poniewa¿ powoduje
szkodê w postaci zmniejszenia wartoœci nieruchomoœci.
W³aœciciel gruntu zajêtego pod s³up wielokrotnie wystêpowa³ i nadal wystêpuje do PGE o odszkodowanie za poniesione straty. S¹ to jednak wyst¹pienia bezskuteczne. W ka¿dym przypadku zak³ad energetyczny
informuje pana Stanis³awa R., ¿e mo¿e skierowaæ tê sprawê do s¹du.
W kraju znajduj¹ siê setki tysiêcy kilometrów sieci elektrycznej przebiegaj¹cej przez pola rolników i w³aœcicieli dzia³ek budowlanych. W³aœciciele gruntów,
na których posadowione s¹ s³upy oraz inne urz¹dzenia, pozbawieni s¹ z tego tytu³u jakichkolwiek korzyœci rekompensuj¹cych straty w uprawach oraz straty
zwi¹zane z utrudnieniami w pracach polowych i ze znacznym obni¿eniem wartoœci dzia³ek budowlanych. Chodzi tu przede wszystkim o odszkodowania za
zajêcie pod s³upy i urz¹dzenia energetyczne gruntów w latach 1950–1990.
Wed³ug szacunków rzeczoznawców ze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego In¿ynierów i Techników Rolnictwa jeden s³up energetyczny na polu powoduje kilkadziesi¹t z³otych straty rocznie. Ta kwota jest zale¿na od bonitacji
gleby, rodzaju upraw i liczby zabiegów agrotechnicznych. Wydane w postêpowaniu s¹dowym wyroki nie stanowi¹ precedensu prawnego i ka¿dy rolnik
chc¹cy dochodziæ swoich praw musi indywidualnie wystêpowaæ do s¹du i za³¹czaæ ekspertyzê. Wysokie koszty postêpowania s¹dowego oraz koszty wydania ekspertyzy w wiêkszoœci przypadków skutecznie zniechêcaj¹ w³aœcicieli
gruntów do wystêpowania na drogê s¹dow¹ i dochodzenia swoich praw.
W latach piêædziesi¹tych zajêcie gruntów by³o dokonywane bez zgody
w³aœciciela i bez ¿adnego odszkodowania. W latach szeœædziesi¹tych i póŸniej, zgodnie z kolejnymi ustawami w tej sprawie, w³aœcicielowi przys³ugiwa³o jednorazowe odszkodowanie z tytu³u poniesionych strat w uprawach, ale
odszkodowania te by³y wyp³acane sporadycznie. Zdecydowana wiêkszoœæ
w³aœcicieli gruntów z takiej mo¿liwoœci nie mog³a skorzystaæ.
Zak³ady energetyczne twierdz¹, ¿e przez okres ponad 30 lat korzystaj¹
nieprzerwanie z nieruchomoœci i nabyli je przez zasiedzenie. Odpowiadaj¹
wystêpuj¹cym o odszkodowania w³aœcicielom gruntów, ¿e w czasie instalowania linii i po tym czasie ¿aden z w³aœcicieli nie protestowa³. Jest to niepojête, bo przecie¿ w latach 1950–1980 ¿aden cz³owiek w Polsce nie móg³
protestowaæ. Zak³ady powo³uj¹ siê równie¿ na aktualne orzecznictwo S¹du
Najwy¿szego z 2006 i 2007 r. wydane w tym przedmiocie, które jest korzystne wy³¹cznie dla zak³adów energetycznych i pomija zupe³nie roszczenia
w³aœcicieli gruntów. Orzecznictwo otwiera drogê do uzyskania odpowiedniej
s³u¿ebnoœci poprzez zasiedzenie, jeœli takie trwa³e i widoczne urz¹dzenie
znajdywa³o siê na cudzym gruncie wystarczaj¹co d³ugo.
Pani Rzecznik, w³aœciciele gruntów nie s¹ przeciwni s³upom i urz¹dzeniom energetycznym na swoich gruntach i nie chc¹ usuwaæ tych obiektów
z w³asnej ziemi. Chc¹ jednak, by traktowaæ ich w tych sprawach na zasadach partnerskich i zgodnie z prawem, jakie powinno funkcjonowaæ w ka¿dym cywilizowanym kraju.
Wobec powy¿szego proszê o podjêcie stosownych dzia³añ, jak równie¿
o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy w zwi¹zku z bezumownym posadowieniem przez PGE s³upów
i urz¹dzeñ energetycznych nie nast¹pi³o naruszenie prawa obywatelskiego
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okreœlonego w Konstytucji i innych przepisach prawnych oraz sprawiedliwoœci spo³ecznej?
2. Czy w œwietle obowi¹zuj¹cych aktów prawnych istniej¹ odpowiednie
uregulowania rozwi¹zuj¹ce od lat nabrzmia³e problemy s³upów i innych
urz¹dzeñ energetycznych zainstalowanych w latach 1950–1990 na gruntach
rolnych i dzia³kach budowlanych?
3. Czy prawid³owa jest interpretacja przepisów stwierdzaj¹ca, ¿e po
30 latach wykorzystywania gruntów przez zak³ady energetyczne stwarza
siê mo¿liwoœæ uzyskania odpowiedniej s³u¿ebnoœci poprzez zasiedzenie, i pomijaj¹ca prawa w³aœcicieli gruntów?
4. Czy spo³ecznie uzasadnione jest masowe kierowanie siê do s¹dów
w³aœcicieli gruntów staraj¹cych siê o odszkodowania? Czy nie lepiej by³oby
rozwi¹zaæ ten problem ustawowo?
Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ
Warszawa, 17.04.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 19 marca 2012 roku dotycz¹cego oœwiadczeñ z³o¿onych przez Pana Senatora W³adys³awa Ortyla podczas 7. posiedzenia Senatu RP
w dniu 14 marca 2012 roku, przesy³am Panu Marsza³kowi stanowisko Rzecznika Praw
Obywatelskich w sprawie statusu prawnego urz¹dzeñ elektroenergetycznych posadowionych na prywatnych nieruchomoœciach gruntowych w okresie od 1950 do 1990 roku oraz w sprawie zwi¹zanych z tymi zdarzeniami cywilnoprawnych roszczeñ
w³aœcicieli nieruchomoœci gruntowych.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Stanis³aw Trociuk
Zastêpca Rzecznika
Praw Obywatelskich

Stanowisko
Warszawa, 17.04.2012 r.
Pan
W³adys³aw Ortyl
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora z³o¿one na 7. posiedzeniu Senatu RP
w dniu 14 marca 2012 roku przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko Rzecznika Praw
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Obywatelskich w sprawie statusu prawnego urz¹dzeñ elektroenergetycznych posadowionych na prywatnych nieruchomoœciach gruntowych w okresie od 1950 do 1990 roku oraz w sprawie zwi¹zanych z tymi zdarzeniami cywilnoprawnych roszczeñ
w³aœcicieli nieruchomoœci gruntowych.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e zaopatrzenie spo³ecznoœci lokalnych w energiê elektryczn¹ ma istotne znaczenie gospodarcze i spo³eczne. Przedsiêbiorcy przesy³owi œwiadcz¹
zatem us³ugi o charakterze publicznym. Urz¹dzenia s³u¿¹ce do doprowadzania m.in.
energii elektrycznej nie znajduj¹ siê jednak na nieruchomoœciach stanowi¹cych w³asnoœæ przedsiêbiorcy przesy³owego. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e urz¹dzenia te s¹ trwale
po³¹czone z nieruchomoœci¹. Mo¿na by³oby zatem przyjmowaæ, ¿e zgodnie z art. 191
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (dalej: k.c.) urz¹dzenia te powinny staæ siê przedmiotem w³asnoœci w³aœciciela nieruchomoœci jako jej czêœci sk³adowe. Prowadzi³oby to jednak do uniemo¿liwienia
œwiadczenia powy¿szych us³ug, poniewa¿ to w³aœciciel nieruchomoœci w³ada³by
urz¹dzeniami, bez których funkcjonowanie przedsiêbiorstwa przesy³owego by³oby niemo¿liwe. Bior¹c to pod uwagê, ustawodawca wprowadzi³ przepis art. 49 k.c., w œwietle
którego urz¹dzenia s³u¿¹ce do doprowadzania lub odprowadzania p³ynów, pary, gazu,
energii elektrycznej oraz inne urz¹dzenia podobne nie nale¿¹ do czêœci sk³adowych
nieruchomoœci, je¿eli wchodz¹ w sk³ad przedsiêbiorstwa. Znaczenie tego przepisu polega na tym, ¿e odrywa on prawo w³asnoœci tych urz¹dzeñ od prawa w³asnoœci nieruchomoœci, z którymi te urz¹dzenia s¹ trwale zwi¹zane. Uregulowanie to stanowi
wyj¹tek od zasady superficies solo cedit.
Prowadzenie inwestycji umo¿liwiaj¹cych doprowadzanie energii elektrycznej do
przedsiêbiorstw oraz gospodarstw domowych w okresie od 1950 do 1990 roku odbywa³o siê na podstawie kilku aktów prawnych, które w ró¿nym stopniu zapewnia³y odpowiednie poszanowanie praw w³aœcicieli nieruchomoœci. W pierwszej kolejnoœci,
inwestycje te by³y prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 czerwca 1950 roku o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. Nr 28, poz. 256 ze zm.) (dalej: ustawa z 1950 roku). Uregulowania zawarte w tej ustawie stanowi³y podstawê prawn¹ dla
prowadzenia dzia³alnoœci inwestycyjnej w zakresie elektryfikacji g³ównie w latach 50.
i 60. ubieg³ego wieku, a przy tym rzeczywiœcie pozwala³y na ingerowanie w prawo w³asnoœci. Wedle art. 1 ustawy z 1950 roku tytu³em prawnym do zajêcia danej nieruchomoœci i zainstalowania na niej okreœlonych urz¹dzeñ by³o objêcie okreœlonego terenu
planem powszechnej elektryfikacji, zatwierdzonym przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Niemal równolegle, a œciœlej – pocz¹wszy od dnia 5 kwietnia 1958 roku,
obowi¹zywa³a tak¿e ustawa z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wyw³aszczania nieruchomoœci (tekst jednolity Dz. U. z 1974 r., nr 10, poz. 64 ze zm.) (dalej:
ustawa z 1958 roku), której art. 35 dopuszcza³ wydawanie zezwoleñ na zak³adanie
i przeprowadzanie na nieruchomoœciach ci¹gów drena¿owych, przewodów s³u¿¹cych
do przesy³ania p³ynów, pary, gazów, elektrycznoœci oraz urz¹dzeñ technicznych ³¹cznoœci i sygnalizacji, jak równie¿ innych podziemnych lub nadziemnych urz¹dzeñ technicznych niezbêdnych do korzystania z wy¿ej wymienionych instalacji. Organami
w³aœciwymi do udzielania przedmiotowych zezwoleñ by³y pocz¹tkowo Prezydia Powiatowych Rad Narodowych, zaœ po reformie administracyjnej przeprowadzonej w latach
70. ubieg³ego wieku Naczelnicy Gmin, natomiast w miastach – Prezydenci lub Naczelnicy Miast b¹dŸ Dzielnic. Powy¿sze ustawy gwarantowa³y na przysz³oœæ dostêp do za³o¿onych przewodów i urz¹dzeñ w celu wykonywania czynnoœci polegaj¹cych na ich
konserwacji, wzglêdnie naprawie. ¯adna z ustaw nie wymaga³a uprzedniego uzyskania
zgody w³aœciciela na wejœcie na jego posesjê, a nadto tylko ustawa z 1958 roku przewidywa³a odszkodowanie za straty w zasiewach i uprawach. Konkluduj¹c, ani ustawa
z 1950 roku, ani ustawa z 1958 roku nie przewidywa³y odszkodowañ za zajêcie czêœci
nieruchomoœci b¹dŸ ograniczenie mo¿liwoœci korzystania z atrybutów prawa w³asnoœci, poza wspomnianym odszkodowaniem za straty w zasiewach i uprawach.
Po uchyleniu ustawy z 1958 roku, a wiêc po dniu 1 sierpnia 1985 roku ograniczenie
prawa w³asnoœci poprzez przeprowadzenie przez dan¹ nieruchomoœæ tzw. inwestycji liniowej (w tym np. linii elektroenergetycznej) dopuszcza³ art. 70 ustawy z dnia 29 kwiet-
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nia 1985 roku o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoœci (tekst jednolity
Dz. U. z 1991 r., Nr 30, poz. 127 ze zm.) (dalej: ustawa z 1985 roku). W aktualnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, na zasadzie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)
(dalej: u.g.n.) wydanie decyzji ograniczaj¹cej prawo w³asnoœci le¿y w kompetencji Starosty. Nale¿y wskazaæ, ¿e w odró¿nieniu od ustawy z 1958 roku dwie nastêpne ustawy
(czyli ustawa z 1985 roku oraz u.g.n.) zawiera³y wymóg przeprowadzenia negocjacji
z w³aœcicielem w celu uzyskania jego zgody na wykonanie niezbêdnych robót na jego
gruncie i pozostawienie na nim urz¹dzeñ. Dodatkowo u.g.n., która wesz³a w ¿ycie w dniu
1 stycznia 1998 roku, znacz¹co rozszerzy³a obowi¹zek odszkodowawczy z tytu³u ograniczenia prawa w³asnoœci. Poprzednie akty normatywne przyznawa³y bowiem uprawnionemu jedynie rekompensatê za rzeczywiœcie poniesione straty, a w tym zw³aszcza za
straty w zasiewach, uprawach i zbiorach (por. art. 36 ustawy z 1958 roku oraz art. 74
ustawy z 1985 roku). Aktualnie natomiast odszkodowanie powinno te¿ obejmowaæ kwotê odpowiadaj¹c¹ zmniejszeniu siê wartoœci nieruchomoœci – art. 128 ust. 4 u.g.n.
Zdaniem Rzecznika, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e rozwi¹zania legislacyjne, które nie
kreowa³y po stronie przedsiêbiorcy przesy³owego obowi¹zku odszkodowawczego za
ograniczenie w³asnoœci nieruchomoœci s¹ nie do pogodzenia ze standardami ochrony
w³asnoœci wynikaj¹cymi z art. 64 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Trzeba
jednak pamiêtaæ, ¿e przepisy te formalnie ju¿ nie obowi¹zuj¹, choæ skutki prawne rozstrzygniêæ podejmowanych pod rz¹dami tych przepisów trwaj¹ do dzisiaj. Z pewnoœci¹
zdarza³y siê sytuacje, w których w³aœciwe organy nie postêpowa³y zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wówczas przepisami i posadowienie urz¹dzeñ elektroenergetycznych mia³o
wówczas charakter nielegalny – w rozumieniu ówczeœnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
Nie ulega tak¿e w¹tpliwoœci, ¿e sytuacje, w których w³aœciciele nieruchomoœci gruntowych nie mogli dochodziæ swoich roszczeñ z powodów zwi¹zanych z ówczesn¹ sytuacj¹
spo³eczno-polityczn¹ nie nale¿a³y do rzadkoœci. Zdaniem Rzecznika, obecnie nie jest
celowe dokonywanie oceny przepisów, które utraci³y moc przed wprowadzeniem w ¿ycie Konstytucji RP z dnia 23 kwietnia 1997 roku.
Po okresie transformacji ustrojowej, w³aœciciele nieruchomoœci gruntowych, na
których posadowiono urz¹dzenia przesy³owe zaczêli wystêpowaæ na drodze s¹dowej
przeciwko przedsiêbiorcom przesy³owym z roszczeniami opartymi na przepisach
o ochronie w³asnoœci (art. 222 i n. k.c.) oraz z roszczeniami o charakterze odszkodowawczym. Zdaniem Rzecznika, sprawy pomiêdzy przedsiêbiorcami przesy³owymi
a w³aœcicielami nieruchomoœci obci¹¿onych posadowieniem urz¹dzeñ elektroenergetycznych maj¹ charakter cywilny, a zatem ich rozstrzyganie w braku porozumienia
stron – nale¿y do wy³¹cznej kompetencji s¹dów powszechnych, zgodnie z art. 2 ustawy
z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze
zm.) (dalej: k.p.c.). Nale¿y podkreœliæ, ¿e zarówno roszczenia w³aœcicieli nieruchomoœci
jak i zarzuty podnoszone przez przedsiêbiorców przesy³owych maj¹ oparcie w przepisach
prawa materialnego tj. w przepisach k.c. oraz posi³kowo w przepisach omówionych wy¿ej ustaw. S¹dy powszechne badaj¹, czy w konkretnych sprawach przepisy prawa daj¹
podstawê do uwzglêdnienia powództwa w³aœciciela nieruchomoœci, na której posadowiono urz¹dzenia przesy³owe. Prawomocne orzeczenia wydawane w tego typu sprawach
przez s¹dy powszechne korzystaj¹ z powagi rzeczy os¹dzonej w zakresie i na zasadach
okreœlonych w k.p.c., a w szczególnoœci w art. 366 k.p.c., z którego wynika, ¿e wyrok prawomocny ma powagê rzeczy os¹dzonej tylko co do tego, co w zwi¹zku z podstaw¹ sporu
stanowi³o przedmiot rozstrzygniêcia, a ponadto tylko miêdzy tymi samymi stronami.
Orzeczenia te nie maj¹ i nie mog¹ mieæ charakteru precedensów.
Wymaga podkreœlenia, ¿e podstawowym zarzutem podnoszonym przez przedsiêbiorców przesy³owych w sporach z w³aœcicielami nieruchomoœci jest zarzut zasiedzenia s³u¿ebnoœci gruntowej odpowiadaj¹cej s³u¿ebnoœci przesy³u. Zasiedzenie jest
instytucj¹ prawa cywilnego materialnego uregulowan¹ w art. 172 i n. k.c. Zgodnie
z treœci¹ art. 292 k.c. s³u¿ebnoœæ gruntowa mo¿e byæ nabyta przez zasiedzenie tylko
w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwa³ego i widocznego urz¹dzenia. Przepisy
o nabyciu w³asnoœci nieruchomoœci przez zasiedzenie stosuje siê odpowiednio do za-
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siedzenia s³u¿ebnoœci gruntowej. Zasiedzenie stanowi zatem sposób nabycia w³asnoœci rzeczy lub prawa przez d³ugotrwa³y up³yw czasu, w którym w³aœciciel móg³
dochodziæ wydania rzeczy, ale tego nie uczyni³. Celem zasiedzenia jest nadanie charakteru prawa zadawnionym stanom faktycznym wytworzonym przez pozbawione tytu³u
prawnego d³ugoletnie posiadanie cudzej rzeczy. Stosownie do treœci art. 175 k.c. do
biegu zasiedzenia stosuje siê odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeñ,
a zatem tak¿e przepisy o zawieszeniu biegu przedawnienia. Zawieszenie biegu terminu
zasiedzenia polega na tym, ¿e bieg terminu zasiedzenia nie rozpoczyna siê, a rozpoczêty ulega zawieszeniu tzn. nie biegnie w czasie trwania przeszkody uzasadniaj¹cej zawieszenie. Jedn¹ z przes³anek zawieszenia jest si³a wy¿sza (art. 121 pkt 4 k.c.).
Przes³anka ta zachodzi wówczas, gdy z powodu si³y wy¿szej uprawniony nie mo¿e dochodziæ swoich roszczeñ przed s¹dem lub innym organem powo³anym do rozpoznawania spraw danego rodzaju. W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, co do zasady przyjmuje
siê, ¿e przeszkoda uniemo¿liwiaj¹ca rozpoczêcie lub powoduj¹ca zawieszenie biegu zasiedzenia powinna mieæ charakter obiektywny w tym znaczeniu, ¿e chwil¹ jej powstania i ustania okreœlaj¹ obiektywne okolicznoœci, niezale¿ne od zachowania siê osoby,
któr¹ przeszkoda dotknê³a. W szczególnoœci nie ma znaczenia dla oznaczenia chwili
ustania przeszkody czas, w którym osoba ta podjê³a stosowne dzia³ania; istotne jest to,
kiedy powszechne oddzia³ywanie przeszkody usta³o i osoba ta mog³a podj¹æ te dzia³ania. Ocena w tym przedmiocie musi byæ pozostawiona s¹dowi orzekaj¹cemu w konkretnej sprawie. Takie ustalenie nie mo¿e byæ jednak dokonane wy³¹cznie na
podstawie twierdzeñ osoby uprawnionej. Konieczne jest wykazanie (przez stronê, która
siê na to powo³uje), ¿e w ówczesnych warunkach ustrojowych i w stanie prawnym
wówczas obowi¹zuj¹cym skuteczne dochodzenie roszczenia nie by³o mo¿liwe b¹dŸ ze
wzglêdu na niedostêpnoœæ œrodków prawnych, które pozwoli³yby podwa¿yæ wadliwe
akty w³adzy publicznej, b¹dŸ ze wzglêdu na to, ¿e powszechna praktyka stosowania
obowi¹zuj¹cych wówczas przepisów – obiektywnie bior¹c – nie stwarza³a realnych
szans uzyskania korzystnego dla uprawnionego rozstrzygniêcia (por. uchwa³a pe³nego
sk³adu S¹du Najwy¿szego z dnia 26 paŸdziernika 2007 r. III CZP 30/07; postanowienie
S¹du Najwy¿szego z dnia 16 wrzeœnia 2009 roku IICSK 169/09). S¹d Najwy¿szy stoi
tak¿e na stanowisku, ¿e zgodnie z ogóln¹ zasad¹ wyra¿on¹ w art. 6 k.c., ciê¿ar wykazania si³y wy¿szej uniemo¿liwiaj¹cej dochodzenie roszczeñ spoczywa na w³aœcicielu. Skoro si³a wy¿sza jest rozumiana obiektywnie, to nie wystarczy tylko wykazanie, ¿e
w odczuciu w³aœciciela by³o to niemo¿liwe. Niewystarczaj¹ce jest tak¿e, powo³anie siê
na zasady doœwiadczenia ¿yciowego, bez jakiejkolwiek próby wyjaœnienia czy sytuacja
spo³eczno-polityczna przez ca³y okres do 1989 roku wyklucza³a realn¹ mo¿liwoœæ dochodzenia roszczeñ (por. postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 16 stycznia 2009 roku V CSK 249/08). Zdaniem Rzecznika, s¹dy powszechne bior¹ pod rozwagê mo¿liwoœæ
zawieszenia biegu terminu zasiedzenia w sytuacji, w której z powodu uwarunkowañ
spo³eczno-politycznych (ocenianych obiektywnie) w³aœciciel nieruchomoœci nie móg³
dochodziæ roszczeñ przeciwko przedsiêbiorcy przesy³owemu.
Warunkiem zasiedzenia s³u¿ebnoœci gruntowej odpowiadaj¹cej s³u¿ebnoœci przesy³u jest spe³nienie przes³anki korzystania z trwa³ego i widocznego urz¹dzenia. Przy
czym, warunkiem nabycia przez zasiedzenie jest to, aby trwa³e i widoczne urz¹dzenie
zosta³o wykonane przez posiadacza s³u¿ebnoœci, a nie przez w³aœciciela nieruchomoœci, z której posiadacz korzysta w zakresie s³u¿ebnoœci. Bieg terminu zasiedzenia s³u¿ebnoœci gruntowej rozpoczyna siê od chwili, gdy posiadacz tej s³u¿ebnoœci przyst¹pi³
do korzystania z trwa³ego i widocznego urz¹dzenia (zob. uchwa³a SN z 21.4.1967 r.,
III CZP 12/67, OSNC Nr 12/1967, poz. 212). Konieczne jest ponadto spe³nienie przes³anek wystêpuj¹cych przy zasiedzeniu nieruchomoœci, czyli fakt samoistnego posiadania s³u¿ebnoœci i up³yw 30 lat – w przypadku z³ej wiary posiadacza samoistnego,
i 20 lat – w przypadku jego dobrej wiary. Posiadacza samoistnego mo¿na uznaæ za znajduj¹cego siê w dobrej wierze, jeœli by³ on przez ca³y, wymagany do zasiedzenia, czas posiadania w b³êdnym przekonaniu o przys³uguj¹cym prawie, mimo ¿e rzeczywisty stan
prawny jest odmienny – przy jednoczesnym usprawiedliwieniu b³êdnoœci tego przekonania. Z³a wiara posiadacza wystêpuje wówczas, gdy osoba ma œwiadomoœæ, ¿e nie
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przys³uguje jej prawo albo te¿ nie ma tej œwiadomoœci, jednak powinna j¹ mieæ, gdyby
postêpowa³a z nale¿yt¹ starannoœci¹ i zgodnie z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego (por.
wyrok SN z 14 kwietnia 1956 r., III CR 810/55, OSN 1956, poz. 117). Orzekaj¹cy w konkretnej sprawie s¹d mo¿e uznaæ dobr¹ wiarê przedsiêbiorcy przesy³owego np. wówczas, gdy urz¹dzenie przesy³owe zosta³o posadowione na podstawie ostatecznej decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o przepisy obowi¹zuj¹ce w dniu przyst¹pienia do
korzystania z trwa³ego i widocznego urz¹dzenia.
W praktyce orzeczniczej s¹dów powszechnych, czêsto zdarza siê tak¿e, ¿e w³aœciciele
nieruchomoœci wystêpuj¹ przeciwko przedsiêbiorcom przesy³owym z roszczeniem o zap³atê odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomoœci. Roszczenie to mo¿e
byæ dochodzone niezale¿nie od roszczenia o usuniêcie urz¹dzeñ przesy³owych z nieruchomoœci. Za korzystanie z rzeczy nale¿y siê w³aœcicielowi wynagrodzenie w takiej wysokoœci, w jakiej – w danych okolicznoœciach – móg³by je uzyskaæ, gdyby rzecz wynaj¹³ lub
wydzier¿awi³ czy odda³ w odp³atne u¿ywanie na podstawie innego stosunku prawnego.
Wynagrodzenie powinno byæ proporcjonalne do stopnia ingerencji posiadacza w treœæ
prawa w³asnoœci, uwzglêdniaæ wartoœæ nieruchomoœci i w takim kontekœcie oceniaæ
spodziewane korzyœci z uszczuplenia prawa w³asnoœci. Roszczenie o wynagrodzenie za
korzystanie z rzeczy nie dzieli siê na œwiadczenia okresowe, lecz jest nale¿noœci¹ jednorazow¹. Trzeba podkreœliæ, ¿e roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie
podlega przedawnieniu stosownie do art. 118 i 229 k.c. Oznacza to, ¿e roszczenie przedawnia siê, co do zasady z up³ywem 10 lat, pocz¹wszy od dnia, w którym uprawniony móg³
siê domagaæ zaspokojenia, jednak¿e nie póŸniej ni¿ w ci¹gu roku od dnia zwrotu nieruchomoœci. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomoœci (korzystanie ze
s³u¿ebnoœci gruntowej odpowiadaj¹cej s³u¿ebnoœci przesy³u) nie nale¿y siê, je¿eli przedsiêbiorca przesy³owy jest posiadaczem samoistnym w dobrej wierze.
Odnosz¹c siê do sugestii Pana Senatora o koniecznoœci ustawowego rozwi¹zania
problemu roszczeñ w³aœcicieli nieruchomoœci przeciwko przedsiêbiorcom przesy³owym
informujê, ¿e projekt ustawy o korytarzach przesy³owych przygotowany przez Ministra
Gospodarki znajduje siê obecnie na etapie konsultacji miêdzyresortowych. Zdaniem
Rzecznika, na tym etapie postêpowania legislacyjnego nie sposób merytorycznie odnieœæ
siê do projektowanych rozwi¹zañ, poniewa¿ nie mo¿na przewidzieæ jaka bêdzie ostateczna treœæ projektu ustawy, który zostanie skierowany do Parlamentu. Mo¿na jedynie
wskazaæ, ¿e projektowane przepisy wprowadzaj¹ mo¿liwoœæ okreœlenia korytarza przesy³owego nie tylko dla projektowanych, ale tak¿e ju¿ istniej¹cych urz¹dzeñ przesy³owych. Przepisy te przewiduj¹ ustanowienie z mocy prawa s³u¿ebnoœci przesy³u na rzecz
przedsiêbiorcy przesy³owego, dla którego wydano decyzjê o ustanowieniu korytarza
przesy³owego oraz wprowadzaj¹ zrycza³towane, obliczane wed³ug okreœlonego wzoru odszkodo- wania z tytu³u obci¹¿enia nieruchomoœci s³u¿ebnoœci¹ przesy³u.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Stanis³aw Trociuk
Zastêpca Rzecznika
Praw Obywatelskich
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z trosk¹ o mieszkañców miasta W³oc³awka zobowi¹zany jestem do zabrania g³osu w niezwykle istotnej sprawie, jak¹ jest budowa wa³u
przeciwpowodziowego w dzielnicy po³o¿onej wzd³u¿ rzeki Wis³y. Zawiœle to
obszar zabudowy jednorodzinnej po³o¿ony na prawym brzegu Wis³y, na którym zamieszkuje ponad 3000 osób. Od 2005 r. ta dzielnica jest notorycznie
podtapiana z powodu wylewów Wis³y. Najbardziej nara¿one na niebezpieczeñstwo s¹ ulice znajduj¹ce siê na najni¿szym poziomie: Bursztynowa, Bobrownicka, Cysterska, Malinowa i Morelowa.
Od kilku lat w okolicach miasta trwaj¹ prace przygotowawcze do budowy drugiego stopnia na Wiœle. To przedsiêwziêcie bêdzie bardzo kosztowne
i d³ugoterminowe. W oczekiwaniu na now¹ tamê w³oc³awianie ¿yj¹ w obawie
przed kolejnymi podtopieniami. Czy w tej sytuacji rozs¹dniejszym przedsiêwziêciem nie bêdzie wybudowanie wa³u przeciwpowodziowego, który zapewni bezpieczeñstwo mieszkañcom tego terenu do momentu powstania
nowej tamy? Czy jest sens ka¿dego roku ponosiæ koszty zwi¹zane z zakupem
nowych worków i piasku w zwi¹zku z ewentualnym i rzeczywistym zagro¿eniem, nie mówi¹c o licznych odszkodowaniach dla osób zalanych? Budowa
wa³u zlikwiduje nie tylko zbêdne ryzyko, ale tak¿e zbêdne koszty.
Zgodnie z dyrektyw¹ nr 2007/60/WE oraz nowelizacj¹ ustawy – Prawo
wodne do 22 grudnia 2011 r. mia³ zostaæ sporz¹dzony dokument planistyczny wstêpnie oceniaj¹cy ryzyko powodziowe. W dokumencie mia³y zostaæ opisane obszary, na których istnieje znacz¹ce ryzyko powodzi lub wyst¹pienie
znacz¹cego ryzyka powodzi jest prawdopodobne (tzw. obszary nara¿one na
niebezpieczeñstwo powodzi).
Szanowny Panie Ministrze, zwracam siê z nastêpuj¹cymi zapytaniami.
1. Jak w wymienionym dokumencie planistycznym plasuje siê W³oc³awek i jego dzielnica Zawiœle?
2. Czy jest szansa na wybudowanie wa³u przeciwpowodziowego dla
mieszkañców Zawiœla?
Bêdê zobowi¹zany za otrzymanie jakichkolwiek informacji odnosz¹cych
siê do poruszonej w oœwiadczeniu kwestii.
Z powa¿aniem
Andrzej Person

OdpowiedŸ
Warszawa, 17 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Persona z dnia 14 marca
2012 r. znak: BPS/043-07-251/12 w sprawie budowy wa³u przeciwpowodziowego we
W³oc³awku w dzielnicy Zawiœle uprzejmie informujê, i¿ odpowiedŸ zosta³a przygotowana na podstawie informacji przedstawionych przez Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej.
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1. Jak w wymienionym dokumencie planistycznym (wstêpna ocena ryzyka powodziowego) plasuje siê W³oc³awek i jego dzielnica Zawiœle?
2. Czy jest szansa na wybudowanie wa³u przeciwpowodziowego dla mieszkañców
Zawiœla?
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz¹dzania nim, Ministerstwo Œrodowiska poczyni³o niezbêdne kroki w celu wdro¿enia
ww. dyrektywy, powierzaj¹c Krajowemu Zarz¹dowi Gospodarki Wodnej opracowanie
nastêpuj¹cych dokumentów planistycznych, których celem jest ograniczanie potencjalnych strat powodziowych:
· Wstêpna ocena ryzyka powodziowego (opracowanie ukoñczone)
· Mapy zagro¿enia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (termin opracowania
– 22 grudnia 2013 r.)
· Plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym (termin opracowania – 22 grudnia
2015 r.).
Wstêpna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagro¿enia powodziowego i mapy
ryzyka powodziowego s¹ przygotowywane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wroc³awiu, w ramach projektu „Informatyczny System Os³ony Kraju przed nadzwyczajnymi
zagro¿eniami” – ISOK. Realizacjê projektu prowadzi Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej w konsorcjum z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), G³ównym
Urzêdem Geodezji i Kartografii (GUGiK), Rz¹dowym Centrum Bezpieczeñstwa (RCB)
oraz Instytutem £¹cznoœci. Projekt finansowany jest w ramach priorytetu 7 (Spo³eczeñstwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W grudniu 2011 r. zakoñczono opracowanie wstêpnej oceny ryzyka powodziowego,
bêd¹cej pierwszym dokumentem planistycznym okreœlonym w Dyrektywie Powodziowej. We wstêpnej ocenie ryzyka powodziowego czêœæ obszaru miasta W³oc³awek, w tym
fragment dzielnicy Zawiœle, o którym mowa w oœwiadczeniu Pana Senatora, zosta³ zidentyfikowany jako obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi od rzeki Wis³y.
Dla obszarów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi w nastêpnym etapie
wdra¿ania Dyrektywy Powodziowej zostan¹ opracowane do grudnia 2013 r. mapy zagro¿enia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Obszary przedstawione na mapach zagro¿enia powodziowego, zgodnie z ustaw¹ Prawo wodne, bêd¹ uwzglêdniane
w dokumentach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego
województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.
Jednostki samorz¹du terytorialnego bêd¹ mia³y 18 miesiêcy od daty przekazania map
zagro¿enia i map ryzyka powodziowego na wprowadzenie zmian w opracowywanych
przez siebie dokumentach. Od dnia przekazania map samorz¹dom, wszystkie decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy na obszarach wskazanych na mapach, bêd¹ musia³y uwzglêdniaæ zagro¿enie powodziowe.
Wprowadzone przepisy maj¹ na celu ograniczenie zabudowy terenów zalewowych, która w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat stanowi najpowa¿niejszy problem w ochronie
przed powodzi¹ w Polsce.
Do czasu opracowania map zagro¿enia powodziowego w dalszym ci¹gu zachowuj¹
wa¿noœæ studia ochrony przeciwpowodziowej sporz¹dzone przez dyrektorów regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej.
Plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym bêd¹ obejmowaæ wszystkie aspekty zarz¹dzania ryzykiem powodziowym, w szczególnoœci dzia³ania ukierunkowane na zapobieganie, ochronê i w³aœciwe przygotowanie siê do powodzi, w tym prognozowanie
powodzi i systemy wczesnego ostrzegania. Bêd¹ równie¿ wskazywaæ dzia³ania na rzecz
zrównowa¿onego zagospodarowania przestrzennego, skuteczniejszej retencji wód oraz
kontrolowanego zalewania niektórych obszarów w przypadku wyst¹pienia powodzi.
Plany bêd¹ zawieraæ programy dzia³añ o charakterze technicznym oraz nietechnicz-
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nym, prowadz¹ce do zmniejszenia oraz ograniczenia strat i skutków powodzi, jak równie¿ propozycje katalogu zakazów, nakazów i wszelkich ograniczeñ w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarach przedstawionych na mapach zagro¿enia powodziowego i ryzyka powodziowego poszczególnych zlewni regionów wodnych.
Jednym z elementów, wskazanych w planach zarz¹dzania ryzykiem powodziowym,
bêd¹ propozycje realizacji dzia³añ technicznych i nietechnicznych zmniejszaj¹cych ryzyko wyst¹pienia powodzi, a przez to ograniczaj¹cych potencjalne szkody powodziowe.
Wybór wariantu zmniejszaj¹cego ryzyko powodzi powinien byæ wynikiem analizy mo¿liwych do osi¹gniêcia korzyœci spo³ecznych i gospodarczych przy uwzglêdnieniu niezbêdnych kosztów finansowych i œrodowiskowych. Ewentualne wykonanie budowli
hydrotechnicznych wp³ywaj¹cych na sposób przepuszczania wód powodziowych powinno byæ ocenione pod k¹tem mo¿liwego negatywnego oddzia³ywania na tereny po³o¿one poni¿ej dzielnicy Zawiœle.
Wyra¿am przekonanie, i¿ przedstawione wyjaœnienia stanowi¹ wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Persona.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz WoŸniak
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Oœwiadczenie senatora Leszka Piechoty
oraz senatora Andrzeja Misio³ka
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z opiniami w³odarzy gmin wspó³realizuj¹cych projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej i pojawiaj¹cymi siê w tej sprawie problemami w interpretacji przepisów prawa podatkowego pragniemy zwróciæ
siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu zmianê
obecnych przepisów oraz zajêcie jednoznacznego stanowiska celem rozwi¹zania przedstawionej kwestii.
Samorz¹dy, decyduj¹c siê na wspó³realizacjê projektów, na podstawie
przepisów ustaw ustrojowych (o samorz¹dzie gminnym i powiatowym) oraz
ustawy o finansach publicznych, których zasiêg terytorialny obejmuje kilka
gmin, powiatów lub województw, zawieraj¹ umowy o wspó³pracy, w których
ustalaj¹ wzajemne relacje i uprawnienia. Zgodnie z przyjêt¹ praktyk¹ jeden
z partnerów wyznaczany jest na lidera projektu, który reprezentuje ich
wspólne dzia³ania wobec instytucji rozdzielaj¹cej fundusze unijne.
Wszystkie faktury wystawiane s¹ na lidera projektu, a partnerzy partycypuj¹ w kosztach, przekazuj¹c wk³ad w³asny w formie dotacji celowej. Lider
przekazuje partnerom mienie powsta³e lub zakupione w wyniku realizacji
projektu. Przekazanie produktów partnerom projektu nastêpuje proporcjonalnie do ich zaanga¿owania finansowego.
Efekty powsta³e w wyniku projektu nie s¹ w ¿adnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynnoœci opodatkowanych podatkiem VAT. Zgodnie z zawart¹ umow¹ o dofinansowanie projektu œrodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane s¹ wy³¹cznie na rzecz gminy lidera projektu. Partnerzy nie otrzymuj¹ ¿adnych p³atnoœci.
W zwi¹zku z tym samorz¹dy zwracaj¹ siê czêsto do organów podatkowych o wydanie indywidualnych interpretacji, miêdzy innymi zadaj¹c pytanie, czy gmina ma mo¿liwoœæ obni¿enia nale¿nego podatku o kwotê podatku
naliczonego w zwi¹zku z realizacj¹ projektów wspó³finansowanych przez
Uniê Europejsk¹.
Organ podatkowy przyjmuje, ¿e podatek naliczony w czêœci przypadaj¹cej na efekty rzeczowe przynale¿ne partnerom podlega odliczeniu w zwi¹zku z tym, ¿e przy podziale tych efektów pomiêdzy partnerów wystêpuje
odp³atna dostawa dokonywana przez lidera na rzecz tych¿e partnerów. Takie stanowisko powoduje, ¿e partnerzy nie otrzymuj¹ dofinansowania
w pe³nej, zaplanowanej wysokoœci, o jak¹ sk³adali wnioski, a w niektórych
wypadkach utrudnia to lub uniemo¿liwia wspó³pracê miêdzy samorz¹dami.
Przedmiotowa kwestia poruszana by³a w gazecie „Rzeczpospolita”
z dnia 12 stycznia 2012 r., w artykule „Samorz¹dy korzystaj¹ce z unijnych
dotacji maj¹ k³opoty z VAT”.
Maj¹c te kwestie na uwadze, wnosimy jak na wstêpie.
Z wyrazami szacunku
Leszek Piechota
Andrzej Misio³ek
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OdpowiedŸ
Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do przekazanego przy piœmie z dnia 19 marca 2012 r. Nr BPS/043-07-252/12 oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Leszka Piechotê oraz senatora
Andrzeja Misio³ka w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i us³ug wspólnych
inicjatyw podejmowanych przez samorz¹dy finansowanych ze œrodków pochodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej, pragnê uprzejmie przedstawiæ nastêpuj¹ce stanowisko.
Analizuj¹c obowi¹zuj¹cy stan prawny w kontekœcie zaprezentowanego w oœwiadczeniu zagadnienia nale¿y przede wszystkim wskazaæ na unormowania przyjête
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 177,
poz. 1054, z póŸn. zm.) definiuj¹ce zakres pojêciowy przedmiotu opodatkowania oraz
podmiotów, które s¹ uznawane za podatników.
Zgodnie z treœci¹ art. 5 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug podlegaj¹ m.in. odp³atna dostawa towarów i odp³atne œwiadczenie us³ug na terytorium
kraju, przy czym dostawa towarów zosta³a zdefiniowana jako przeniesienie prawa do
rozporz¹dzania towarami jak w³aœciciel (art. 7 ust. 1 ustawy), natomiast œwiadczenie
us³ug jako ka¿de œwiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów
(art. 8 ust. 1 ww. ustawy).
Czynnoœci te podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug pod warunkiem, ¿e s¹ wykonywane przez podatników tego podatku. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami s¹ osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci
prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj¹ce samodzielnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹, bez
wzglêdu na cel lub rezultat takiej dzia³alnoœci. Dzia³alnoœæ gospodarcza, w myœl ust. 2
tego artyku³u obejmuje wszelk¹ dzia³alnoœæ producentów, handlowców lub us³ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj¹cych zasoby naturalne oraz rolników, a tak¿e
dzia³alnoœæ osób wykonuj¹cych wolne zawody, równie¿ wówczas, gdy czynnoœæ zosta³a
wykonana jednorazowo w okolicznoœciach wskazuj¹cych na zamiar wykonywania
czynnoœci w sposób czêstotliwy. Dzia³alnoœæ gospodarcza obejmuje równie¿ czynnoœci
polegaj¹ce na wykorzystywaniu towarów lub wartoœci niematerialnych i prawnych
w sposób ci¹g³y dla celów zarobkowych.
Problematyka poruszona przez Panów Senatorów dotyczy sytuacji, w której samorz¹dy zawieraj¹ umowy o wspó³pracy w celu realizacji wspólnych przedsiêwziêæ realizowanych ze œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej.
W umowach tych, okreœlaj¹cych wzajemne relacje przyjmuje siê, ¿e jeden z realizatorów wyznaczany jest na lidera projektu a partnerzy partycypuj¹ w kosztach przekazuj¹c liderowi œrodki na jego realizacjê w formie dotacji celowej. Lider przekazuje
partnerom mienie powsta³e lub zakupione w wyniku realizacji projektu, dzia³a zatem
w imieniu w³asnym lecz na rachunek nie tylko swój ale i partnerów projektu.
Wstêpna analiza problemu prowadzi do wniosku, i¿ z uwagi na mo¿liwoœæ ró¿norodnego kwalifikowania praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z tego rodzaju umów, kwestie te
musz¹ byæ analizowane z uwzglêdnieniem wszystkich okolicznoœci wystêpuj¹cych
w danej sprawie. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e czynnoœci przekazania towarów i us³ug nabytych i wytworzonych w ramach projektów partnerom mog¹ spe³niaæ kryteria kwalifikuj¹ce je do kategorii czynnoœci opodatkowanych podatkiem od towarów i us³ug, maj¹
bowiem charakter odsprzeda¿y, za któr¹ lider otrzymuje wynagrodzenie w postaci dotacji celowej. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w interpretacjach indywidualnych podatek naliczony w czêœci przypadaj¹cej na efekty rzeczowe przynale¿ne
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partnerom podlega zatem odliczeniu. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyroku
Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 29 wrzeœnia 2011 r. sygn. akt. I FSK 1609/10.
Odnosz¹c siê do kwestii definicji pojêcia podatnika na gruncie przepisów ustawy
o podatku od towarów i us³ug zauwa¿yæ nale¿y, i¿ w omawianym przypadku podatnikami s¹ odrêbnie wszystkie jednostki samorz¹du terytorialnego bêd¹ce stronami
umowy podjêtej w celu realizacji wspólnej inicjatywy. W wyniku tych umów ka¿dy
z uczestników zachowuje swoj¹ samodzielnoœæ i nie powstaje odrêbny, samodzielny
podmiot praw i obowi¹zków.
W tej sytuacji, ze wzglêdu na nieposiadanie przez grupê jednostek samorz¹du terytorialnego zdolnoœci do czynnoœci prawnych w obrocie prawnym mog¹ one wystêpowaæ
wy³¹cznie odrêbnie i w odniesieniu do nich winny byæ stosowane przepisy, na podstawie których powstaje m.in. obowi¹zek podatkowy w podatku od towarów i us³ug.
Wracaj¹c na tym tle do w¹tpliwoœci odnoœnie do prawid³owoœci rozstrzygniêæ organów podatkowych w omawianym zakresie nale¿y wstêpnie zauwa¿yæ, i¿ skoro lider
dzia³a w imieniu w³asnym lecz na rachunek zarówno swój jak i partnerów projektu, to
czynnoœæ odp³atnego przekazania towarów i us³ug nabytych i wytworzonych w ramach
projektu partnerom by³oby czynnoœci¹ podlegaj¹c¹ opodatkowaniu.
Jednoczeœnie uwzglêdniaj¹c szczególny charakter przedsiêwziêæ bêd¹cych przedmiotem inicjatyw samorz¹dowych i ich znaczenie dla spo³ecznoœci lokalnej, jak równie¿ dostrzegaj¹c zaanga¿owanie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawê, pragnê
uprzejmie poinformowaæ, i¿ poruszona w niniejszym oœwiadczeniu problematyka znajduje siê w obszarze szczególnego zainteresowania resortu finansów, równie¿ z uwagi
na nie w pe³ni jednolite stanowisko s¹dów administracyjnych w tym zakresie. Pragnê
zapewniæ, i¿ kwestia opodatkowania czynnoœci przekazania przez lidera projektu efektów rzeczowych realizowanego przedsiêwziêcia partnerom zostanie poddana dog³êbnej
analizie w celu wypracowania ostatecznego stanowiska w tej sprawie, z uwzglêdnieniem zapadaj¹cych w tym obszarze rozstrzygniêæ s¹dowoadministracyjnych.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Preissa
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Niniejszym oœwiadczeniem pragnê zwróciæ uwagê na problem niew³aœciwych uregulowañ obowi¹zuj¹cych w momencie rozpoczêcia dzia³alnoœci leczniczej.
Czy doniesienia prasowe („Gazeta Wyborcza” z 12.03.2012) o zmianach
s¹ prawdziwe?
Proszê o wprowadzenie racjonalnych zmian uprawniaj¹cych do uruchomienia placówek medycznych – potrzebnych, bêd¹cych na wysokim poziomie
medycznym, formalnym, architektonicznym.
Za³¹czam skierowane do Pana Ministra za moim poœrednictwem przez
Meritum Centrum Medyczne pismo wraz z dokumentacj¹ zdjêciow¹.
Z wyrazami szacunku
S³awomir Preiss

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.04.03
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana S³awomira Preissa – Senatora RP, przekazane
przy piœmie znak BPS/043-07-253/12, dotycz¹ce ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szego stanowiska.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póŸn. zm.) podmiot leczniczy winien posiadaæ 2 umowy ubezpieczenia:
1) odpowiedzialnoœci cywilnej obejmuje szkody bêd¹ce nastêpstwem udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych;
2) z tytu³u zdarzeñ medycznych okreœlonych w przepisach o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które mia³y miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
Obowi¹zek posiadania umowy ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych okreœlonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje
zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które mia³y miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej jest warunkiem prowadzenia dzia³alnoœci leczniczej wy³¹cznie
w przypadku podmiotu leczniczego prowadz¹cego szpital.
Zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej
(D. U. Nr 112, poz. 654 z póŸn. zm.) warunek posiadania umowy ubezpieczenia z tytu³u
zdarzeñ medycznych obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2012 r. W zwi¹zku z powy¿szym organ rejestrowy mo¿e weryfikowaæ jego spe³nienie. Podmioty, które rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ i ubiegaj¹ siê o wpis do rejestru podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ
lecznicz¹ winny tak¹ umowê zawrzeæ. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy obowi¹zek ubezpieczenia powstaje najpóŸniej w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ rozpoczêcia wykonywania
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dzia³alnoœci leczniczej, a dzia³alnoœæ lecznicz¹ mo¿na rozpocz¹æ po uzyskaniu wpisu
do rejestru. Art. 104 ust. 1 stanowi, ¿e organ prowadz¹cy rejestr jest obowi¹zany dokonaæ wpisu do rejestru oraz wydaæ zaœwiadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od
dnia wp³ywu wniosku o wpis do rejestru wraz z oœwiadczeniem. Je¿eli w³aœciwy organ
nie dokona wpisu w powy¿szym terminie, a od dnia wp³ywu wniosku do tego organu
up³ynê³o 40 dni, wnioskodawca mo¿e rozpocz¹æ dzia³alnoœæ po uprzednim zawiadomieniu o tym na piœmie organu, który nie dokona³ wpisu. Kierownicy tych podmiotów,
jak i kierownicy podmiotów dzia³aj¹cych i zarejestrowanych przed 1 stycznia 2012 r.,
zgodnie z art. 25 ust. 3 niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie 7 dni od zawarcia umowy winni przekazaæ organowi prowadz¹cemu rejestr, dokumenty ubezpieczenia potwierdzaj¹ce zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
Jednoczeœnie informujê, i¿ zosta³ przygotowany projekt za³o¿eñ do ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, który przewiduje odejœcie od obligatoryjnoœci
w zakresie ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych. By³ on przedmiotem prac Komitetu Rady Ministrów w dniu 15 marca br. Jednak zawarte w nim propozycje nie stanowi¹ obowi¹zuj¹cego prawa, a zatem przedstawione powy¿ej obowi¹zki szpitali
pozostaj¹ aktualne. Minister Zdrowia nie posiada mo¿liwoœci „zwolnienia” z ich wype³nienia.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliñski
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Oœwiadczenie senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka
Szanowny Panie Ministrze!
21 sierpnia 2011 r. up³yn¹³ termin wyznaczony krajom UE, w tym Polsce,
na implementacjê opublikowanej dwa lata temu dyrektywy 2009/81/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynowania procedur udzielania zamówieñ na roboty budowlane, dostawy i us³ugi
przez instytucje lub podmioty zamawiaj¹ce w dziedzinach obronnoœci i bezpieczeñstwa.
Dyrektywa obronna niesie za sob¹ wiele zagro¿eñ dla naszego rodzimego przemys³u zbrojeniowego, który, w myœl nowych przepisów unijnych, bêdzie musia³ konkurowaæ z wielkimi europejskimi koncernami zbrojeniowymi.
Nasze zak³ady zbrojeniowe niestety nie s¹ przygotowane do walki z zagranicznymi przedsiêbiorstwami o zamówienia z Ministerstwa Obrony Narodowej. Bez w¹tpienia zamówienia Ministerstwa Obrony Narodowej na
poziomie 5,5 miliarda PLN rocznie bêd¹ w zakresie zainteresowania zagranicznych przedsiêbiorstw zbrojeniowych, które w otwartym przetargu bêd¹
w stanie zaproponowaæ lepsz¹ ofertê cenow¹. W konsekwencji brak odpowiednich zabezpieczeñ interesów rodzimego przemys³u zbrojeniowego w polskim systemie prawnym mo¿e doprowadziæ do powolnego upadku sektora
obronnego w Polsce.
W zwi¹zku z tym bardzo proszê o przedstawienie szczegó³owej informacji
na temat prac w Ministerstwie Obrony Narodowej nad nowelizacj¹ przepisów
dotycz¹cych zamówieñ publicznych w dziedzinach obronnoœci i bezpieczeñstwa wynikaj¹cych z koniecznoœci implementacji dyrektywy 2009/81/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r.
Proszê o przedstawienie propozycji ustawowych, które bêd¹ chroniæ polski przemys³ zbrojeniowy przed zagro¿eniami wynikaj¹cymi z implementacji
dyrektywy zbrojeniowej.
Janina Sagatowska

Stanowisko
Warszawa, 2012.04.19
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku ze skierowanym do Ministra Obrony Narodowej oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pani¹ Senator Janinê Sagatowsk¹ podczas 7. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 marca br. dotycz¹ce informacji na temat prowadzonych
w Ministerstwie Obrony Narodowej prac nad nowelizacj¹ przepisów w zakresie zamówieñ publicznych w dziedzinach obronnoœci i bezpieczeñstwa, wynikaj¹cych z koniecznoœci implementacji dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r.

151

13 lipca 2009 r. (BPS/043-07-254/12) – ze wzglêdu na koniecznoœæ uzyskania dodatkowych informacji – zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o prolongatê terminu udzielenia
odpowiedzi.
Z powa¿aniem
z up. Czes³aw Mroczek
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.04.23
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pani¹ Senator Janinê Sagatowsk¹
podczas 7. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 marca br. dotycz¹ce informacji na temat prowadzonych w Ministerstwie Obrony Narodowej prac nad
nowelizacj¹ przepisów w zakresie zamówieñ publicznych w dziedzinach obronnoœci
i bezpieczeñstwa, wynikaj¹cych z koniecznoœci implementacji dyrektywy 2009/81/WE
Parlamentu Euro pejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. (BPS/043-07-254/12),
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.
Resort obrony narodowej w trakcie prac nad implementacj¹ dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówieñ na roboty budowlane, dostawy i us³ugi przez instytucje lub podmioty zamawiaj¹ce w dziedzinach obronnoœci i bezpieczeñstwa
i zmieniaj¹ca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE – tzw. dyrektywa obronna
(Dz. Urz. UE L 216 z dnia 20 sierpnia 2009 r.) sygnalizowa³ mo¿liwe negatywne dla polskiego przemys³u obronnego skutki jej wdro¿enia.
Ministerstwo Obrony Narodowej na podstawie przedstawionego przez Urz¹d Zamówieñ Publicznych projektu za³o¿eñ do ustawy zmieniaj¹cej ustawê z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dokona³o oceny skutków wejœcia w ¿ycie postanowieñ dyrektywy na sytuacjê krajowego
przemys³u obronnego. Wyniki przeprowadzonej analizy w postaci Informacji o wp³ywie
projektowanych za³o¿eñ projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówieñ publicznych na sytuacjê przemys³owego sektora obronnego w Polsce, zosta³y przekazane do
Urzêdu Zamówieñ Publicznych w celu jej uwzglêdnienia w dalszych pracach nad nowelizacj¹.
Niezale¿nie od powy¿szego resort obrony narodowej podj¹³ dzia³ania, w szczególnoœci na etapie uzgadniania wskazanego projektu ustawy, zmierzaj¹ce do z³agodzenia
negatywnych skutków implementacji dyrektywy dla polskiego przemys³u obronnego
w obszarach zidentyfikowanych w Informacji.
Podjête dzia³ania zapewni³y:
1) wprowadzenie ustawowej delegacji upowa¿niaj¹cej Radê Ministrów do wydania
rozporz¹dzenia w sprawie trybu postêpowania w zakresie oceny wystêpowania
podstawowego interesu bezpieczeñstwa pañstwa; co umo¿liwia powo³anie siê na
art. 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90,
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poz. 864/2 ze zm.) i tym samym daje mo¿liwoœæ odst¹pienia od zasad okreœlonych
w ustawie – Prawo zamówieñ publicznych;
2) wy³¹czenie ze stosowania zasad implementowanej dyrektywy obronnej w odniesieniu do zamówieñ poni¿ej progów unijnych i tym samym uregulowanie kwestii
zamówieñ w oparciu o wewnêtrzne przepisy zamawiaj¹cego, co – w ocenie resortu
obrony narodowej – przyczyni siê do u³atwienia polskim wykonawcom ubiegania
siê o zamówienia;
3) mo¿liwoœæ zaliczkowania zamówieñ udzielanych przez resort obrony narodowej,
co w znacz¹cy sposób zapewni dostêp spó³kom polskiego przemys³u obronnego
do zamówieñ i jednoczeœnie obni¿y koszty ich realizacji przez wyeliminowanie koniecznoœci zaci¹gania przez wykonawców drogich kredytów komercyjnych.
Wyniki powy¿szych dzia³añ zosta³y ujête w propozycjach ustawowych, które uzyska³y akceptacjê Komitetu Sta³ego Rady Ministrów i zosta³y uwzglêdnione w projekcie
ustawy zmieniaj¹cej ustawê – Prawo zamówieñ publicznych. Projekt ustawy procedowany jest zgodnie z uchwa³¹ Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 ze zm.) i znajduje siê na koñcowym
etapie prac rz¹dowych, przed przekazaniem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
W odniesieniu do projektu rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postêpowania w zakresie oceny wystêpowania podstawowego interesu bezpieczeñstwa pañstwa, stanowi¹cego realizacjê ustawowej delegacji zawartej we wspomnianym
projekcie ustawy, uprzejmie informujê, ¿e znajduje siê on w uzgodnieniach wewn¹trzresortowych.
Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan
Marsza³ek za wystarczaj¹ce.
Z powa¿aniem
z up. Czes³aw Mroczek
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenia senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do g³ównego inspektora sanitarnego Przemys³awa Biliñskiego
Szanowny Panie Inspektorze!
W planach Podkarpackiego Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie jest wdro¿enie planu restrukturyzacji podleg³ej mu
struktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Bêdzie to skutkowa³o likwidacj¹ jedenastu stacji w województwie podkarpackim, w tym
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku.
Decyzja o restrukturyzacji, której efektem bêdzie likwidacja Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku, zosta³a podjêta bez ¿adnych uzgodnieñ z samorz¹dami powiatu ni¿añskiego oraz bez uzyskania opinii dzia³aj¹cych przy stacjach powiatowych zwi¹zków zawodowych i przedstawicieli
za³óg. Taka forma podejmowania tak wa¿nych dla samorz¹dowców oraz spo³ecznoœci lokalnych decyzji jest niezrozumia³a i budzi zdecydowany sprzeciw.
W³aœciwoœæ miejscowa stacji w Nisku obejmuje siedem gmin zamieszka³ych przez oko³o szeœædziesi¹t osiem tysiêcy mieszkañców. Likwidacja stacji
zak³óci ci¹g³oœæ realizacji zadañ i wspó³pracy z innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie powiatu ni¿añskiego oraz bêdzie stanowiæ realne zagro¿enie dla mieszkañców powiatu w zakresie zdrowia publicznego miêdzy innymi
poprzez wyd³u¿enie czasu reagowania s³u¿b sanitarnych.
Stacja jest dobrze zorganizowana, prawid³owo realizuje swoje zadania,
jest wyposa¿ona w œrodki transportu i w odpowiedni¹ bazê sprzêtowo-komputerow¹. Ma³a obsada kadrowa w pe³ni realizuje coraz wiêkszy zakres
obowi¹zków. Zadania wykonywane s¹ we wdro¿onym i doskonalonym systemie jakoœci wed³ug normy PN-EN ISOIIEC 1729, co gwarantuje rzetelne
i skuteczne wykonanie powierzonych zadañ. Budynek zajmowany przez stacjê nie wymaga dodatkowych nak³adów finansowych na remont i jest stosunkowo niedrogi w utrzymaniu i eksploatacji.
Wzglêdy natury ekonomicznej nie mog¹ byæ g³ównym kryterium decyduj¹cym o likwidacji stacji. Po restrukturyzacji stacje powiatowe bêd¹ mia³y
znacznie szerszy ni¿ dotychczas obszar swojej dzia³alnoœci, co w efekcie mo¿e wyd³u¿yæ czas reagowania s³u¿b sanitarnych na wystêpuj¹ce w terenie
zagro¿enia.
Likwidacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku, która jest jedn¹ z najwa¿niejszych instytucji pañstwowych funkcjonuj¹cych
w powiecie, nie le¿y w interesie mieszkañców powiatu ni¿añskiego. Planowana likwidacja placówki w znacznym stopniu zwiêkszy bezrobocie w powiecie
ni¿añskim, które i tak jest najwy¿sze na ca³ym Podkarpaciu. Efektem planowanej restrukturyzacji bêdzie ograniczenie mieszkañcom powiatu ni¿añskiego realnej mo¿liwoœci realizacji konstytucyjnej zasady dostêpu obywatela do
s³u¿b administracji pañstwowej i samorz¹dowej, dlatego zamys³ likwidacji
spotyka siê z bardzo negatywn¹ ocen¹ spo³ecznoœci powiatu ni¿añskiego.
Jako senator ziemi ni¿añskiej, bior¹c pod uwagê argumenty samorz¹dowców oraz mieszkañców powiatu ni¿añskiego, stanowczo protestujê
przeciwko planowanej likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku i apelujê o pozostawienie jej w dotychczasowej formie.

Szanowny Panie Inspektorze!
W ramach planowanej restrukturyzacji powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa podkarpackiego zak³ada siê
likwidacjê Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu. Po
zapoznaniu siê z argumentami w³adz samorz¹dowych Tarnobrzega jednoznacznie popieram ich apel o pozostawienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu w dotychczasowej strukturze funkcjonowania Inspekcji Sanitarnej.
Dzia³ania powiatowego inspektora w Tarnobrzegu obejmuj¹ znaczny obszar, to jest 606 km2, z liczb¹ mieszkañców wynosz¹c¹ oko³o 103 tysiêcy
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oraz z bezpoœrednio nadzorowanymi jednostkami w liczbie oko³o 2 tysiêcy na
terenie gmin: Tarnobrzeg, Nowa Dêba, Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grêbów. Likwidacja powiatowej stacji w Tarnobrzegu mo¿e pozostawiæ tak rozleg³y teren bez nale¿ytego zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego.
Stacja jest bardzo istotnym elementem ¿ycia publicznego w mieœcie i powiecie – pañstwowy powiatowy inspektor sanitarny jest cz³onkiem komisji
bezpieczeñstwa publicznego i zarz¹dzania kryzysowego. Udzia³ i zaanga¿owanie stacji w sytuacjach kryzysowych sprawdzi³y siê wielokrotnie, dziêki
czemu uda³o siê unikn¹æ wielu nieszczêœæ (trzykrotna powódŸ, zanieczyszczenie sieci wodoci¹gowych, zatrucie rtêci¹, choroby zakaŸne wystêpuj¹ce
endemicznie i zawleczone, zatrucia pokarmowe, zanieczyszczenia œrodowiskowe i inne).
Z uwagi na powy¿sze argumenty w³adz samorz¹dowych Tarnobrzega
nale¿a³oby uwzglêdniæ pozostawienie stacji powiatowej w Tarnobrzegu
w strukturach organizacyjnych Inspekcji Sanitarnej.
Poza wzglêdami przedstawionymi powy¿ej nale¿y wzi¹æ pod uwagê równie¿ czynnik ludzki, z uwagi na strukturê zatrudnienia PSSE w Tarnobrzegu.
W stacji pracuje 36 osób, w tym w przedziale wieku 40–50 lat jest prawie 3/4
za³ogi. S¹ to ludzie, którzy ca³¹ swoj¹ karierê zawodow¹ zwi¹zali z Inspekcj¹
Sanitarn¹. Szanse, ¿e po likwidacji stacji znajd¹ pracê, s¹ prawie ¿adne,
a wiêc osoby te powiêksz¹ armiê bezrobotnych powiatu tarnobrzeskiego.
Tymczasem ich wiedza zawodowa i doœwiadczenie mog³yby nadal przynosiæ
wymierne korzyœci w realizacji zadañ Inspekcji Sanitarnej.
Nale¿y zauwa¿yæ bardzo du¿¹ determinacjê w³adz samorz¹dowych Tarnobrzega w celu utrzymania na terenie powiatu stacji. PSSE w Tarnobrzegu
mieœci siê obecnie w budynku, który jest w³asnoœci¹ miasta Tarnobrzega.
Prezydent miasta zadeklarowa³ przekazanie – za zgod¹ Rady Miasta – podkarpackiemu pañstwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu pomieszczeñ zajmowanych przez stacjê.
Jako senator ziemi tarnobrzeskiej, bior¹c pod uwagê argumenty samorz¹dowców oraz mieszkañców powiatu tarnobrzeskiego, stanowczo protestujê
przeciwko planowanej likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Tarnobrzegu i apelujê o pozostawienie jej w dotychczasowej strukturze.
Wyra¿am nadziejê, ¿e deklaracja w³adz samorz¹dowych Tarnobrzega
w sprawie przekazania Inspekcji Sanitarnej pomieszczeñ stanie siê wa¿nym
argumentem przemawiaj¹cym za odst¹pieniem od planów likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu.
Janina Sagatowska

Stanowisko
Warszawa, 2012.04.11
Pani
Janina Sagatowska
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pani¹ Senator na 7. posiedzeniu Senatu w dniu 14 marca 2012 r., w sprawie restrukturyzacji Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Tarnobrzegu i w Nisku w województwie podkarpackim,
uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Stacje sanitarno-epidemiologiczne s¹ jednostkami bud¿etowymi bêd¹cymi podmiotami leczniczymi finansowanymi z bud¿etu pañstwa. Uprawnienia podmiotu two-
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rz¹cego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z póŸn. zm.), dla powiatowej i wojewódzkiej stacji
posiada wojewoda.
G³ówny Inspektor Sanitarny posiada uprawnienia podmiotu tworz¹cego wy³¹cznie
dla granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z póŸn. zm.), od dnia 1 stycznia 2011 r. na podstawie art. 36 ust. 3b ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z póŸn. zm.), œrodki pochodz¹ce z wykonywanych
przez stacje sanitarno-epidemiologiczne us³ug zleconych, np. badañ laboratoryjnych,
prowadzonych szkoleñ czy dokonywanych ocen zdrowotnych, stanowi¹ dochody bud¿etu pañstwa. Jednoczeœnie, odprowadzane dochody mog¹ byæ rekompensowane w ramach rezerwy celowej w latach 2011–2012.
Przedstawione przez Podkarpackiego Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, na polecenie Wojewody Podkarpackiego, propozycje funkcjonowania Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie podkarpackim, wi¹za³y siê
z perspektyw¹ funkcjonowania Inspekcji po dniu 1 stycznia 2013 r.
Propozycja, o której mowa powy¿ej nie uzyska³a akceptacji zarówno w³adz samorz¹dowych, jak i strony spo³ecznej. Akceptacjê dla przedstawionej propozycji wycofa³
równie¿ Wojewoda Podkarpacki.
G³ówny Inspektor Sanitarny w dniu 19 marca 2012 r. uczestniczy³ w spotkaniu
z udzia³em starostów i innych przedstawicieli strony samorz¹dowej, które odby³o siê
w Mielcu i pokreœli³, ¿e nie przewiduje siê likwidacji jednostek Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej.
Przemys³aw Biliñski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Premierze!
Trwaj¹ prace nad projektem ustawy o korytarzach przesy³owych, której
celem jest m.in. wprowadzenie do systemu prawnego instrumentów u³atwiaj¹cych budowê infrastruktury przesy³owej i dystrybucyjnej.
Pragniemy zwróciæ uwagê Pana Ministra na kilka problemów, o których
istnieniu dowiedzieliœmy siê w ramach pracy w biurze senatorskim, powi¹zanych z tematyk¹ tej ustawy. Otó¿ w latach siedemdziesi¹tych przedsiêbiorstwa przesy³owe umieszcza³y na gruntach, pomimo nieposiadania tytu³u
prawnego, s³upy elektryczne. W³aœciciele tych gruntów nie czynili przeszkód,
nadrzêdnym celem by³o bowiem uzyskanie dostêpu do elektrycznoœci. Przez
kolejnych trzydzieœci lat pracownicy przedsiêbiorstw przesy³owych zajmowali siê konserwacj¹, remontami, wymian¹ s³upów bez jakiegokolwiek poszanowania prawa w³asnoœci – na przyk³ad wje¿d¿ali na posesje pod
nieobecnoœæ w³aœcicieli lub niszczyli uprawy na polach, poœrodku których
znajduj¹ siê s³upy. Takie postêpowanie powoduje, moim zdaniem zasadny,
opór ze strony zw³aszcza rolników, którym czêsto s¹ niszczone uprawy, gdy¿
pracownicy przedsiêbiorstw przesy³owych bez pytania i bez jakiegokolwiek
poszanowania w³asnoœci wje¿d¿aj¹ na wschodz¹ce zbo¿a albo niszcz¹ je tu¿
przed zbiorem, powoduj¹c nieodwracalne straty.
Prosimy zatem Pana Ministra o informacje, w jaki sposób wymienione kwestie zostan¹ uregulowane w opracowywanym w Pana resorcie akcie prawnym.
W jaki sposób zosta³y rozwi¹zane kwestie dotycz¹ce ustalenia s³u¿ebnoœci korzystania z gruntu i s³u¿ebnoœci przesy³u, ustalenia wysokoœci wynagrodzeñ za dotychczasowe bezprawne korzystanie z gruntu, zasiedzeñ na
gruncie pod s³upami oraz wyw³aszczeñ czy s³u¿ebnoœci gruntowych?
W jaki sposób opracowywane przepisy bêd¹ chroniæ prawo w³asnoœci do
gruntu rolników przed takim swobodnym korzystaniem z ich w³asnoœci przez
pracowników przedsiêbiorstw przesy³owych?
W jaki sposób bêd¹ rozstrzygane kwestie dotycz¹ce dojazdu / dostêpu
do s³upów w celu konserwacji, gdy s³upy znajduj¹ siê poœrodku pola uprawnego, jak wynika bowiem ze spraw przedstawianych w biurze senatorskim,
konflikty pomiêdzy rolnikami a przedsiêbiorstwami przesy³owymi budzi sposób dojazdu, a nie jego koniecznoœæ.
Prosimy zatem o szczegó³owe wyjaœnienia w sprawie uregulowañ proponowanych w opracowywanym obecnie projekcie ustawy.
Pragniemy dodaæ, ¿e sprawa dotyczy wielu ludzi, którzy w zderzeniu
z lobby firm energetycznych nie maj¹ zbyt du¿ych szans na obronê swoich
praw jako w³aœcicieli nieruchomoœci.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 12 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz
Pana senatora Wojciecha Skurkiewicza przekazane przy piœmie z dnia 19 marca

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r.

157

2012 roku, znak: BPS/043-07-256/12 w sprawie projektu ustawy o korytarzach przesy³owych, pragnê przekazaæ nastêpuj¹ce stanowisko.
W przedmiotowym oœwiadczeniu zosta³o postawione pytanie w jaki sposób ustawa
o korytarzach przesy³owych bêdzie regulowa³a kwestie dostêpu przez przedsiêbiorstwa
energetyczne do nieruchomoœci, na których s¹ posadowione urz¹dzenia s³u¿¹ce do
przesy³u lub dystrybucji energii elektrycznej, w jaki sposób bêdzie ustanawiana s³u¿ebnoœæ przesy³u oraz jak bêdzie regulowana kwestia wyp³aty odszkodowañ za pozyskanie przez przedsiêbiorstwa energetyczne s³u¿ebnoœci przesy³u.
Na wstêpie chcia³bym podkreœliæ, i¿ funkcjonowanie spo³eczeñstwa oraz gospodarki jest uzale¿nione od sta³ego zaspokajania szeregu ró¿nych potrzeb, uznanych w pañstwach o wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego za cel publiczny. W naszym kraju
za taki cel zosta³y uznane w ramach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z póŸn. zm.) budowa i utrzymywanie
ci¹gów drena¿owych, przewodów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do przesy³ania p³ynów, pary,
gazów i energii elektrycznej, a tak¿e innych obiektów i urz¹dzeñ niezbêdnych do korzystania z tych przewodów i urz¹dzeñ. Ci¹g³oœæ dostarczania i wystarczalnoœæ dostaw
ka¿dego z tych mediów ma decyduj¹cy wp³yw na sprawne funkcjonowanie kraju,
w tym jego bezpieczeñstwo i rozwój gospodarczy. Brak natomiast któregokolwiek
z nich powoduje zak³ócenia i opóŸnienia w jego rozwoju.
Podstawow¹ form¹ dostarczania i zaopatrzenia w media jest ich przesy³anie oraz
dystrybucja za pomoc¹ urz¹dzeñ przesy³owych. Rozbudowa urz¹dzeñ przesy³owych
jest wiêc warunkiem koniecznym zrównowa¿onego rozwoju kraju. Niezbêdne jest zatem sta³e dzia³anie, maj¹ce na celu stwarzanie takich warunków, które umo¿liwi¹
przedsiêbiorcom przesy³owym przeprowadzanie remontów i rozbudowy istniej¹cej infrastruktury, jak równie¿ realizacjê nowej. Obecnie proces inwestycyjny tych urz¹dzeñ
jest niezwykle d³ugotrwa³y i rozcz³onkowany, co wynika przede wszystkim z koniecznoœci przeprowadzenia wielu postêpowañ administracyjnych i uzyskania ró¿norakich
pozwoleñ, uzgodnieñ i opinii jeszcze przed przyst¹pieniem do faktycznej realizacji inwestycji. Przy prowadzeniu tego typu inwestycji ujawniaj¹ siê wszystkie s³aboœci funkcjonowania administracji, szczególnie tej samorz¹dowej, jak równie¿ niedoci¹gniêcia
obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych. Przed uzyskaniem stosownej decyzji umo¿liwiaj¹cej realizacjê inwestycji przedsiêbiorca przesy³owy musi zmierzyæ siê z szeregiem
problemów, dotycz¹cych miêdzy innymi koniecznoœci przejœcia przez tereny o zró¿nicowanym statusie w³asnoœciowym (grunty prywatne, samorz¹dowe itp.) i ochronnym
(grunty rolne, leœne, Natura 2000, parki narodowe, grunty zurbanizowane, zagro¿one
powodziami, zabytkowe itp.), jak równie¿ tereny objête czêœciowo miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a czêœciowo pozbawione planów, co rodzi koniecznoœæ uzyskania w tym zakresie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje liniowe wchodz¹ równie¿ w kolizjê w zasadzie z wszelkimi innymi inwestycjami
liniowymi i przeszkodami naturalnymi.
Dodatkowo w chwili obecnej coraz wiêkszy problem stanowi kwestia nieuregulowania prawa do gruntów pod istniej¹cymi ju¿ urz¹dzeniami przesy³owymi. Problem ten
ca³y czas narasta, a jego nieuregulowanie mo¿e w przysz³oœci negatywnie odbiæ siê na
funkcjonowaniu przedsiêbiorstw przesy³owych i dystrybucyjnych, a zatem i na funkcjonowaniu ca³ego Pañstwa.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze jak równie¿ i szereg innych problemów, niezbêdnym
sta³o siê przygotowanie ustawy, która w sposób kompleksowy rozwi¹¿e te problemy.
Celem takiej ustawy powinno byæ stworzenie odpowiednich i stabilnych warunków dla
realizacji celu publicznego w postaci budowy, eksploatacji oraz modernizowania infrastruktury technicznej niezbêdnej do zapewnienia nieprzerwanego dostarczania energii
elektrycznej, gazów, ciep³a, ropy naftowej i produktów naftowych, jak równie¿ uregulowanie tzw. zasz³oœci, czyli tytu³u prawnego pod nieruchomoœciami, na których znajduje siê ju¿ ww. infrastruktura techniczna.
Pragnê uprzejmie poinformowaæ, i¿ w Ministerstwie Gospodarki zosta³ przygotowany projekt takiej ustawy (ustawa o korytarzach przesy³owych). Projekt ten przewiduje
zarówno usprawnienie procedury administracyjnej zwi¹zanej z planowaniem i budow¹
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infrastruktury liniowej, uregulowanie kwestii tzw. zasz³oœci, jak równie¿ rozwi¹zanie
problemów poruszonych w przedmiotowym oœwiadczeniu.
Odnosz¹c siê do szczegó³owych rozwi¹zañ przewidzianych w projekcie, a zwi¹zanych z pytaniami zawartymi w ww. oœwiadczeniu, pragnê poinformowaæ, i¿ przewiduje
siê, ¿e jedyn¹ form¹ pozyskania prawa do nieruchomoœci przez przedsiêbiorstwa energetyczne bêdzie s³u¿ebnoœæ przesy³u ustanawiana w korytarzu przesy³owym na mocy
decyzji o ustanowieniu korytarza przesy³owego lub okreœleniu korytarza przesy³owego.
S³u¿ebnoœæ ta zostanie ustanowiona na rzecz przedsiêbiorcy energetycznego, dla którego wydano ww. decyzjê, natomiast w³aœciciel nieruchomoœci lub jej u¿ytkownik wieczysty otrzyma z tego tytu³u odszkodowanie wyliczone na podstawie specjalnie
opracowanego na te potrzeby algorytmu.
S³u¿ebnoœæ przesy³u ustanowiona na mocy przedmiotowej ustawy obejmie swym
zakresem okreœlone uprawnienia, jak równie¿ obowi¹zki przedsiêbiorcy energetycznego, które bêdzie móg³ wykonywaæ w granicach korytarza przesy³owego. Tym samym
przedsiêbiorca bêdzie uprawniony miêdzy innymi do eksploatacji, konserwacji, remontu, usuwania awarii, przebudowy lub odbudowy urz¹dzenia przesy³owego. Z t¹
aktywnoœci¹ przedsiêbiorcy zwi¹zane bêdzie uprawnienie do wstêpu lub wjazdu na teren nieruchomoœci obci¹¿onej s³u¿ebnoœci¹ przesy³u w celu wykonania ww. czynnoœci
eksploatacyjnych i remontowych. Na przedsiêbiorcy przesy³owym bêdzie ci¹¿yæ obowi¹zek przywrócenia nieruchomoœci do stanu poprzedniego, niezw³ocznie po wykonaniu ww. czynnoœci, a w przypadku gdy przywrócenie nieruchomoœci do stanu
poprzedniego nie bêdzie mo¿liwe albo bêdzie powodowa³o nadmierne trudnoœci lub koszty dla w³aœciciela lub u¿ytkownika wieczystego nieruchomoœci, przedsiêbiorca bêdzie
zobowi¹zany do wyp³aty odszkodowania w wysokoœci ustalonej w drodze porozumienia stron lub na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, dotycz¹cych odszkodowania za wyw³aszczenie nieruchomoœci. Zgodnie z przedmiotow¹
ustaw¹ odszkodowanie powinno odpowiadaæ wartoœci poniesionych szkód. Ustawa nie
bêdzie natomiast regulowa³a wprost zasad, na jakich powinny byæ udostêpniane nieruchomoœci w celu przeprowadzenia czynnoœci eksploatacyjnych lub remontowych
przez przedsiêbiorcê energetycznego, gdy¿ to powinno byæ przedmiotem indywidualnych uzgodnieñ miêdzy w³aœcicielem lub u¿ytkownikiem wieczystym nieruchomoœci,
a przedsiêbiorstwem energetycznym.
Opisane rozwi¹zania równowa¿¹ moim zdaniem sytuacjê przedsiêbiorstw energetycznych oraz w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci. Tym samym
umo¿liwi¹ prowadzenie inwestycji, eksploatacjê i modernizacjê sieci energetycznych,
jak równie¿ dadz¹ w³aœcicielom i u¿ytkownikom wieczystym instrumenty umo¿liwiaj¹ce obronê w³asnych praw, miêdzy innymi poprzez mo¿liwoœæ otrzymania rekompensaty finansowej z tytu³u obci¹¿enia ich gruntu s³u¿ebnoœci¹ przesy³u, czy te¿ wejœcia
przez przedsiêbiorcê przesy³owego na grunt, skutkuj¹cego stratami ponoszonymi
przez w³aœciciela lub u¿ytkownika wieczystego nieruchomoœci.
Wyra¿am przekonanie, ¿e powy¿sze wyjaœnienia zostan¹ przyjête jako wyczerpuj¹ca odpowiedŸ na zagadnienia podniesione w oœwiadczeniu Pana senatora Grzegorza
Wojciechowskiego oraz Pana senatora Wojciecha Skurkiewicza.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Tomasz Tomczykiewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W minionej kadencji Senatu RP kilkakrotnie zwraca³em siê do Pana Ministra z oœwiadczeniami dotycz¹cymi przedsiêbiorców transportowych województwa ³ódzkiego, co do których organy skarbowe w województwie
³ódzkim zakwestionowa³y za okres piêciu lat wstecz odliczenia podatku
VAT od zakupu paliwa, które wed³ug organów skarbowych by³o sprzedawane nielegalnie.
W szczególnoœci w odpowiedzi z dnia 7 stycznia 2011 r. na moje oœwiadczenie wyg³oszone na 67. posiedzeniu Senatu RP VII kadencji stwierdzi³ Pan,
i¿: „prowadzone przez organy podatkowe sprawy s¹ wynikiem ujawnienia –
przy udziale organów œcigania – licznych przypadków wystawiania tzw. pustych faktur przez zarejestrowanych przedsiêbiorców, którzy faktycznie nie
prowadzili dzia³alnoœci gospodarczej, a jedynie firmowali dzia³alnoœæ innych
osób, sprzedaj¹cych paliwa p³ynne pochodz¹ce z nieznanych Ÿróde³, przy
czym najczêœciej sprzedawano olej opa³owy jako olej napêdowy”.
Prosimy w zwi¹zku z tym o wyjaœnienie kilku spraw.
1. Jaka by³a skala opisanego wy¿ej procederu przestêpczego?
2. Ile tak zwanych pustych faktur ujawniono?
3. Jaka by³a skala sprzeda¿y paliwa pochodz¹cego z nieznanych Ÿróde³
i ile oleju opa³owego sprzedano jako olej napêdowy?
4. Czy sprawcy opisanego wy¿ej procederu, jak rozumiem, przestêpczego, ponieœli odpowiedzialnoœæ karn¹, a jeœli tak, to jak¹?
5. Jaka by³a wielkoœæ strat Skarbu Pañstwa wskutek opisanego procederu przestêpczego?
6. Jak¹ kwotê poniesionych przez Skarb Pañstwa strat uda³o siê organom skarbowym odzyskaæ od sprawców procederu przestêpczego (mam na
myœli sprzedawców nielegalnego paliwa, a nie jego nabywców) opisanego
wczeœniej?
7. Jakie dzia³ania podj¹³ Pan Minister, ¿eby wyeliminowaæ w przysz³oœci
mo¿liwoœæ nadu¿yæ, jakie Pan opisa³ w cytowanym wczeœniej fragmencie odpowiedzi na moje oœwiadczenie?
Jak wynika z Pañskich dotychczasowych odpowiedzi, ¿adnemu z przedsiêbiorców transportowych nie przypisano jak dotychczas œwiadomych
oszustw czy nadu¿yæ, gdy¿ kupowali oni paliwo w okolicznoœciach wskazuj¹cych na legalnoœæ transakcji. W zwi¹zku z tym pragniemy poleciæ Pañskiej
uwadze wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka z 22 stycznia
2009 r. w sprawie „Bulves” AD v. Bu³garia (cytujemy za „Lex” nr 478333)
z nastêpuj¹c¹ tez¹: „W zakresie, w jakim skar¿¹ca spó³ka w pe³ni i terminowo wype³nia³a przepisy dotycz¹ce podatku VAT ustanowione przez Pañstwo,
nie mia³a mo¿liwoœci wymuszenia przestrzegania tych przepisów przez swego dostawcê i nie mia³a wiedzy co do tego, i¿ dostawca ten nie realizowa³ tych
przepisów, spó³ka ta mog³a zasadnie oczekiwaæ, i¿ bêdzie mog³a skorzystaæ
z jednej z g³ównych zasad systemu opodatkowania VAT w postaci umo¿liwienia jej odliczenia naliczonego podatku VAT, który spó³ka ta uiœci³a do r¹k
swego dostawcy. Ponadto jedynie po z³o¿eniu wniosku o takie odliczenie
i przeprowadzeniu krzy¿owej kontroli dostawcy (skar¿¹cej spó³ki) przez organy podatkowe mo¿na by³o dokonaæ oceny, czy dostawca ten w pe³ni wywi¹zywa³ siê ze swoich obowi¹zków sprawozdawczych w zakresie podatku
VAT. Tym samym nale¿y uznaæ, i¿ prawo skar¿¹cej spó³ki do odliczenia naliczonego podatku VAT sprowadza³o siê przynajmniej do «uzasadnionej prawnie ekspektatywy» uzyskania skutecznego poszanowania prawa w³asnoœci
stanowi¹cego «mienie» w rozumieniu pierwszego zdania art. 1 Protoko³u nr 1”.
Czy Pan Minister dostrzeg³ to, ¿e Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
orzeka³ w sprawie identycznej pod wzglêdem faktycznym jak sprawa ³ódzkich transportowców i przyzna³ racjê przedsiêbiorcom bêd¹cym ofiar¹ nieuczciwego dostawcy?
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I czy w zwi¹zku z tym nie widzi Pan potrzeby zweryfikowania swojego
pogl¹du na wielokrotnie poruszan¹ przeze mnie sprawê ³ódzkich transportowców województwa ³ódzkiego, którzy te¿ „nie mieli mo¿liwoœci wymuszenia przestrzegania tych przepisów przez swego dostawcê”?
Bêdziemy zobowi¹zani za szczegó³ow¹ analizê przedstawionej sprawy.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 19 marca 2012 r. nr BPS/043-07-257/12, przekazuj¹ce oœwiadczenie Senatorów Pana Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Pana Wojciecha Skurkiewicza, z³o¿one podczas 7. posiedzenia Senatu RP, w sprawie przedsiêbiorców transportowych województwa ³ódzkiego, uprzejmie przedk³adam
nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
Na wstêpie pragnê nadmieniæ, i¿ zagadnienia dotycz¹ce sposobu prowadzenia wobec firm transportowych województwa ³ódzkiego postêpowañ podatkowych, zabezpieczaj¹cych oraz egzekucyjnych, by³y ju¿ wielokrotnie przedmiotem analizy Ministra
Finansów. Zebrane informacje na temat tych postêpowañ nie daj¹ podstaw do uznania, ¿e s¹ one prowadzone w sposób niew³aœciwy.
Przede wszystkim jednak podkreœliæ trzeba, ¿e zagadnienia bêd¹ce przedmiotem
przywo³anych spraw podatkowych wymagaj¹ ka¿dorazowo indywidualnego podejœcia,
niezale¿nego od innych, choæby podobnych spraw.
Przechodz¹c do meritum i odpowiadaj¹c jednoczeœnie na pytania zawarte w otrzymanym oœwiadczeniu, uprzejmie wyjaœniam.
Materia³y zgromadzone w toku postêpowañ karnych mog¹ stanowiæ dowody w poszczególnych postêpowaniach podatkowych. Niemniej jednak nale¿y zauwa¿yæ, ¿e postêpowanie karne i postêpowanie podatkowe s¹ odrêbnymi postêpowaniami, opartymi
na innych przes³ankach. O ile celem postêpowania podatkowego jest prawid³owe
okreœlenie nale¿noœci podatkowych, o tyle istot¹ postêpowania karnego jest ustalenie
niewinnoœci lub winy okreœlonych osób.
W zwi¹zku z powy¿szym organy podatkowe nie posiadaj¹ informacji o skali dzia³alnoœci przestêpczej w zakresie sprzeda¿y oleju opa³owego jako oleju napêdowego. Nie
dysponuj¹ równie¿ szczegó³owymi i pe³nymi danymi dotycz¹cymi odpowiedzialnoœci
karnej osób – „sprawców” ww. procederu, poniewa¿ postêpowania w tym zakresie nale¿¹ do kompetencji organów œcigania i s¹dów. Nadmieniæ nale¿y, i¿ wed³ug uzyskanych
informacji nie wszystkie postêpowania karne zosta³y dotychczas zakoñczone.
Podleg³e organy nie prowadz¹ zestawieñ co do iloœci faktur niedokumentuj¹cych
rzeczywistych zdarzeñ gospodarczych wystawionych przez podmioty posiadaj¹ce siedzibê na terenie województwa ³ódzkiego, a tak¿e co do iloœci oleju opa³owego, sprzedanego nastêpnie jako olej napêdowy, poniewa¿ statystyki w tym zakresie nie s¹
niezbêdne do prowadzonych indywidualnie postêpowañ podatkowych. Niemniej jed-
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nak Dyrektor Izby Skarbowej w £odzi szacuje, i¿ iloœæ „pustych” faktur mo¿e siêgaæ kilku, a nawet kilkunastu tysiêcy sztuk.
Na podstawie posiadanych danych brak jest równie¿ mo¿liwoœci okreœlenia
w sposób jednoznaczny straty Skarbu Pañstwa z tytu³u wymienionych transakcji.
Dotychczas ustalona wysokoœæ zobowi¹zañ podatkowych, wynikaj¹cych z decyzji
w zakresie podatku od towarów i us³ug oraz podatku dochodowego, wynosi ogó³em
kilkadziesi¹t milionów z³otych.
Pragnê tak¿e wyjaœniæ, ¿e zasady postêpowania egzekucyjnego oraz œrodki egzekucyjne, jakie mog¹ byæ stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowi¹zanych ich obowi¹zków, uregulowane
zosta³y w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.). Zaakcentowaæ nale¿y, ¿e dla efektywnoœci postêpowania egzekucyjnego podstawowe znaczenie ma kondycja finansowa
d³u¿nika. W sytuacji, gdy d³u¿nik nie posiada maj¹tku, z którego mo¿e byæ prowadzona egzekucja, organ egzekucyjny nie ma wp³ywu na skutecznoœæ egzekucji, pomimo
podjêcia stosownych dzia³añ w tym zakresie.
Z uzyskanych wyjaœnieñ wynika, ¿e organy egzekucyjne podejmuj¹ wszelkie mo¿liwe dzia³ania zmierzaj¹ce do wyegzekwowania nale¿noœci od podmiotu odgrywaj¹cego
wiod¹c¹ rolê w nielegalnym obrocie paliwem. Niemniej jednak, pomimo przeprowadzenia szeregu czynnoœci egzekucyjnych nie uda³o siê znaleŸæ maj¹tku, którego sprzeda¿
wystarczy³aby na pokrycie kosztów egzekucyjnych. Z tego powodu Naczelnik Urzêdu
Skarbowego, w³aœciwy dla ww. podmiotu, wniós³ do S¹du Okrêgowego pozwy o uznanie dokonanych przez okreœlone osoby czynnoœci prawnych (zawarcie umów darowizny i do¿ywocia) za bezskuteczne.
Informujê tak¿e, ¿e problematyka obrotu paliwami oraz podmiotów gospodarczych
dzia³aj¹cych w tym obszarze, pozostaje w sferze zainteresowania zarówno organów podatkowych, celnych jak i kontroli skarbowej. Wspó³praca tych organów w ww. zakresie
ma na celu monitorowanie oraz skoordynowanie dzia³añ kontrolnych w stosunku do
podmiotów dokonuj¹cych obrotu paliwami p³ynnymi, bowiem obszar ten zosta³ zidentyfikowany, jako stwarzaj¹cy zagro¿enie dla systemu podatkowego. Podejmowane
dzia³ania maj¹ tak¿e na celu wskazanie podatnikom, w jakich obszarach powinni
zwróciæ szczególn¹ uwagê na poprawnoœæ swoich rozliczeñ podatkowych. Wszystkie
urzêdy skarbowe od kilku lat prowadz¹ systematyczne dzia³ania w zakresie zwalczania
nieprawid³owoœci w obszarze obrotu paliwami, przeprowadzaj¹c czynnoœci sprawdzaj¹ce oraz wszczynaj¹c kontrole podatkowe, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
W kwestii powo³anego wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, nale¿y
z ca³¹ stanowczoœci¹ podkreœliæ, ¿e postawienie znaku równoœci miêdzy obydwoma
sprawami nale¿y uznaæ za niew³aœciwe. Wbrew twierdzeniu zawartemu w z³o¿onym
oœwiadczeniu stan faktyczny obu spraw jest zupe³nie ró¿ny. W przedstawionej bowiem
w oœwiadczeniu sprawie, powodem, dla którego organy podatkowe zakwestionowa³y
prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze by³o opóŸnienie po
stronie wystawcy w zaewidencjonowaniu spornej faktury, a tym samym dosz³o do
opóŸnienia w odprowadzeniu do bud¿etu kwoty podatku wynikaj¹cej z tej faktury.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e organy podatkowe nie kwestionowa³y przedmiotowej faktury jako
dokumentu potwierdzaj¹cego faktycznie dokonan¹ dostawê towarów przeprowadzon¹
miêdzy dwoma przedsiêbiorstwami bêd¹cymi podatnikami podatku od wartoœci dodanej. Nie by³o równie¿ w¹tpliwoœci, ¿e dane zamieszczone na tej fakturze odzwierciedla³y
przebieg rzeczywistej operacji gospodarczej. Natomiast w sprawie przedsiêbiorców
transportowych województwa ³ódzkiego zakwestionowano prawo do odliczenia podatku naliczonego, poniewa¿ podatek naliczony wynika³ z fikcyjnych faktur VAT (pod
wzglêdem podmiotowym i przedmiotowym). Ustalone w sprawie okolicznoœci faktyczne
wskazuj¹ bowiem, ¿e przedmiotem transakcji dokonywanych przez „³ódzkich transportowców” nie by³ olej napêdowy lecz produkt ropopochodny oraz, ¿e dostawcami tego towaru nie byli kontrahenci wymienieni w fakturach. Organy podatkowe uzna³y
zatem, ¿e w badanej sprawie zakupy oleju napêdowego mia³y charakter fikcyjny, a zakwestionowane faktury VAT zawiera³y dane, które nie odzwierciedla³y rzeczywistych
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operacji gospodarczych. Powy¿sze wyraŸnie wskazuje, ¿e w tym przypadku nie mo¿na
mówiæ o „sprawie identycznej pod wzglêdem faktycznym”.
Odnosz¹c siê do zweryfikowania „pogl¹du na wielokrotnie poruszan¹ sprawê ³ódzkich transportowców” nale¿y podkreœliæ, ¿e ka¿da sprawa prowadzona jest w sposób
uwzglêdniaj¹cy obowi¹zuj¹ce przepisy prawa materialnego i procesowego oraz stan
faktyczny konkretnej sprawy.
Ponadto uprzejmie informujê, i¿ procedury obowi¹zuj¹ce w sprawach podatkowych,
zosta³y uregulowane w ustawie Ordynacja podatkowa. W toku prowadzonego postêpowania organ podatkowy zobligowany jest, na mocy art. 122 powo³anej ustawy, do podejmowania wszelkich niezbêdnych dzia³añ w celu dok³adnego wyjaœnienia stanu faktycznego w zakresie niezbêdnym do rozstrzygniêcia sprawy, dochowuj¹c przy tym ustawowych standardów postêpowania podatkowego, jakim s¹ tzw. zasady ogólne.
Stosownie do art. 127 ustawy Ordynacja podatkowa, postêpowanie podatkowe jest
dwuinstancyjne. Wobec powy¿szego, nale¿y wskazaæ, i¿ Minister Finansów nie jest
uprawniony do wywierania wp³ywu na czynnoœci organów podatkowych podejmowane
w toku postêpowañ podatkowych i pozbawiania ich w ten sposób samodzielnoœci
w orzekaniu. Dzia³anie takie by³oby tak¿e sprzeczne z zasad¹ równoœci wzglêdem innych podatników, a przede wszystkim dawa³oby podstawy do stwierdzenia niewa¿noœci wydanych w tych postêpowaniach decyzji podatkowych.
Równoczeœnie zauwa¿yæ nale¿y, i¿ zgodnie z art. 3 §2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 153, poz. 1270, ze zm.), s¹dy administracyjne kontroluj¹ dzia³alnoœæ administracji
publicznej poprzez orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne.
Od wydanego przez wojewódzki s¹d administracyjny wyroku lub postanowienia
koñcz¹cego postêpowanie w sprawie przys³uguje skarga kasacyjna do Naczelnego
S¹du Administracyjnego.
Wy¿ej opisane procedury zapewniaj¹ zatem rzeteln¹ weryfikacjê dokonywanych
przez organy podatkowe interpretacji przepisów.
Wymaga zaznaczenia, i¿ z uzyskanych wyjaœnieñ wynika, ¿e od dnia 1 stycznia
2009 r. Wojewódzki S¹d Administracyjny w £odzi w sprawach firm transportowych,
nie uchyli³ ¿adnej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w £odzi w zakresie podatku od towarów i us³ug z powodu naruszenia przepisów prawa materialnego. Innymi s³owy,
w ¿adnej ze spraw S¹d nie uzna³, ¿e ww. organ dokona³ b³êdnej interpretacji przepisów
reguluj¹cych opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug. Powy¿sze potwierdzaj¹
równie¿ orzeczenia Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie (np. w sprawach
o sygn. I FSK 63/11, I FSK 219/11, I FSK 386/11).
Przedk³adaj¹c powy¿sze, wyra¿am przekonanie, ¿e zaprezentowany stan sprawy
bêdzie wystarczaj¹cym wyjaœnieniem poruszonych zagadnieñ.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Wielokrotnie zwraca³em sie do Pana Ministra z apelem o pomoc dla rolników beneficjentów programu dotycz¹cego premii dla m³odych rolników, którzy nie ze swojej winy, tylko z powodu zmiany przepisów nie mogli uzupe³niæ
wykszta³cenia. W poruszanej przeze mnie sprawie dosz³o do kuriozalnej sytuacji: obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystêpuje
z wnioskami o egzekucje „nienale¿nie” pobranych przez m³odych rolników
dofinansowañ z ró¿nych, czêsto niezasadnych i niemaj¹cych uzasadnienia
prawnego powodów i co najwa¿niejsze z punktu widzenia beneficjentów
sprawy te przegrywa.
Prosimy Pana Ministra o nastêpuj¹ce informacje.
1. Odnoœnie do liczby zakwestionowanych umów o dofinansowanie w ramach programu „Premia dla M³odych Rolników” z podaniem powodu wyst¹pienia o zwrot w stosunku do liczby wszystkich beneficjentów w kraju
i z podzia³em na poszczególne województwa.
2. Odnoœnie do liczby tocz¹cych siê postêpowañ o egzekucje, s¹dowych
z uwzglêdnieniem etapu, na jakim siê znajduj¹ te postêpowania.
3. Odnoœnie do wyniku zakoñczonych postêpowañ s¹dowych wraz z argumentacj¹.
Wobec faktu, i¿ Pan Minister pozostaje niewzruszony na moje, trwaj¹ce
od prawie piêciu lat, proœby, mam jedno krótkie pytanie: czy nie jest Panu Ministrowi wstyd, ¿e s¹dy musz¹ broniæ rolników przed dzia³aniem urzêdników
ministra rolnictwa? Przyznaj¹ racjê rolnikom, i¿ nale¿nie pobrali otrzymane
dofinansowanie i wype³nili wszelkie zobowi¹zania wobec agencji.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 marca br. dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez
Panów Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego oraz Wojciecha Skurkiewicza w sprawie zobowi¹zania do uzupe³nienia wykszta³cenia 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 informacje, o które prosili autorzy oœwiadczenia.
Uprzejmie informujê, ¿e z danych za okres od 2008 roku do kwietnia 2012 roku,
przekazanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, instytucjê wdra¿aj¹c¹ dzia³anie „U³atwianie startu m³o-
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dym rolnikom” SPO „Restrukturyzacja...” wynika, i¿ ogó³em odnotowano 210 spraw
s¹dowych (czynnych i zakoñczonych), w których tocz¹ siê lub toczy³y postêpowania cywilne przeciwko lub z powództwa beneficjentów dzia³ania „U³atwianie startu m³odym
rolnikom” SPO, którzy nie spe³nili kryterium wykszta³cenia. 132 sprawy zakoñczy³y siê
prawomocnymi orzeczeniami, w tym 114 spraw zakoñczy³o siê orzeczeniami korzystnymi dla Agencji, natomiast 18 spraw zakoñczy³o siê orzeczeniami korzystnymi dla
beneficjentów. W uzasadnieniach orzeczeñ korzystnych dla beneficjentów, s¹dy powo³ywa³y siê g³ównie na art. 5 Kodeksu cywilnego, dotycz¹cy zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Jednoczeœnie informujê, ¿e w kwietniu br. przed s¹dami toczy³o siê 78 postêpowañ
w ww. sprawach.
Dane w zakresie liczby umów o dofinansowanie projektu zawartych z beneficjentami dzia³ania „U³atwianie startu m³odym rolnikom” SPO „Restrukturyzacja...” oraz liczby postêpowañ egzekucyjnych (bêd¹cych w toku i zakoñczonych), obrazuj¹ce skalê
dochodzenia nale¿noœci z tytu³u wyp³aconej pomocy w zwi¹zku ze stwierdzeniem niewywi¹zania siê beneficjentów dzia³ania z postanowieñ umowy w zakresie obowi¹zku
uzupe³nienia wykszta³cenia w celu spe³nienia wymogu dotycz¹cego kwalifikacji zawodowych, w okresie od uruchomienia Programu do dnia 31 marca 2012 roku, zawiera
poni¿sza tabela (tabela nr 1).
Tabela nr 1
Województwo
Dolnoœl¹skie

Liczba
zawartych umów

Liczba tocz¹cych siê
postêpowañ egzekucyjnych

Liczba zakoñczonych
postêpowañ egzekucyjnych

617

24

18

Kujawsko-pomorskie

1129

27

14

Lubelskie

1547

15

4

Lubuskie

220

16

9

1310

30

7

Ma³opolskie

531

13

4

Mazowieckie

2348

69

26

Opolskie

402

11

1

Podkarpackie

372

17

2

1156

36

26

Pomorskie

574

1

2

Œl¹skie

339

10

4

Œwiêtokrzyskie

629

15

8

Warmiñsko-mazurskie

700

34

16

1844

51

23

433

23

10

14151

392

566

£ódzkie

Podlaskie

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Razem

Natomiast szczegó³owe zestawienie liczby beneficjentów dzia³ania „U³atwianie startu m³odym rolnikom” SPO „Restrukturyzacja...” bêd¹cych d³u¿nikami ARiMR z tytu³u
wyp³aconej pomocy w okresie od pocz¹tku wdra¿ania dzia³ania do dnia 31 marca
2012 r. przedstawia tabela nr 2, prezentuj¹ca dane w podziale na:
· Oddzia³y Regionalne ARiMR,
· status spraw: bêd¹ce w toku albo zakoñczone,
· formê dochodzenia nale¿noœci: sprawy s¹dowe, w tym sprawy w egzekucji komorniczej, sprawy zwyk³e, w jakich sp³ata d³ugu nastêpuje na wspólnie uzgodnionych
pomiêdzy d³u¿nikiem i ARiMR warunkach, bez stosowania przymusu Pañstwa.
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Tabela nr 2. Liczba beneficjentów zaewidencjonowanych w rejestrze d³u¿ników
SPO „Restrukturyzacja…” w ramach dzia³ania 1.2 w okresie od uruchomienia Programu do 31 marca 2012 r. w zwi¹zku ze stwierdzeniem niewywi¹zywania siê beneficjentów dzia³ania z postanowieñ umowy w zakresie obowi¹zku uzupe³nienia wykszta³cenia
w celu spe³nienia wymogu dotycz¹cego kwalifikacji zawodowych.
W toku realizacji
Oddzia³u Regionalnego
ARiMR

Zakoñczone

S¹dowe

S¹dowe
Zwyk³e

Suma

Egzekucja
1

2

£¹cznie
Zwyk³e

Suma

6

7=(5+6)

8=(4+7)

Egzekucja
3

4=(2+3

5

Dolnoœl¹skie

6

6

12

24

4

14

18

42

Kujawsko-pomorskie

8

2

17

27

3

11

14

41

Lubelskie

1

3

11

15

4

4

19

Lubuskie

11

5

16

9

9

25

£ódzkie

10

4

16

30

7

7

37

Ma³opolskie

6

1

6

13

Mazowieckie

24

9

36

69

Opolskie

2

2

7

Podkarpackie

5

3

16

5

Podlaskie
Pomorskie
Œl¹skie
Œwiêtokrzyskie

5

1

4

4

17

25

26

95

11

1

1

12

9

17

2

2

19

15

36

23

26

62

1

1

2

2

3

4

10

4

4

14

1

3

8

3

4

15

1

7

8

23

Warmiñsko-mazurskie

10

9

15

34

1

15

16

50

Wielkopolskie

12
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy
oraz do pe³nomocnika rz¹du ds. osób niepe³nosprawnych Jaros³awa Dudy
Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Polityka spo³eczna pañstwa zak³ada promowanie dzia³añ zmierzaj¹cych
do zintegrowania grupy osób niepe³nosprawnych z osobami pe³nosprawnymi
oraz stwarzanie warunków do jej w³aœciwego rozwoju. Osoby niepe³nosprawne walcz¹ codziennie z w³asn¹ s³aboœci¹. Wiêksza sprawnoœæ fizyczna jest
im potrzebna do egzystencji w ¿yciu codziennym, a aktywnoœæ fizyczna – do
prze¿ywania pozytywnych emocji zwi¹zanych z ruchem, który jest uznanym
czynnikiem psychoterapeutycznym. Oznacza to, ¿e w pocz¹tkowym okresie
uczestnictwo w sporcie rekreacyjnym mo¿e byæ jednoczeœnie dzia³alnoœci¹
o charakterze rehabilitacyjnym.
Na sport niepe³nosprawnych przeznaczono w bie¿¹cym roku o po³owê
mniej œrodków finansowych ni¿ w roku ubieg³ym, a w 2012 r. jest przecie¿
paraolimpiada w Londynie. Niepe³nosprawni sportowcy mówi¹, i¿ nie bêd¹
w stanie w³aœciwie siê do niej przygotowaæ, bowiem wydatki na sport niepe³nosprawnych obejmuj¹ równie¿ wydatki na szkolenia, dofinansowanie
zadañ, stypendia i nagrody, a wydatki na sport paraolimpijski dotycz¹ tylko
czêœci zadañ w zakresie finansowania sportu osób niepe³nosprawnych.
Dlaczego niepe³nosprawni sportowcy s¹ tak karani? Dla wielu z nich
brak mo¿liwoœci uprawiania sportu oznacza wegetacjê w czterech œcianach!
Poza tym polscy sportowcy paraolimpijscy przywo¿¹ z zawodów wiêcej medali ni¿ ich pe³nosprawni koledzy, a w kraju „w nagrodê” obni¿a siê im dofinansowanie!
Trudno jest nam zrozumieæ powy¿sz¹ sytuacjê, tym bardziej ¿e w „Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015” zapisano, i¿ „upowszechnianie
sportu i aktywnoœci ruchowej wœród osób niepe³nosprawnych jest œwiatowym kierunkiem dzia³añ skutkuj¹cych usprawnieniem i niwelowaniem barier pomiêdzy ludŸmi” i dlatego w Polsce bêd¹ podejmowane dzia³ania
(wynikaj¹ce ze strategii) zmierzaj¹ce do „zwiêkszenia mo¿liwoœci uprawiania sportu i rekreacji fizycznej osobom niepe³nosprawnym”, a tym samym do
realizacji g³ównego celu strategicznego „Aktywne i sprawne spo³eczeñstwo”.
A tu niepe³nosprawni sportowcy nie tylko nie otrzymuj¹ nale¿nej pomocy, ale
te¿ nie maj¹ gdzie æwiczyæ – w zdecydowanej wiêkszoœci obiekty s¹ zaniedbane, czêsto wymagaj¹ce kapitalnego remontu, zazwyczaj s¹ trudno dostêpne dla osób niepe³nosprawnych – i z kim, bo z regu³y praca trenera/instruktora jest dla wielu osób wykonuj¹cych ten zawód, ze wzglêdu na niskie
wynagrodzenie lub jego brak, prac¹ dodatkow¹ w niepe³nym wymiarze godzin (dane GUS).
Zwracamy siê zarówno do Pani Minister, jak i do Pana Pe³nomocnika
z proœb¹ o informacje w sprawie zakresu i form finansowania uprawiania
sportu przez osoby niepe³nosprawne oraz o informacje o zasobach finansowania reprezentacji Polski w zwi¹zku z paraolimpiadami, mistrzostwami i innymi formami zawodów sportowych. Prosimy tak¿e o informacje, kto i gdzie
mo¿e sk³adaæ wnioski o dofinansowanie?
Ponadto prosimy o szczegó³owe wyjaœnienia w sprawie poruszonego problemu oraz o informacje o podjêtych dzia³aniach i inicjatywach kierowanych
przez Pañstwa urzêdów.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPORTU I TURYSTYKI
Warszawa, 1 czerwca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatorów Pana Grzegorza Wojciechowskiego oraz
Pana Wojciecha Skurkiewicza przekazane pismem z dnia 19 marca 2012 r. (sygn.
BPS/043-07-259/12) w sprawie zakresu i zasad finansowania sportu osób niepe³nosprawnych uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje realizacjê zadañ publicznych z zakresu rozwijania sportu osób niepe³nosprawnych na podstawie art. 29 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z póŸn. zm.), ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póŸn.
zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadañ ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U.
Nr 156, poz. 1051).
Zgodnie z §7 wy¿ej wymienionego rozporz¹dzenia œrodkami Funduszu dofinansowywane s¹ nastêpuj¹ce zadania z zakresu sportu powszechnego osób niepe³nosprawnych:
– organizacja zajêæ sekcji sportowych osób niepe³nosprawnych,
– organizacja imprez sportowych dla osób niepe³nosprawnych,
– organizacja obozów sportowych dla osób niepe³nosprawnych,
– szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy
sportu osób niepe³nosprawnych,
– promocja sportu osób niepe³nosprawnych,
– zakup sprzêtu sportowego.
Kwota œrodków Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie zadañ z zakresu
upowszechniania sportu osób niepe³nosprawnych w 2012 r. wynosi 13 502 000,00 z³.
W 2011 r. wydatkowano na ten cel 13 239 000,00 z³. W 2012 r. zwiêkszono wiêc œrodki
o 263 000,00 z³.
Na realizacjê programów z zakresu sportu wyczynowego osób niepe³nosprawnych
przeznaczono w 2012 r. œrodki Funduszu w wysokoœci – 10 294 000 z³, w tym na:
– przygotowania do igrzysk paraolimpijskich – 7 294 000,00 z³ (w 2011 r. –
8 879 048,00 z³; w 2012 r. zmniejszono wiêc œrodki o 1 585 048 z³, a jednoczeœnie na
przygotowania do IP w Londynie przeznaczono ze œrodków bud¿etu pañstwa
2 554 000,00 z³, które w ca³oœci przekazane zosta³y PZSN „Start”, za poœrednictwem
Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego),
– przygotowania do igrzysk g³uchych – 2 000 000,00 z³ (w 2011 r. – 1 539 300,00 z³;
w 2012 r. zwiêkszono œrodki o 460 700,00 z³),
– przygotowania do mistrzostw œwiata i mistrzostw Europy w sportach nieolimpijskich – 1 000 000,00 z³ (w 2011 r. – 1 521 652,00 z³; w 2012 r. zmniejszono œrodki
o 521 652,00 z³).
W roku 2011, w pierwszym etapie konkursu na realizacjê zadañ zleconych z zakresu wspó³zawodnictwa sportowego osób niepe³nosprawnych, przekazano ze œrodków
Funduszu dotacje celowe w kwocie 9 650 000,00 z³. W trakcie 2011 r. zwiêkszono zakres rzeczowy realizowanych zadañ oraz kwotê ich dofinansowania o 2 290 000,00 z³,
do kwoty 11 940 000,00 z³. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Minister Sportu i Turystyki podj¹³
dzia³ania na rzecz zwiêkszenia w 2012 r. o 2 500 000,00 z³ œrodków Funduszu na dofinansowanie zadañ w zakresie sportu wyczynowego osób niepe³nosprawnych.
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Ró¿nice wysokoœci dofinansowania zadañ w obszarze sportu wyczynowego w latach 2011 i 2012 uwarunkowane s¹ nastêpuj¹cymi czynnikami:
– programy realizowane w 2011 r. obejmowa³y dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski i Pucharów Polski, na które przeznaczono w roku ubieg³ym
ok. 2 000 000,00 z³. W 2012 r. realizacjê i dofinansowanie tych zadañ przesuniêto do
obszaru sportu powszechnego, zmniejszaj¹c zakres rzeczowy i finansowy programów
w obszarze sportu wyczynowego, w tym przede wszystkim programu przygotowañ do
igrzysk paraolimpijskich, w ramach którego organizowano najwiêcej imprez rangi Mistrzostw Polski i Pucharów Polski;
– w roku paraolimpijskim odbywa siê mniejsza liczba imprez o charakterze mistrzowskim, które w roku ubieg³ym generowa³y najwy¿sze koszty przygotowañ;
– w programie przygotowañ do igrzysk paraolimpijskich zadania prowadzone s¹
w roku bie¿¹cym g³ównie do prze³omu lipca i sierpnia, w roku 2011 obejmowa³y okres
od stycznia do grudnia;
– w zwi¹zku z odbywaj¹cymi siê IP w Londynie, Ministerstwo Sportu i Turystyki
zwiêkszy³o ponad dwukrotnie, w porównaniu z rokiem 2011, dofinansowanie zadañ
zleconych PKPar, aby zabezpieczyæ udzia³ reprezentacji paraolimpijskiej w Igrzyskach.
Œrodki te zosta³y wydzielone z ogólnej puli œrodków przeznaczonych na realizacjê programów w obszarze sportu wyczynowego;
– w 2012 r. zwiêkszono œrodki na program przygotowañ do igrzysk g³uchych,
z uwagi na koniecznoœæ zabezpieczenia odpowiednich warunków przygotowañ zawodników do maj¹cych odbyæ siê w 2013 r. Letnich Igrzysk G³uchych w Budapeszcie.
Bie¿¹cy rok jest dla zawodników okresem zintensyfikowanych przygotowañ i walki
o kwalifikacje olimpijskie.
Nale¿y dodaæ, ¿e sport powszechny i wyczynowy osób niepe³nosprawnych dofinansowywany jest ze œrodków pochodz¹cych z pañstwowego funduszu celowego, tj. z dop³at do stawek w grach losowych, stanowi¹cych monopol pañstwa – zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201,
poz. 1540 z póŸn. zm.). W zwi¹zku z powy¿szym wysokoœæ œrodków jest uzale¿niona od
wp³ywów do Funduszu. W 2012 r., z uwagi na ni¿sze wp³ywy, œrodki Funduszu przeznaczone na realizacjê zadañ z zakresu sportu powszechnego i wyczynowego osób niepe³nosprawnych s¹ ni¿sze o 1 629 000,00 z³ w porównaniu ze œrodkami bêd¹cymi
w dyspozycji Ministra w roku ubieg³ym. Ponownie nale¿y podkreœliæ, ¿e Minister Sportu i Turystyki podj¹³ dzia³ania na rzecz zwiêkszenia tej kwoty o 2 500 000,00 z³.
Ponadto informujê, ¿e na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy o sporcie, Ministerstwo
Sportu i Turystyki dofinansowuje ze œrodków bud¿etu pañstwa realizacjê zadañ
zwi¹zanych z przygotowaniami kadry narodowej osób niepe³nosprawnych do udzia³u
w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach g³uchych, mistrzostwach œwiata i mistrzostwach Europy. Na dofinansowanie ww. zadañ przeznaczono w 2012 r. œrodki bud¿etu
pañstwa w wysokoœci 4 554 000,00 z³ (w tym 2 000 000,00 z³ na wyp³aty stypendiów
sportowych), w 2011 r. – 4 455 000,00 z³ (w tym 1 954 300,00 z³ na wyp³aty stypendiów
sportowych). W roku 2012 nast¹pi³ wiêc wzrost o 99 000,00 z³ kwoty œrodków bud¿etu
przeznaczonych na dofinansowanie zadañ, w porównaniu z kwot¹ przyznan¹ w roku
ubieg³ym.
W ramach realizacji ww. zadañ dofinansowywane s¹ wynagrodzenia osób bezpoœrednio zwi¹zanych z prowadzeniem akcji szkoleniowo-startowych, m.in.: trenerów,
instruktorów, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, techników. Maksymalna wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na wynagrodzenia wynosi: instruktor – do
2 000,00 z³/miesi¹c, trener klasy II – do 3 000,00 z³/miesi¹c, trener klasy I – do
3 500,00 z³/miesi¹c, trener klasy mistrzowskiej – do 4 500,00 z³/miesi¹c lub trener/instruktor do 200,00 z³/dzieñ, lekarz, fizjoterapeuta, psycholog – do 250,00 z³/dzieñ, technik – do 130,00 z³/dzieñ.
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz rozporz¹dzenia Ministra Sportu z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyznawania nagród
i wyró¿nieñ zawodnikom nieposiadaj¹cym licencji zawodnika (Dz. U. z 2006 r. Nr 37,
poz. 258, z póŸn. zm.) Minister Sportu i Turystyki przyznaje nagrody pieniê¿ne dla za-
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wodników niepe³nosprawnych za osi¹gniêcie wysokich wyników we wspó³zawodnictwie sportowym. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
oraz rozporz¹dzenia Ministra Sportu z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie nagradzania
za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie kultury fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 113,
poz. 777) przyznawane s¹ nagrody pieniê¿ne dla trenerów i instruktorów sportowców
niepe³nosprawnych. W 2011 r. wyp³acono ze œrodków bud¿etu pañstwa nagrody dla
zawodników niepe³nosprawnych i ich trenerów w wysokoœci 297 057,25 z³.
Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ze œrodków,
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, wyp³acane s¹ œwiadczenia pieniê¿ne dla medalistów igrzysk paraolimpijskich i igrzysk g³uchych. W 2011 r. œwiadczenia paraolimpijskie wyp³acono w kwocie 6 407 000,00 z³. W roku 2012
przeznaczono na ten cel 7 613 000,00 z³.
W kontekœcie przedstawionych powy¿ej danych finansowych nie mo¿na zgodziæ siê
ze stwierdzeniem, ¿e na sport osób niepe³nosprawnych Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy³o w roku 2012 o po³owê mniej œrodków finansowych ni¿ w roku ubieg³ym. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Minister Sportu i Turystyki podejmuje w ramach
dostêpnych œrodków wszelkie starania, aby zapewniæ niepe³nosprawnym sportowcom
jak najlepsze warunki uczestnictwa w rywalizacji sportowej.
Z wyrazami szacunku
Joanna Mucha

OdpowiedŸ
PE£NOMOCNIKA RZ¥DU
DO SPRAW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Warszawa, 5.04.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 19 marca 2012 r., znak: BPS/043-07-260/12, przy
którym przes³any zosta³ tekst wspólnego oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza podczas 7. posiedzenia
Senatu RP w dniu 14 marca 2012 r. proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.
Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z póŸn. zm.) jednym z zadañ, które mog¹ zostaæ dofinansowane ze
œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych jest sport,
kultura, rekreacja i turystyka osób niepe³nosprawnych.
Zgodnie z §4 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie okreœlenia rodzajów zadañ powiatu, które mog¹ byæ finansowane ze
œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 96,
poz. 861 z póŸn. zm.) o dofinansowanie powy¿szego zadania mog¹ ubiegaæ siê osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, je¿eli:
1) prowadz¹ dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych przez okres co najmniej
2 lat przed dniem z³o¿enia wniosku,
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2) udokumentuj¹ zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepe³nosprawnych
warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
3) udokumentuj¹ posiadanie œrodków w³asnych lub pozyskanych z innych Ÿróde³ na
sfinansowanie przedsiêwziêcia w wysokoœci nieobjêtej dofinansowaniem ze œrodków Funduszu.
Dofinansowanie nastêpuje na pisemny wniosek, który w przypadku organizacji
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepe³nosprawnych nale¿y z³o¿yæ do powiatowego centrum pomocy rodzinie w³aœciwego dla miejsca zamieszkania osób niepe³nosprawnych objêtych wnioskiem o dofinansowanie. Wysokoœæ dofinansowania wynosi
do 60% kosztów przedsiêwziêcia.
Z szacunkiem
Jaros³aw Duda
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
oraz do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora
dróg krajowych i autostrad Lecha Witeckiego
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze!
Zwracamy siê z zapytaniem odnoœnie do stwierdzenia odmowy pañstwu
Tomaszowi, Halinie, Lechowi A., zamieszka³ym w miejscowoœci K., przez
GDDKiA prawa do ponownego z³o¿enia wniosku w sprawie. Prosimy o informacje i wyjaœnienie, a przede wszystkim o podanie podstawy prawnej odmowy z³o¿enia wniosku pañstwu A. o odwo³anie. Takim postêpowaniem
i stanowiskiem, i¿ „dalsze wnioski od Pañstwa w tej sprawie nie bêd¹ rozpatrywane”, GDDKiA odmawia przys³uguj¹cego pañstwu A. prawa do obrony
swoich praw, co w sytuacji pañstwa Adamowskich prowadzi do ograniczenia
swobody prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i dalszego œwiadczenia dotychczasowych us³ug.
Ponadto prosimy Pana Ministra o wnikliwe przeanalizowanie ca³ej sprawy z uwzglêdnieniem przytaczanych przez pañstwa A., naszym zdaniem zasadnych i logicznych, argumentów w sprawie.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 19 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza (pismo znak: BPS/043-07-261/12 z dnia 19 marca
2012 r.) w sprawie likwidacji w miejscowoœci K. zjazdu z drogi krajowej S-8 do prowadzonego przez Pañstwo A. serwisu wulkanizacyjnego uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
Pañstwo A. wziêli czynny udzia³ w procesie ustalania lokalizacji inwestycji – rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej – ³¹cznie z wykorzystaniem
trybu odwo³awczego od decyzji oraz trybu skargi do s¹du administracyjnego. W oparciu o wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 12.11.2007 r.
Oddzia³ GDDKiA w £odzi przed³o¿y³ do £ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego materia³y, bêd¹ce uzupe³nieniem za³¹czników do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
Materia³y te zawiera³y m.in. zmienione rozwi¹zania techniczne zapewniaj¹ce dojazd do
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nieruchomoœci Pañstwa A., tj. do dzia³ek o nr 38/1 i 39/1. W dniu 30.09.2008 r. Wojewoda £ódzki wyda³ decyzjê lokalizacyjn¹ nr 15/2008 uwzglêdniaj¹c¹ postulaty Pañstwa A.,
od której Pañstwo A. nie wnieœli odwo³ania.
Jednoczeœnie nale¿y wyjaœniæ, i¿ istniej¹cy zjazd z drogi krajowej nr 8 na posesjê
Pañstwa A. nigdy nie by³ uzgodniony z Oddzia³em GDDKiA w £odzi, a zatem by³ zjazdem u¿ytkowanym nielegalnie. Po³o¿enie nieruchomoœci wzglêdem skrzy¿owania nie
pozwala na poprawne usytuowanie takiego zjazdu z zamiarem u¿ytkowania go przez
pojazdy wielkogabarytowe, np. samochody ciê¿arowe. Ponadto nale¿y zaznaczyæ, i¿
w przypadku lokalizacji dzia³alnoœci gospodarczej – zak³adu wulkanizacyjnego – na
nieruchomoœci przyleg³ej do pasa drogi krajowej nale¿a³oby uzgodniæ ten fakt z zarz¹dc¹ drogi, tj. GDDKiA – takie uzgodnienie nie mia³o miejsca.
Z wyjaœnieñ przedstawionych przez GDDKiA wynika, i¿ w zwi¹zku z rozpoczêt¹ realizacj¹ inwestycji na drodze krajowej nr 8 na odcinku Piotrków Trybunalski – granica
województwa ³ódzkiego, dzia³ki o nr 38/1 i 39/1 posiadaj¹ zjazd z drogi wewnêtrznej
poprzez dzia³kê o nr ewid. 35/1. Droga wewnêtrzna s³u¿y obs³udze komunikacyjnej terenów przyleg³ych do pasa drogowego drogi krajowej (w tym nieruchomoœci Pañstwa A.). Równie¿ docelowo obs³uga komunikacyjna nieruchomoœci Pañstwa A. bêdzie
odbywaæ siê zgodnie z tym rozwi¹zaniem, tj. drog¹ dojazdow¹ po³¹czon¹ z drog¹ powiatow¹ i ³¹cznic¹ wêz³a „Z.” poprzez skrzy¿owanie typu rondo. Trudno zatem uznaæ, i¿
nieruchomoœæ Pañstwa A. nie nadaje siê do prawid³owego wykorzystania na dotychczasowe cele z powodu zlikwidowania bezpoœredniego nielegalnego zjazdu z drogi krajowej nr 8. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z §9 ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z póŸn. zm.) stosowanie zjazdów na drodze klasy S jest zabronione.
Ponadto pragnê zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.)
przez „dostêp do drogi publicznej” – nale¿y rozumieæ bezpoœredni dostêp do tej drogi albo dostêp do niej przez drogê wewnêtrzn¹ lub przez ustanowienie odpowiedniej s³u¿ebnoœci drogowej. Zatem pojêcie „dostêpu do drogi publicznej”, o którym mowa
w komentowanym przepisie, nie ogranicza siê do bezpoœredniego dostêpu, a wiêc do
przypadku, gdy dzia³ka budowlana graniczy z drog¹ zaliczon¹ do jednej z kategorii
dróg publicznych. Oczywistym jest zatem, ¿e pojêcie dostêpu do drogi publicznej nale¿y rozumieæ mo¿liwie jak najszerzej. Dlatego warunek dostêpu do drogi publicznej
spe³niony jest zawsze wtedy, kiedy na przedmiotow¹ dzia³kê mo¿na dostaæ siê – zgodnie z prawem – z drogi publicznej. Ustawodawca nie stawia przy tym wymagañ co do
rodzaju tego dostêpu, czy ma byæ to droga, œcie¿ka. Zaœ w orzecznictwie s¹dów administracyjnych, w odniesieniu do dopuszczalnoœci zjazdów z dróg publicznych na teren
nieruchomoœci, podkreœla siê przede wszystkim, ¿e z faktem bezpoœredniej dostêpnoœci („przylegania”) dzia³ki do drogi publicznej nie wi¹¿e siê z mocy samego prawa mo¿liwoœæ ustanowienia zjazdu z tej drogi na dzia³kê. Mo¿liwoœæ ustanowienia w takiej
sytuacji zjazdu z drogi publicznej nie jest bowiem wprost zwi¹zana z prawem w³asnoœci
gruntu czy z dzia³aniami jego w³aœciciela podejmowanymi na podstawie tzw. prawa
s¹siedzkiego, lecz stanowi uprawnienie o charakterze rzeczowym, które zwi¹zane jest
z okreœlon¹ nieruchomoœci¹, przyznawane w drodze zgody zarz¹du drogi, maj¹cej formê decyzji administracyjnej (uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 maja
2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 376/07).
Zgodnie zaœ z treœci¹ wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 paŸdziernika 2010 r. sygn. akt II SA/Po 463/10 „przez dostêp do drogi publicznej naje¿y rozumieæ bezpoœredni dostêp do tej drogi albo dostêp do niej przez drogê
wewnêtrzn¹ lub przez ustanowienie odpowiedniej s³u¿ebnoœci drogowej. Dzia³ka s¹siednia musi mieæ zatem dostêp do konkretnej, tej samej drogi publicznej, co zapewnia jednak nie tylko bezpoœrednie po³¹czenie, ale równie¿ poœrednie”. Zatem dostêp do drogi
publicznej mo¿e byæ zapewniony alternatywnie przez drogê wewnêtrzn¹ lub przez
ustanowienie odpowiedniej s³u¿ebnoœci drogowej. Istotne jest aby zarz¹dca drogi we-
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wnêtrznej zgadza³ siê na korzystanie z drogi wewnêtrznej (wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 listopada 2010 r. sygn. akt II OSK 1625/09).
Odnosz¹c siê do zarzutu Pañstwa A. o niewykupienie pozosta³ej czêœci nieruchomoœci uprzejmie wyjaœniam, i¿ zgodnie z jednolitym stanowiskiem doktryny „Wniosek
z³o¿ony w trybie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80,
poz. 721 ze zm.) nie jest rozpatrywany w trybie postêpowania administracyjnego, gdy¿
nie jest to sprawa administracyjna w rozumieniu k.p.a. Jest to – mimo, ¿e nabywc¹
omawianej czêœci nieruchomoœci na rzecz Skarbu Pañstwa jest organ administracji
publicznej – roszczenie cywilnoprawne, którego w razie sporu strona mo¿e dochodziæ
przed s¹dem powszechnym”.
Warto tak¿e przytoczyæ tezê z wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006 r.
sygn. I SA Wa 470/05, zgodnie z któr¹ Ustawodawca nie przewidzia³ obowi¹zku wykupu wiêkszej ni¿ proponowana wielkoœæ dzia³ki z tego powodu, ¿e pozosta³a czêœæ nieruchomoœci, w ocenie jej w³aœciciela, straci³a wartoœæ ekonomiczn¹ i nie mo¿e byæ
wykorzystana na dopiero planowan¹ inwestycjê. Niew¹tpliwie przy ocenie, czy pozosta³a czêœæ nieruchomoœci nie nadaje siê do prawid³owego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarz¹dca drogi powinien dzia³aæ na podstawie i w granicach prawa,
przestrzegaj¹c obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. Zatem w przypadku odmowy uznania wniosku dotychczasowego w³aœciciela o nabycie tzw. resztówki organ administracji
publicznej powinien przedstawiæ racjonalne i rzetelne uzasadnienie swojego stanowiska. Zarz¹dca drogi powinien ustaliæ na podstawie posiadanej wiedzy i dokumentów,
w tym przedstawionych przez wnioskodawcê czy mo¿liwe jest wykorzystanie tzw. resztówki zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem i wykorzystaniem. Dotychczasowe
przeznaczenie nieruchomoœci mo¿e wynikaæ z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub z faktycznego dotychczasowego wykorzystania zgodnego z przepisami prawa.
Wniosek o wykup pozosta³ej czêœci nieruchomoœci nale¿y z³o¿yæ do Generalnego
Dyrektora Dróg Publicznych i Autostrad (GDDKiA). W oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy
to GDDKiA samodzielnie ocenia, czy mo¿e zastosowaæ ww. art. 13 specustawy. Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ Pañstwo A. pismem z dnia 4 lipca 2011 r. zostali poinformowani, ¿e wobec wielokrotnie kierowanych do Oddzia³u GDDKiA w £odzi
wniosków w przedmiotowej sprawie, odmowa wykupu zabudowanej nieruchomoœci
oznaczonej numerami dzia³ek 38/1 i 39/1 jest ostateczna i ¿e dalsze ich wnioski w tej
samej sprawie przy niezmienionym stanie faktycznym i prawnym nie mog¹ spowodowaæ zmiany stanowiska.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

174

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r.

OdpowiedŸ
GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Warszawa, 24.04.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 marca 2012 r., znak: BPS/043-07-262/12, przy
którym przekazano oœwiadczenie wspólne Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza, dotycz¹ce wyjaœnienia kwestii odmowy
przez GDDKiA Pañstwu Tomaszowi, Halinie i Lechowi A. prawa do ponownego z³o¿enia
wniosku w zakresie zapewnienia bezpoœredniego dojazdu do zak³adu wulkanizacyjnego „TRANS-GUM Serwis Opon” z drogi ekspresowej S8, uprzejmie informujê, ¿e Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad nie odmówi³ Pañstwu A. prawa do
sk³adania dalszych wniosków w sprawie, lecz jedynie wskaza³ na ostatecznoœæ stanowiska w sprawie wykupu nieruchomoœci.
Intencj¹ u¿ytego sformu³owania wskazuj¹cego, i¿ „dalsze wnioski w tej sprawie nie
bêd¹ rozpatrywane” by³o jedynie poinformowanie stron o okolicznoœciach faktycznych
i prawnych, które mog¹ mieæ wp³yw na ustalenie praw i obowi¹zków bêd¹cych przedmiotem postêpowania (art. 9 Kodeksu postêpowania administracyjnego).
Poni¿ej uprzejmie przedstawiam szczegó³owe wyjaœnienia w przedmiotowej sprawie.
¯¹danie nabycia czêœci nieruchomoœci, w warunkach okreœlonych w art. 13 ust. 3
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z póŸn. zm.),
na który powo³uj¹ siê Pañstwo A. i który stanowi jedyn¹ podstawê prawn¹ nabycia nieruchomoœci poza pasem drogowym na wniosek W³aœciciela, ma charakter cywilnoprawny i nie podlega rozstrzygniêciu w drodze decyzji administracyjnych. O takim jego charakterze (cywilnym) œwiadcz¹ chocia¿by wyroki S¹dów Administracyjnych w kilku sprawach, np. wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja
2007 r.(sygn. I SA/Wa 450/07 oraz wyrok z dnia 4 czerwca 2007 r., sygn. I SA/Wa
137/07. Zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego, wyra¿onymi
w wyroku z dnia 30 maja 2007 r., sygn. I SA/Wa 450/07, cyt.: „Je¿eli zaœ chodzi o podnoszon¹ przez skar¿¹cego sprawê odmowy wykupu przez GDDKiA dzia³ki nr [...], S¹d zauwa¿a, ¿e ¿¹danie nabycia czêœci nieruchomoœci, w warunkach okreœlonych w art. 13
ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ma charakter cywilnoprawny i nie podlega rozstrzygniêciu w drodze decyzji administracyjnej, dlatego te¿ mo¿e byæ dochodzone tylko
i wy³¹cznie w postêpowaniu cywilnym przed s¹dem pow- szechnym”.
Powy¿sze oznacza, ¿e wniosków sk³adanych w trybie art. 13 ust. 3, o którym wy¿ej
mowa, nie rozpatruje siê w formie decyzji administracyjnej wydawanej w trybie przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego, a stronie niezadowolonej ze sposobu
rozpatrzenia z³o¿onego wniosku przys³uguje prawo do dochodzenia swych roszczeñ na
drodze s¹dowej. O takim charakterze wniosku, odpowiedzi na wniosek, a tak¿e o przys³uguj¹cym prawie do roszczeñ na drodze s¹dowej ka¿dorazowo s¹ informowane osoby
fizyczne i instytucje sk³adaj¹ce wniosek w trybie art. 13 ust. 3 ww. ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 roku w przypadku odmowy jego uznania przez GDDKiA. Pañstwo A.
byli o tym informowani wielokrotnie.
Interpretacja art. 13 ust. 3, i co z tym zwi¹zane stosowanie tego artyku³u przez
GDDKiA, sprowadza siê ka¿dorazowo do przeprowadzenia oceny czy spe³nione s¹ przes³anki, o których mowa w tym artykule, a mianowicie czy nieruchomoœæ, o wykupienie
której wnioskuje strona zosta³a uprzednio czêœciowo przejêta na cel budowy drogi (inaczej mówi¹c czy zosta³a czêœciowo objêta, a wiêc podzielona liniami rozgraniczaj¹cymi
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inwestycjê) oraz czy ta pozosta³a po przejêciu czêœæ, o której wykup wnioskuje strona,
nie nadaje siê do prawid³owego wykorzystania na dotychczasowe cele.
Tryb rozpatrywania wniosków o wykup nieruchomoœci w trybie art. 13 ust. 3 ww.
ustawy stosowany w GDDKiA charakteryzuje siê „dwuinstancyjnoœci¹”, co oznacza jego rozpatrzenie przez Oddzia³ GDDKiA, a nastêpnie przez Centralê w przypadku zakwestionowania stanowiska Oddzia³u GDDKiA.
W efekcie takiego postêpowania nastêpuje niekiedy sformu³owanie stanowiska polemicznego w stosunku do zajmowanego przez Oddzia³, a tak¿e wskazanie okolicznoœci
przemawiaj¹cych za innym ni¿ Oddzia³ zinterpretowaniem przes³anek. W przypadku
jednak zgodnoœci Centrali, co do zajmowanego wczeœniej przez Oddzia³ GDDKiA stanowiska, strona jest informowana o ostatecznym odrzuceniu wniosku i przys³uguj¹cym
jej prawie do roszczeñ na drodze s¹dowej. Dalsze wielokrotne kierowanie wniosków
o nabycie nieruchomoœci w trybie art. 13 ust. 3 ww. ustawy, które to wnioski nie wskazuj¹ na wyst¹pienie nowych, niebranych wczeœniej pod uwagê okolicznoœci, nie powoduj¹ ju¿ wszczêcia procedury ich ponownego rozpatrzenia, co nie znaczy ¿e nie jest na
taki wniosek udzielana stronie odpowiedŸ.
W przypadku ponawiania wniosku bez wskazywania nowych okolicznoœci sprawy –
jego rozpatrzenie mo¿e ograniczyæ siê do podtrzymania poprzedniego stanowiska
(per analogiam art. 239 Kodeksu postêpowania administracyjnego).
W piœmie z dnia 30 lipca 2010 r., znak: GDDKiA-DPI-WN-ar-051(8)-603/10 (kopiê
pisma* przedk³adam w za³¹czeniu) GDDKiA informuje Stronê, ¿e wniosek o ponowne
(9 z kolei) rozpatrzenie sprawy zosta³ szczegó³owo rozpoznany ³¹cznie z wczeœniejszymi
wnioskami kierowanymi do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznika Praw
Obywatelskich.
W rozpatrywanej sprawie nie znaleziono innych, wczeœniej niebranych pod uwagê,
okolicznoœci maj¹cych wp³yw na stanowisko GDDKiA. Z tej te¿ przyczyny podtrzymano
wczeœniej prezentowane Pañstwu A. stanowisko, jakie zajmowa³ w sprawie Oddzia³
GDDKiA w £odzi i przypomniano o stanowisku innych instytucji Pañstwa, do których
uprzednio Pañstwo A. kierowali swoje wnioski czy skargi.
W przypadku, o którym mowa – czyli sprawie Pañstwa A. – stan faktyczny i prawny
zosta³ ustalony, a ca³y przebieg postêpowania zosta³ wielokrotnie zweryfikowany i nie
ma uzasadnienia prawnego do rozpatrywania kolejnych wniosków kierowanych do
GDDKiA w tej samej sprawie, bez wskazania nowych okolicznoœci.
Zasadniczym powodem ¿¹dañ Pañstwa A. podkreœlanym w wielu wnioskach, jest
rzekome pozbawienie Ich firmy „TRANS – GUM” bezpoœredniego dostêpu do drogi krajowej nr 8. Rzecz w tym, i¿ takiego dostêpu nigdy nie mieli, bowiem formalnie dostêp
komunikacyjny do przedmiotowej nieruchomoœci odbywa³ siê z drogi lokalnej – ulicy
Osiedlowej, a ta dopiero w³¹czona by³a do drogi krajowej nr 8.
Ciê¿kie pojazdy (TIR), w których obs³udze wedle zapewnieñ firmy „TRANS-GUM”
wyspecjalizowa³a siê ta firma, wje¿d¿a³y na tê nieruchomoœæ z drogi krajowej nr 8 nieprawid³owo poprzez ulicê Osiedlow¹, której wlot do drogi krajowej nr 8 zlokalizowany
w rejonie skrzy¿owania z drog¹ lokaln¹ (poprzeczn¹), nie by³ przystosowany do takiego
ruchu tego typu pojazdów. Ta sytuacja nara¿a³a firmê „TRANS-GUM” na szereg interwencji s³u¿by drogowej, w wyniku których nielegalny wjazd by³ uniemo¿liwiany,
o czym zreszt¹ Pañstwo A. pisz¹ w swoich wnioskach.
W trakcie przebudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, wlot
lokalnej ulicy Osiedlowej zostanie umiejscowiony w wêŸle, natomiast skrzy¿owanie
z drog¹ lokaln¹ zostanie zlikwidowane (w dotychczasowym ci¹gu drogi lokalnej projektowane jest przejœcie dla pieszych nad drog¹ ekspresow¹). Obs³uga komunikacyjna firmy „TRANS-GUM” realizowana bêdzie jednak tak jak dotychczas, tj. z ulicy Osiedlowej.
Takie rozwi¹zanie jest w³aœnie sporne, gdy¿ firma „TRANS-GUM” domaga siê wjazdu
pojazdów na jej teren bezpoœrednio z drogi ekspresowej.
Argument podawany we wnioskach o wykup nieruchomoœci, jako nienadaj¹cej siê
do wykorzystania na dotychczasowe cele z powodu pozbawienia jej bezpoœredniego
* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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zjazdu z drogi krajowej, jest w œwietle przywo³anych wyjaœnieñ uznawany przez
GDDKiA za nieuzasadniony i nieuprawniony. Nale¿y ponadto podkreœliæ, ¿e zgodnie
z przepisami o warunkach jakie musz¹ spe³niaæ poszczególne rodzaje dróg, dostêp do
drogi ekspresowej odbywaæ siê mo¿e wy³¹cznie poprzez wêz³y, a bezpoœrednie wjazdy
i zjazdy do nieruchomoœci s¹ niedopuszczalne. Taki przepis wynika z aspektu zwi¹zanego
z koniecz- noœci¹ zapewnienia bezpieczeñstwa w ruchu drogowym na drogach ekspresowych.
Uprzejmie informujê, i¿ GDDKiA otrzyma³a od Pañstwa A. ju¿ po dacie 30 lipca
2010 r. oko³o 13 dalszych pism i wniosków, w tym kierowanych równie¿ do Prezydenta RP,
G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlanego, Ministra Infrastruktury, ponownie do Prezydenta RP, Najwy¿szej Izby Kontroli oraz pismo z dnia 16 maja 2011 roku od Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, na które GDDKiA udzieli³a stosownych odpowiedzi,
w tym bezpoœrednio Panu Senatorowi pismem z dnia 24 czerwca 2011 roku (znak:
GDDKiA-BGD-WP-mw-070-76/2011).
Ponadto, celem potwierdzenia wy¿ej przedstawionych informacji, uprzejmie przekazujemy kopiê pisma z dnia 4 lipca 2011 roku. W piœmie tym w syntetycznej formie
zawarto wszystkie informacje dotycz¹ce prowadzonej korespondencji nie tylko z Pañstwem A., ale te¿ i osobami (b¹dŸ instytucjami) interweniuj¹cymi w tej sprawie.
Podsumowuj¹c, uprzejmie informujê, i¿ GDDKiA rozpatruj¹c sprawê Pañstwa A.
dochowa³a nale¿ytej starannoœci w jej prawid³owym rozpoznaniu poprzez ustalenie jej
stanu faktycznego oraz prawnego i poinformowanie Strony o wynikach jej rozpatrzenia
oraz przys³uguj¹cych prawach.
Z powa¿aniem
p.o. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Lech Witecki
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane jest do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracamy siê do Pana Prokuratora Generalnego z wnioskiem o wnikliwe
zajêcie siê spraw¹ pana Marcina S. (zamieszka³ego w R.).
Pan Marcin S. do 2007 r. by³ kierownikiem referatu w Stra¿y Miejskiej
w K. i zosta³ dyscyplinarnie zwolniony z pracy z powodu swojej wypowiedzi,
jak siê potem okaza³o prawdziwej, odnosz¹cej siê do komendanta Stra¿y
Miejskiej Janusza W. nadal pe³ni¹cego tê funkcjê.
Pan Marcin S. wygra³ sprawê przed s¹dem pracy, wykazuj¹c bezzasadnoœæ zwolnienia dyscyplinarnego, lecz nie zmienia to faktu, ¿e na skutek bezzasadnego zwolnienia pozostawa³ i nadal pozostaje bez pracy, przy czym
przez co najmniej trzy lata powodem niemo¿noœci znalezienia pracy by³ uwidoczniony w œwiadectwie pracy fakt dyscyplinarnego zwolnienia.
Nadmieniamy, i¿ pan Marcin S. jako funkcjonariusz Stra¿y Miejskiej, ale
tak¿e jako przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego Stra¿ników Miejskich
i Gminnych wyrazi³ publiczny sprzeciw, miêdzy innymi, wobec przyjêcia
przez komendanta Stra¿y Miejskiej darowizny w postaci samochodu od firmy
Toyota, do którego przyjêcia nie by³ uprawniony. Sprawa przyjêcia tego samochodu by³a przedmiotem zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa z³o¿onego przez pana Marcina S. oraz postêpowania prokuratorskiego. W tym
postanowieniu prokurator, umarzaj¹c postêpowanie, stwierdzi³, ¿e nie dosz³o
do pope³nienia przestêpstwa, bo przyjmuj¹cy darowiznê komendant nie dzia³a³ na szkodê miasta. Jest to w naszym przekonaniu stanowisko absurdalne,
gdy¿ z przyjmowania tego rodzaju darowizn mog¹ powstawaæ szkody niemaj¹tkowe wynikaj¹ce z uzale¿nienia Stra¿y Miejskiej od prywatnych sponsorów. Takie uzale¿nienie jest wysoce korupcjogenne i nie powinno mieæ
miejsca w demokratycznym pañstwie prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska.
Mamy w tej chwili do czynienia z paradoksaln¹ i wysoce niesprawiedliw¹ sytuacj¹. Komendant Stra¿y Miejskiej, który zachowa³ siê w sposób korupcjogenny, nadal pe³ni swoj¹ funkcjê, a podleg³y mu funkcjonariusz, który
sprzeciwi³ siê tego typu zachowaniom, zosta³ napiêtnowany, wyrzucony
z pracy i sytuacja ta dramatycznie zaci¹¿y³a na ca³ym jego ¿yciu.
Uwa¿amy, ¿e Pan Prokurator Generalny jako funkcjonariusz pañstwa
odpowiadaj¹cy za stan praworz¹dnoœci powinien stan¹æ w obronie cz³owieka, który postêpuj¹c praworz¹dnie i sprzeciwiaj¹c siê etycznie nagannym zachowaniom swojego prze³o¿onego, sta³ siê w wyniku tego ofiar¹
niesprawiedliwych represji.
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny rozwa¿y³ mo¿liwoœæ udzielenia
pomocy panu Marcinowi S. w naprawie wyrz¹dzonych mu krzywd prawnych
i moralnych, a tak¿e by zweryfikowa³ Pan zasadnoœæ umorzenia postêpowania w sprawie I Ds. ... Prokuratury Rejonowej w K.
Prosimy tak¿e o to, ¿eby Pan Prokurator Generalny z najwy¿sz¹ uwag¹
potraktowa³ tê sprawê, gdy¿ chodzi tutaj o bardzo wa¿ny problem dotycz¹cy
ochrony osoby ujawniaj¹cej zachowanie korupcyjne. Troska o ochronê takiej
osoby powinna byæ szczególnym zobowi¹zaniem dla organów prokuratury
i nie mo¿na dopuœciæ do sytuacji, w której osoba ujawniaj¹ca korupcjê poddawana jest szykanom i represjom, a prokuratora nie reaguje w³aœciwie.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ
Warszawa, 19.04.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 19 marca 2012 r. (nr BPS/043-07-263/12) wspólne oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu
14 marca 2012 r. w przedmiocie zbadania sprawy umorzonej przez prokuraturê z zawiadomienia pana Marcina S. by³ego kierownika referatu w Stra¿y Miejskiej w K. który
zosta³ zwolniony dyscyplinarnie z pracy z powodu wypowiedzi odnosz¹cej siê do Komendanta Stra¿y Miejskiej w K. oraz rozwa¿enie udzielenia pomocy panu Marcinowi S.
w naprawie wyrz¹dzonych mu krzywd, uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.
Opisywana przez Panów senatorów sprawa przyjêcia przez Komendanta Stra¿y Miejskiej w K. darowizny w postaci samochodu od firmy Toyota, do czego nie by³ on uprawniony, by³a przedmiotem postêpowania o sygnaturze lDs ... Prokuratury Rejonowej
w K., zakoñczonego prawomocnym postanowieniem z dnia 26 listopada 2007 r. o umorzeniu dochodzenia o przestêpstwa z art. 271 §1 kk i art. 273 kk wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.
W zwi¹zku z wnioskiem Panów senatorów dokonano badania przedmiotowych akt
w Prokuraturze Apelacyjnej w K. pod k¹tem zasadnoœci decyzji merytorycznej podjêtej
w tej sprawie.
Niniejsze postêpowanie zainicjowane zosta³o zawiadomieniem by³ych pracowników
Stra¿y Miejskiej w K. Marcina S. i Grzegorza S. Pierwotnie obejmowa³o swym przedmiotem czyny polegaj¹ce na:
I. – przyjmowaniu korzyœci maj¹tkowych przez Komendanta i Zastêpcê Komendanta
Stra¿y Miejskiej Miasta K. w okresie od 15 kwietnia do 4 lipca 2006 r. w K., poprzez
bezp³atne u¿ywanie trzech samochodów osobowych, dwóch marki Toyota Yaris
oraz Toyota Prius, w zwi¹zku z pe³nieniem przez nich funkcji publicznych, to jest
o przestêpstwo z art. 228 §1 kk,
II. i III. – doprowadzenia w okresie od czerwca do paŸdziernika 2006 r. w K. przez Komendanta Stra¿y Miejskiej Miasta K. oraz jego Zastêpcê, w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej, do niekorzystnego rozporz¹dzania mieniem Gminy K. w kwocie
774,30 z³, poprzez wprowadzenie w b³¹d co do posiadanych uprawnieñ do pobierania przez wymienionych rycza³tu za u¿ywanie samochodów prywatnych do celów s³u¿bowych, to jest o przestêpstwo z art. 286 § 1 kk,
IV. – przekroczenia uprawnieñ w dniu 5 lipca 2006 r. w K. przez Komendanta Stra¿y
Miejskiej Miasta K., poprzez zawarcie umowy u¿yczenia samochodu marki Toyota
Prius i dzia³ania na szkodê interesu publicznego, to jest o przestêpstwo z art. 231
§1 kk,
V. – pos³u¿enia siê w okresie od marca do kwietnia 2006 r. w K., podczas konkursu
organizowanego na stanowisko Komendanta Stra¿y Miejskiej Miasta K. wy³udzonym poœwiadczaj¹cym nieprawdê zaœwiadczeniem o odbyciu szkolenia dla stra¿ników gminnych, to jest o przestêpstwo z art. 273 kk.
W dniu 17 maja 2007 roku postêpowanie zosta³o zakoñczone postanowieniem
o odmowie wszczêcia œledztwa, wobec braku znamion czynu zabronionego na zasadzie
art. 17 §1 pkt 2 kpk, która to podstawa dotyczy³a wszystkich wy¿ej opisanych czynów
stanowi¹cych przedmiot postêpowania.
Na wniosek zawiadamiaj¹cych w dniu 28 wrzeœnia 2007 roku, w ówczesnym Wydziale Organizacyjnym Prokuratury Okrêgowej w K. zbadano akta przedmiotowego postêpowania i stwierdzono przedwczesnoœæ decyzji w odniesieniu do czynu z art. 273 kk
opisanego w pkt V postanowienia o odmowie wszczêcia œledztwa i zlecono Prokuratoro-
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wi Rejonowemu w K. wszczêcie i przeprowadzenie postêpowania w tym zakresie oraz
w kierunku ewentualnego zaistnienia czynu z art. 271 §1 kk, maj¹cego polegaæ na poœwiadczeniu nieprawdy w dokumentach dotycz¹cych rozliczenia rycza³tu za u¿ytkowane pojazdy. W pozosta³ym zakresie decyzjê o odmowie wszczêcia œledztwa uznano za
zasadn¹.
Po przeprowadzeniu dochodzenia o czyny polegaj¹ce na:
I. i II. – poœwiadczeniu nieprawdy przez Komendanta Stra¿y Miejskiej Miasta K.
oraz jego Zastêpcê w K., w okresie od czerwca do paŸdziernika 2006 r. w dokumentach
dotycz¹cych rozliczenia rycza³tów za u¿ytkowanie prywatnych pojazdów do celów s³u¿bowych, to jest o przestêpstwo z art. 271 §1 kk,
III. – pos³u¿eniu siê w okresie od marca do kwietnia 2006 r. w K., podczas konkursu organizowanego na stanowisko Komendanta Stra¿y Miejskiej Miasta K. poœwiadczaj¹cym nieprawdê zaœwiadczeniem o odbyciu szkolenia dla stra¿ników gminnych, to
jest o przestêpstwo z art. 273 kk, postêpowanie zosta³o prawomocnie umorzone, wobec
braku znamion czynu zabronionego na zasadzie art. 17 §1 pkt 2 kpk.
Analiza akt sprawy przeprowadzona w Prokuraturze Apelacyjnej w K. wykaza³a, i¿
brak jest podstaw do kwestionowania zasadnoœci prawomocnych decyzji wydanych
w tej sprawie.
Odnosz¹c siê do stanowiska zaprezentowanego w oœwiadczeniu wspólnym, oceniaj¹cego jako korupcjogenny fakt przyjmowania darowizn przez organy samorz¹dowe,
w tym przez Stra¿ Miejsk¹ Miasta K., w postaci uzale¿nienia jej od prywatnych sponsorów, a tym samym nara¿anie na powstanie „szkody niemaj¹tkowej”, Prokuratura Apelacyjna w K. wskaza³a, ¿e stwierdzenia te nie s¹ uzasadnione i nie znajduj¹
potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym przedmiotowej sprawy.
W trakcie prowadzonego postêpowania prokurator zapozna³ siê z protoko³em postêpowania sprawdzaj¹cego prowadzonego przez Wydzia³ Kontroli Wewnêtrznej Urzêdu Miasta K., który zawiera³ szczegó³owe ustalenia odnosz¹ce siê tak¿e do zakresu jego
przedmiotu. W odniesieniu do prawid³owoœci zawarcia umowy u¿yczenia pojazdu
umow¹ z dnia 5 lipca 2006 r. zawart¹ pomiêdzy Stra¿¹ Miejsk¹ a Toyota Motor Poland
Company Limited Sp. z o.o., w protokole tym stwierdzono, ¿e zgodnie z art. 47 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, kierownicy jednostek organizacyjnych
gminy nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo, na podstawie
pe³nomocnictwa udzielonego przez wójta. Bior¹c pod uwagê powy¿sze Komendant
Stra¿y Miejskiej Miasta K. jako kierownik gminnej jednostki organizacyjnej móg³ dzia³aæ w granicach i na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego mu przez prze³o¿onego,
którym jest Prezydent Miasta K. W protokole tym stwierdzono, ¿e Komendant Stra¿y
Miejskiej Miasta K. zawar³ umowê z dnia 5 lipca 2006 roku bez stosownego pe³nomocnictwa, a ponadto nieprawid³owo okreœli³ stronê tej umowy to jest Stra¿ Miejsk¹ zamiast Gminy Miejskiej K. Przedmiotem tej umowy by³ samochód osobowy Toyota
Prius, oddany w bezp³atne u¿ytkowanie Stra¿y Miejskiej Miasta K. w okresie od 5 lipca
do 31 grudnia 2006 r. Strony umowy ustali³y, ¿e u¿yczony samochód powinien byæ wykorzystany wy³¹cznie do celów s³u¿bowych w Stra¿y Miejskiej, jako przeznaczony do
akcji patrolowych w okolicy Starego Miasta. W dniu 1 stycznia 2007 r. powy¿szy samochód przekazano protoko³em zdawczo-odbiorczym spó³ce z o.o. Toyota Motor Poland
Company Limited.
Nastêpn¹ umow¹ u¿yczenia tego pojazdu z dnia 12 lutego 2007 r. zawart¹ miedzy
Spó³k¹ z o.o. Toyota Motor Poland Company Limited a Gmin¹ Miejsk¹ K. reprezentowan¹ przez jej pe³nomocnika Komendanta Stra¿y Miejskiej Miasta K. ponownie przekazano w bezp³atne u¿ytkowanie przedmiotowy samochód. Ostatecznie w dniu
12 lutego 2007 r. przekazano protoko³em zdawczo-odbiorczym ten samochód Stra¿y
Miejskiej Miasta K.
Bior¹c pod uwagê przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym, ustawy o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz kodeksu cywilnego, wskazaæ nale¿y, i¿ nie
zabraniaj¹ one pozyskiwania darowizn przez instytucje samorz¹dowe. W zwi¹zku
z tym, brak jest podstaw prawnych do kwestionowania tego rodzaju dzia³añ, a tym bardziej czynienia zarzutów o charakterze korupcyjnym, czy te¿ nadu¿ycia w³adzy
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(z art. 231 §1 kk i art. 228 §1 kk) Komendantowi Stra¿y Miejskiej Miasta K., nawet
w okolicznoœciach dzia³ania bez stosownego pe³nomocnictwa Prezydenta Miasta K.
przy zawarciu opisanej umowy z dnia 5 lipca 2006 r.
Odnoœnie do czynu z art. 228 §1 kk polegaj¹cego na przyjmowaniu korzyœci maj¹tkowych przez Komendanta Stra¿y Miejskiej Miasta K. i jego Zastêpcê, poprzez bezp³atne u¿ytkowanie 2 samochodów marki Toyota Yaris i samochodu Toyota Prius
w zwi¹zku z pe³nieniem przez nich funkcji publicznych, oprócz go³os³ownych przypuszczeñ zawiadamiaj¹cych nie uzyskano ¿adnych dowodów na potwierdzenie, ¿e Komendant Stra¿y Miejskiej Miasta K. i jego Zastêpca u¿ytkowali te samochody, a przez
to uzyskiwali korzyœæ maj¹tkow¹ w zwi¹zku z pe³nieniem przez siebie funkcji publicznej.
Prokuratura Apelacyjna w K. wskaza³a nadto, ¿e wydaj¹c decyzjê koñcz¹c¹ postêpowanie prokurator by³ obowi¹zany dokonaæ oceny prawnokarnej zaistnia³ych zdarzeñ, a nie przysz³ych i niepewnych, mog¹cych w ocenie innych osób doprowadziæ do
uzale¿nienia jednostki samorz¹dowej od „sponsorów”, tym bardziej zachowañ korupcyjnych.
Nadmieniæ nale¿y w tym miejscu, ¿e karalnoœæ czynu z art. 231 §1 kk opisanego
w pkt IV postanowienia o odmowne wszczêcia œledztwa, do którego równie¿ nawi¹zali
Panowie senatorowie, w dniu 5 lipca 2011 r. uleg³a ju¿ przedawnieniu.
Uwzglêdniaj¹c wniosek zawarty we wspólnym oœwiadczeniu senatorów Grzegorza
Wojciechowskiego oraz Wojciecha Skurkiewicza, Prokuratura Rejonowa K. w K. podjê³a dzia³ania pozakarne. Prokurator osobiœcie przes³ucha³ Pana Marcina S. i zapozna³
siê z materia³ami dotycz¹cymi postêpowania S¹du Pracy z powództwa wy¿ej wymienionego, przeciwko Stra¿y Miejskiej Miasta K.
Z akt tego postêpowania wynika, ¿e w dniu 16 kwietnia 2010 r. S¹d Rejonowy w K.
Wydzia³ Pracy wyda³ wyrok, moc¹ którego zas¹dzi³ od pozwanego Stra¿y Miejskiej
Urzêdu Miasta K. na rzecz Marcina S. kwotê 10.224,72 z³ tytu³em odszkodowania za
niezgodne z prawem rozwi¹zanie umowy o pracê bez zachowania okresu wypowiedzenia (strona powodowa naruszy³a przepisy reguluj¹ce zwolnienie pracownika w trybie
ustawy o zwi¹zkach zawodowych).
W zakresie przywrócenia wy¿ej wymienionego do pracy S¹d powództwo oddali³,
motywuj¹c tym, i¿ by³oby to niezasadne, wobec niedozwolonych zachowañ powoda
(oskar¿enie w mediach Komendanta Stra¿y Miejskiej w K.). Natomiast samo zwolnienie
z przyczyn podanych przez Komendanta Stra¿y Miejskiej Miasta K. oceni³ jako uzasadnione.
Jak ustalono, w zwi¹zku z osobistym dzia³aniem Pana Marcina S. brak by³o podstaw do kwestionowania obecnego œwiadectwa pracy, gdy¿ jego treœæ by³a zgodna
z prawomocnym orzeczeniem S¹du Pracy.
Ponadto, prokurator przychyli³ siê do wniosku Marcina S. o zg³oszenie udzia³u do
ewentualnego postêpowania, w przedmiocie skargi na przewlek³oœæ postêpowania
przed S¹dem Pracy, któr¹ strona rozwa¿a³a zg³osiæ. Jednak¿e Prokurator Rejonowy
w K., nie podejmowa³ dalszych dzia³añ pozakarnych dotycz¹cych Marcina S., w szczególnoœci nie zg³osi³ udzia³u w przedmiocie skargi na przewlek³oœæ postêpowania przed
S¹dem Pracy, bowiem Marcin S. nie poinformowa³ go o wyst¹pieniu ze skarg¹, pomimo
deklaracji z³o¿onej w tym przedmiocie.
Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Wojtczaka
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 24 lutego br. Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa
Kujawsko-Pomorskiego przyj¹³ stanowisko w sprawie planowanych zmian
w ustawie o finansach publicznych. Wyra¿a w nim sprzeciw wobec propozycji obni¿enia limitu deficytu sektora samorz¹dowego od roku 2014 do ³¹cznej
kwoty 8 miliardów z³. Wójtowie uwa¿aj¹, ¿e ustalenie innego sposobu okreœlania limitu dla sektora rz¹dowego (wskaŸnik procentowy) i dla sektora samorz¹dowego (wskaŸnik kwotowy) jest dla tego drugiego dyskryminuj¹ce
i narusza równoœæ stron. Przy wzroœcie PKB kwota dopuszczalnego zad³u¿enia sektora rz¹dowego bêdzie mog³a bowiem wzrastaæ, a samorz¹dowego
ograniczona bêdzie do tej samej kwoty. Relatywnie zatem d³ug sektora samorz¹dowego w stosunku do PKB bêdzie mala³. Konwent podkreœla, ¿e to
przede wszystkim sektor rz¹dowy jest generatorem d³ugu publicznego.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi
pytaniami.
1. Jakie przes³anki przemawiaj¹ za projektowanym zró¿nicowaniem zasad ograniczania poziomu zad³u¿enia sektora rz¹dowego i samorz¹dowego?
2. Jak Pan Minister ocenia propozycjê konwentu, który postuluje ustalenie dla sektora samorz¹dowego równie¿ procentowego wskaŸnika limitu zad³u¿enia na poziomie 1% osi¹gniêtego PKB, z wy³¹czeniem samorz¹dowych
osób prawnych?
3. Czy rozwa¿a Pan Minister uwzglêdnienie takiej (lub podobnej) zasady
w planowanych zmianach w ustawie o finansach publicznych?
Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak

OdpowiedŸ
Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymanym przy piœmie z dnia 19 marca br., znak: BPS/043-07-264/12, oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Micha³a Wojtczaka dotycz¹cym stanowiska Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych – uprzejmie informujê.
Aktualnie opracowane rozwi¹zania zmierzaj¹ce do ograniczenia deficytu sektora
samorz¹dowego, które s¹ wynikiem szerokich konsultacji ze stron¹ samorz¹dow¹, zawieraj¹ inne ni¿ te zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 grudnia 2011 r. Nowe rozwi¹zania zosta³y
wypracowane ju¿ w styczniu br. na wniosek strony samorz¹dowej.
Zauwa¿enia wymaga, i¿ prace nad ograniczeniem deficytu sektora samorz¹dowego
by³y prowadzone z udzia³em przedstawicieli strony samorz¹dowej Komisji Wspólnej
Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego (KWRiST) od stycznia 2011 r. Od pocz¹tku prac resort finansów wskazywa³, ¿e sposób ograniczenia deficytu sektora samorz¹dowego
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mo¿e byæ zaproponowany przez stronê samorz¹dow¹, gdy¿ najistotniejszym celem rozwi¹zañ jest nieprzekroczenie okreœlonego poziomu deficytu tego sektora. Poniewa¿
w trakcie prac w roku 2011 nie zosta³a wypracowana propozycja mechanizmu ograniczenia deficytu, resort finansów przygotowa³ projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w którym obok propozycji limitu
deficytu dla sektora samorz¹dowego zaproponowa³ rozwi¹zania ograniczania deficytu
sektora samorz¹dowego, w przypadku jego przekroczenia.
Pragnê podkreœliæ, i¿ resort finansów opracowa³ procedurê redukcji deficytu sektora samorz¹dowego na podstawie propozycji strony samorz¹dowej (wypracowanych
przez Zespó³ ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST), a tak¿e zaproponowa³ podwy¿szone kwoty limitu deficytu w poszczególnych latach.
Wprowadzenie kwotowego limitu deficytu dla sektora samorz¹dowego, zgodnie
z projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych
ustaw ma charakter przejœciowy. W projekcie proponuje siê ustanowienie limitów
kwotowych do roku 2014, natomiast pocz¹wszy od roku 2015 by³by ustanowiony limit
procentowy na poziomie 0,5% PKB. Okreœlone limity kwotowe s¹ korzystne z punktu
widzenia ograniczeñ nak³adanych na sektor samorz¹dowy.
Przedstawiciele strony samorz¹dowej, co do zasady, nie kwestionowali wysokoœci
zaproponowanych w trakcie uzgodnieñ limitów deficytu. Podkreœliæ nale¿y, ¿e projekt
zawiera równie¿ pewne rozwi¹zania, które uelastyczniaj¹ gospodarkê finansow¹ samorz¹dów, co by³o wielokrotnie postulowane przez stronê samorz¹dow¹.
Zgodnie z rekomendacj¹ Rady Ecofin z 6 lipca 2009 r. Polska jest zobowi¹zana do
redukcji deficytu instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych poni¿ej 3% PKB do 2012 r.
w sposób wiarygodny i trwa³y. Co wiêcej, Protokó³ (nr 12) w sprawie procedury dotycz¹cej nadmiernego deficytu art. 2 wyraŸnie precyzuje, i¿ ograniczenie dotyczy ca³ego
sektora finansów publicznych.
Ponadto zgodnie z pkt. 6 ww. rekomendacji Rady Ecofin w kolejnych latach konieczne jest dalsze redukowanie deficytu tak, aby osi¹gn¹æ œredniookresowy cel bud¿etowy
(MTO), który dla Polski wynosi -1% PKB. Przestrzeganie œredniookresowego celu bud¿etowego jest przewidziane w krajowych œredniookresowych ramach bud¿etowych zgodnie z rozdzia³em IV dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie
wymogów dla ram bud¿etowych w pañstwach cz³onkowskich. Zatem celem jest ograniczenie deficytu zarówno sektora instytucji rz¹dowych, jak i samorz¹dowych tak, aby
w 2013 r. (na podstawie danych za 2012 r.) zniesiona zosta³a procedura nadmiernego
deficytu, a nastêpnie stopniowe obni¿anie, po czym stabilizacja wyniku sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych na poziomie œredniookresowego celu bud¿etowego
(deficyt dla ca³ego sektora finansów publicznych na poziomie 1% PKB).
Maj¹c na uwadze wysokoœæ MTO dla Polski, ustanowienie limitu deficytu sektora
samorz¹dowego na poziomie 0,5% PKB jest rozwi¹zaniem preferuj¹cym ten sektor
w stosunku do innych sektorów oraz podkreœleniem roli, jak¹ Rz¹d przywi¹zuje do
kwestii samorz¹dnoœci, zasady pomocniczoœci pañstwa oraz roli jednostek samorz¹du
terytorialnego w zaspokajaniu potrzeb spo³ecznych obywateli. Zatem udzia³ sektora
samorz¹dowego w wysi³ku konsolidacyjnym bêdzie znacznie mniejszy ni¿ pozosta³ych
sektorów (sektora rz¹dowego i sektora ubezpieczeñ spo³ecznych).
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Wojtczaka
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 24 lutego bie¿¹cego roku Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyj¹³ stanowisko w sprawie ustalania ceny skupu ¿yta do okreœlania wysokoœci podatku rolnego. Konwent uwa¿a, ¿e
ceny skupu ¿yta nale¿y ustalaæ na podstawie komunikatu prezesa GUS og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym RP „Monitor Polski” w terminie dwudziestu
dni po up³ywie III kwarta³u na podstawie œredniej z ostatnich trzech lat.
Z uwagi na du¿e rozbie¿noœci cen ¿yta w okresie jesiennym i na tak zwanym przednówku, a tak¿e na fakt, ¿e dla rolników rok finansowo-gospodarczy to okres od ¿niw do ¿niw, wójtowie uwa¿aj¹, ¿e dotychczasowe zasady destabilizuj¹ procedurê ustalania podatku rolnego. Uwa¿aj¹ oni, ¿e sp³aszczenie skokowej wysokoœci podatku rolnego bêdzie korzystne zarówno dla
rolników, jak i dla gmin oraz bud¿etu pañstwa.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, czy
uwa¿a Pan stanowisko konwentu wójtów za zasadne oraz czy przewiduje
Pan Minister podjêcie kroków w kierunku zmiany obowi¹zuj¹cych zasad zgodnie z oczekiwaniami wójtów.
Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak

OdpowiedŸ
Warszawa, 12.04.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z przes³anym, przy piœmie z dnia 19 marca 2012 r. znak BPS/043-07-265/12, oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Micha³a Wojtczaka podczas
7. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 marca 2012 r. w sprawie zasad ustalania wymiaru
podatku rolnego – uprzejmie Pana Marsza³ka informujê, ¿e zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z póŸn. zm.) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków
jako u¿ytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych, z wyj¹tkiem
gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza s¹ opodatkowane podatkiem rolnym.
Wysokoœæ podatku rolnego jest zró¿nicowana:
1) osoby posiadaj¹ce gospodarstwa rolne tj. ww. u¿ytki rolne (w tym grunty zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych) o ³¹cznej powierzchni przekraczaj¹cej
1 ha lub 1 ha przeliczeniowy op³acaj¹ podatek w wysokoœci równowartoœci pieniê¿nej 2,5 q ¿yta od 1 ha przeliczeniowego obliczonej wed³ug œredniej ceny skupu
¿yta za pierwsze trzy kwarta³y roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy (tj. 185,45 z³/
1 ha w 2012 roku – 2,5 q x 74,18 z³/1 q),
2) natomiast osoby, które posiadaj¹ u¿ytki rolne o powierzchni poni¿ej lub równej
1 ha lub 1 ha przeliczeniowy (tj. nieposiadaj¹ce gospodarstw rolnych) op³acaj¹
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podatek rolny w wysokoœci równowartoœci pieniê¿nej 5 q ¿yta od 1 ha, obliczonej
wed³ug œredniej ceny skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y roku poprzedzaj¹cego
rok podatkowy (tj. 370,90 z³/1 ha w 2012 roku – 5 q x 74,18 z³/1 q).
Œredni¹ cenê skupu ¿yta, dla celów podatku rolnego ustala siê na podstawie komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, og³aszanego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po up³ywie trzeciego
kwarta³u. Zgodnie z komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
19 paŸdziernika 2011 r. w sprawie œredniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) œrednia cena skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2011 r. wynios³a 74,18 z³ za 1 dt.
Jednoczeœnie Rady Gmin s¹ uprawnione do obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
Obecnie w Parlamencie trwaj¹ prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie
ustawy o podatku rolnym (druk nr 115), w którym proponuje siê dla celów podatku
rolnego przyjêcie œredniej ceny skupu ¿yta za okres jedenastu kwarta³ów poprzedzaj¹cych rok podatkowy. W piœmie skierowanym do Ministra Finansów w kompetencji
którego le¿¹ kwestie podatkowe wyrazi³em stanowisko, i¿ propozycje rozwi¹zañ zawarte w ww. projekcie ustawy dotycz¹ce zast¹pienia okresu trzech kwarta³ów roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy, jako okresu obliczania œredniej ceny skupu ¿yta,
okresem jedenastu kwarta³ów, liczonych jako pierwsze trzy kwarta³y roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy oraz osiem kwarta³ów bezpoœrednio poprzedzaj¹cych rok poprzedzaj¹cy rok podatkowy zas³uguj¹ na poparcie.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Wojtczaka
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Od pewnego czasu opiniê publiczn¹, przynajmniej jej czêœæ, rozgrzewaj¹
informacje na temat z³ó¿ tzw. gazu ³upkowego w Polsce. Potencjalnoœæ wydobywania gazu nie tylko na potrzeby naszego kraju, ale tak¿e na eksport budzi ogromne nadzieje, równoczeœnie jednak wywo³uje niepokój i obawy
o stan œrodowiska naturalnego, szczególnie wœród mieszkañców terenów, na
których mia³oby dojœæ do eksploatacji z³ó¿.
Dzieje siê tak równie¿ na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Pytania o bezpieczeñstwo œrodowiska naturalnego i ludzi towarzysz¹ rozpoczêciu prac poszukiwawczych lub tylko przygotowaniom do ich rozpoczêcia.
Miêdzy innymi na terenie gminy Brodnica, gdzie w miejscowoœci Szymkowo
uruchomiono pierwszy odwiert, a zw³asz- cza w gminie Zbiczno. Tam mieszkañcy, którzy organizuj¹ siê w stowarzyszenie Ostoja Brodnicka, stawiaj¹
nie tylko pytania, ale te¿ konkretne zarzuty dotycz¹ce trybu wydania koncesji na prace poszukiwawcze, naruszania obszarów chronionych, tj. Brodnickiego Parku Krajobrazowego, a nawet obszarów Natura 2000 oraz braku
informacji i konsultacji spo³ecznych.
Koniecznoœæ wspó³pracy z lokalnymi spo³ecznoœciami, zapewnienia im
mo¿liwie najpe³niejszej informacji, a przede wszystkim gwarancji, ¿e prace
poszukiwawcze, a zw³aszcza eksploatacyjne nie stanowi¹ zagro¿enia ani
dla otaczaj¹cego ich œrodowiska i jego walorów krajobrazowych, ani dla ¿yj¹cych tam ludzi, wydaje siê a¿ nadto oczywista. Podobnie jak pewnoœæ, ¿e
wszelkie decyzje i prowadzone teraz oraz w przysz³oœci prace podejmowane
s¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.
Dlatego zwracam siê do Pana Ministra o wyjaœnienie kilku kwestii podnoszonych przez protestuj¹cych oraz przez lokalne media. Jest to wa¿ne tak¿e
w mojej pracy senatorskiej, poniewa¿ dotyczy to mojego okrêgu wyborczego
i do mnie równie¿ kierowane s¹ poni¿sze pytania.
1. Jaki jest zakres przedmiotowy koncesji, na podstawie której prowadzone bêd¹ prace na terenie gminy Zbiczno?
2. Czy koncesja upowa¿nia do prowadzenia prac na obszarach chronionych Brodnickiego Parku Krajobrazowego i obszarów Natura 2000?
3. Czy dosz³o do naruszenia obszarów Natura 2000?
4. Czy koncesjê dla firmy Marathon Oil Poland wydano z uwzglêdnieniem
raportu oddzia³ywania na œrodowisko i po uzyskaniu decyzji œrodowiskowej?
5. Czy s¹ lub bêd¹ podjête konsultacje (i ewentualnie jakie) oraz dzia³ania informacyjne wœród mieszkañców wspomnianej gminy?
Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak

OdpowiedŸ
Warszawa, 12 kwietnia 2012 r.
Pan Bogdan Micha³ Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-266/12 z dnia 18 marca br. przekazujê stanowisko w sprawie oœwiadczenia senatora Micha³a Wojtczaka z³o¿onego 14 marca br. na
7. posiedzeniu Senatu.
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1. Na terenie Gminy Zbiczno obowi¹zuje obecnie jedna koncesja na poszukiwanie
i rozpoznawanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego („Brodnica”), udzielona przez Ministra Œrodowiska dnia 1 lutego 2010 r. na rzecz spó³ki Hepsie Investments Sp. z o.o.
(obecnie Marathon Oil Poland – Area C Sp. z o.o.). W koncesji zawarto nastêpuj¹cy zakres prac poszukiwawczych i rozpoznawczych (podzielonych na dwie fazy): reprocessing,
reinterpretacja i analiza danych geologicznych, wykonanie sejsmiki 2D i jednego odwiertu oraz opcjonalnie (w zale¿noœci od wyników wczeœniejszych prac): wykonanie
sejsmiki 3D i drugiego odwiertu.
2. W koncesji znajduje siê zapis, który zobowi¹zuje przedsiêbiorcê do przestrzegania na terenie objêtym koncesj¹ zakazu prowadzenia prac sejsmicznych i wiertniczych
na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, specjalnych obszarach
ochrony siedlisk (w tym na obszarze „Ostoja Brodnicka”), obszarach maj¹cych znaczenie dla Wspólnoty i obszarach specjalnej ochrony ptaków, oraz zakazu prowadzenia
prac sejsmicznych przy u¿yciu materia³ów wybuchowych.
Poniewa¿ przedsiêbiorca zobowi¹za³ siê do nieprowadzenia prac na obszarach Natura 2000, organ koncesyjny po dokonaniu analizy wniosku o przyznanie koncesji
stwierdzi³, ¿e planowane przedsiêwziêcie nie bêdzie znacz¹co negatywnie oddzia³ywaæ
na obszary Natura 2000. Dzia³alnoœæ okreœlona w koncesji, zgodnie z ustaw¹ z dnia
3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz wówczas obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ
zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), nie stanowi³a przedsiêwziêcia
mog¹cego potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dlatego nie przeprowadzono postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko planowanego
przedsiêwziêcia, a uzyskanie przez przedsiêbiorcê decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach nie by³o konieczne.
Wniosek o zmianê wydanej koncesji przedsiêbiorca z³o¿y³ w dniu 28 paŸdziernika
2010 r., czyli przed wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz.U.
Nr 213, poz. 1397), dlatego decyzja zmieniaj¹ca koncesjê równie¿ nie wymaga³a uzyskania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach ani postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko, poniewa¿ zgodnie z §4 tego rozporz¹dzenia do postêpowañ
wszczêtych przed dniem jego wejœcia w ¿ycie stosuje siê przepisy dotychczasowe.
3. W styczniu br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska w Bydgoszczy przeprowadzi³a wizjê terenow¹ w celu sprawdzenia informacji na temat prowadzenia prac badawczych zwi¹zanych z poszukiwaniem gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych na terenie
obszaru Natura 2000 „Ostoja Brodnicka”. W trakcie oglêdzin nie odnaleziono œladów
prowadzenia badañ geologicznych w granicach tego obszaru, a œlady samochodów ciê¿arowych u¿ytych do badañ bieg³y poza obszarem chronionym.
Ministerstwo Œrodowiska zwróci³o siê do spó³ki Marathon Oil Poland z proœb¹ o zajêcie stanowiska w sprawie skargi mieszkañców Gminy Zbiczno dotycz¹cej wy¿ej
wspomnianych prac. Spó³ka poinformowa³a, ¿e wykonywano je metod¹ sejsmiczn¹,
która polega na wzbudzeniu fali sejsmicznej i nastêpnie odbioru jej odbiæ wzd³u¿ linii
profilu sejsmicznego, na której w pewnych odstêpach znajduje siê sprzêt odbieraj¹cy
(tzw. geofony). Profil sejsmiczny przebiega³ czêœciowo przez tereny, na których nie mo¿na przeprowadziæ prac sejsmicznych (m.in. obszary Natura 2000), dlatego te¿ nie
wzbudzano tam ani nie odbierano fal sejsmicznych. Poprowadzono jednak kabel komunikacyjny ³¹cz¹cy ze sob¹ geofony, który s³u¿y³ jedynie do przesy³ania danych sejsmicznych w postaci cyfrowej uzyskanych na innych odcinkach. Kabel komunikacyjny
nie przenosi ¿adnych napiêæ ani pr¹dów o du¿ym natê¿eniu, jak równie¿ nie wzbudza
ani nie odbiera fal sejsmicznych, dlatego nie stanowi prac sejsmicznych.
4. Ministerstwo Œrodowiska poprzez swoj¹ stronê internetow¹ prowadzi dzia³ania
informacyjne na temat gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych. W zak³adce poœwiêconej tej
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tematyce zamieszcza m.in. wiadomoœci na temat specyfiki poszukiwañ i wydobycia gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych, dane dotycz¹ce udzielonych koncesji oraz informacje
o prawnych i instytucjonalnych ramach ochrony œrodowiska w procesie poszukiwañ,
a tak¿e odnoœniki do raportów sporz¹dzanych przez polskie instytucje naukowo-badawcze.
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, bêd¹cy jednostk¹ podleg³¹ Ministrowi Œrodowiska, pod koniec marca br. przeprowadzi³ szkolenie
pt. „Niekonwencjonalne z³o¿a surowców energetycznych: gaz ³upkowy (shale gas), gaz
zamkniêty (tight gas) i ropa z ³upków – uwarunkowania geologiczne, poszukiwanie
i wydobycie, wp³yw na œrodowisko”, które zgromadzi³o oko³o 70 uczestników, g³ównie
pracowników jednostek samorz¹dowych, w tym tak¿e z województwa kujawsko-pomorskiego.
Dodatkowo, przedstawiciele instytucji podleg³ych Ministrowi Œrodowiska (regionalnych dyrekcji ochrony œrodowiska, okrêgowych urzêdów górniczych itd.), na zaproszenie w³adz samorz¹dowych, uczestnicz¹ w spotkaniach informacyjnych z mieszkañcami terenów objêtych poszukiwaniami gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych.
Z wiadomoœci przekazanych przez Marathon Oil Poland wynika, ¿e tak¿e spó³ka organizuje spotkania z mieszkañcami – zarówno przed rozpoczêciem przygotowañ terenu
wiertni, jak i podczas trwania wiercenia.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz WoŸniak
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Wojtczaka
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z zapisami art. 403 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony œrodowiska, które dotycz¹ finansowania zadañ z zakresu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej, powiaty i gminy mog¹ na ten cel przeznaczaæ œrodki nie
mniejsze ni¿ wysokoœæ wp³ywów z tytu³u op³at i kar za korzystanie ze œrodowiska. Wiele samorz¹dów gminnych i powiatowych wskazuje jednak na
trudnoœci zwi¹zane z wprowadzaniem œrodków przekazanych przez zarz¹dy
województw i wojewódzkich inspektorów ochrony œrodowiska do bud¿etów
gmin i powiatów.
Pozostawienie w dyspozycji gmin i powiatów œrodków, o których wy¿ej
mowa, by³o – mimo likwidacji gminnych i powiatowych funduszy ochrony œrodowiska – decyzj¹ ze wszech miar uzasadnion¹ i korzystn¹ dla lokalnego
œrodowiska. Obecnie wa¿ne wydaje siê wziêcie pod uwagê doœwiadczeñ
zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z ustawy, wed³ug zasad wprowadzonych w wyniku jej nowelizacji.
Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra o rozwa¿enie propozycji, jak¹
przedstawi³a (równie¿ w piœmie skierowanym do Pana Ministra) pani Gra¿yna Ciemniak, zastêpca prezydenta Bydgoszczy.
Pani prezydent proponuje, by zarz¹d województwa i wojewódzki inspektor œrodowiska przekazywali odpowiednie œrodki do bud¿etów gmin i powiatów w terminie 3 miesiêcy po zakoñczeniu pó³rocza. Sugesti¹ alternatywn¹ jest
wprowadzenie zapisu stanowi¹cego, ¿e œrodki przekazane gminom i powiatom w danym roku bud¿etowym staj¹ siê dochodami ich bud¿etów w danym
roku do wysokoœci wydatków zrealizowanych na zadania okreœlone w ustawie, a w pozosta³ej kwocie stanowi¹ dochody bud¿etu na rok przysz³y.
Proponowane zmiany nie zmieni³yby ogólnych zasad przekazywania gminom i powiatom œrodków, za to u³atwi³yby dysponowanie nimi zgodnie z postanowieniami ustawy. Ich wprowadzenie wydaje siê w pe³ni uzasadnione.
W zwi¹zku z powy¿szym proszê Pana Ministra o ustosunkowanie siê do
przestawionych propozycji.
Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak

OdpowiedŸ
Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Pana Micha³a Wojtczaka z 7. posiedzenia
Senatu RP z dnia 14 marca 2012 r., z³o¿one w zwi¹zku z wyst¹pieniem Zastêpcy Prezydenta Bydgoszczy Gra¿yny Ciemniak w sprawie nowelizacji przepisów dotycz¹cych gospodarowania œrodkami z op³at za korzystanie ze œrodowiska i administracyjnych kar
pieniê¿nych przekazywanymi przez zarz¹dy województw i wojewódzkich inspektorów
ochrony œrodowiska do bud¿etów powiatów i gmin oraz dysponowania nimi zgodnie
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z postanowieniami ustawy – Prawo ochrony œrodowiska, przes³ane przy piœmie z dnia
19 marca 2012 r., znak: BPS/043-07-266/12, pragnê przedstawiæ Panu Marsza³kowi
nastêpuj¹ce stanowisko.
Pierwsza propozycja zmian przepisów przedstawiona w oœwiadczeniu dotyczy przesuniêcia terminu przekazywania œrodków przez zarz¹d województwa i wojewódzkiego
inspektora ochrony œrodowiska do bud¿etów powiatów i gmin. Zgodnie z przepisami
art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póŸn. zm.), zarz¹d województwa i wojewódzki inspektor
ochrony œrodowiska œrodki pochodz¹ce z op³at za korzystanie ze œrodowiska i administracyjnych kar pieniê¿nych, wp³ywaj¹cych na ich konta redystrybucyjne, po powiêkszeniu o przychody z ich oprocentowania, przekazuj¹ do bud¿etów powiatów i gmin,
w terminie do koñca nastêpnego miesi¹ca po ich wp³ywie.
Pragnê nadmieniæ, ¿e kwestie dotycz¹ce okreœlenia w ustawie – Prawo ochrony œrodowiska, ww. terminu na przekazanie wp³ywów z op³at i kar by³y szeroko konsultowane, a ostatecznym argumentem przemawiaj¹cym za jego przyjêciem by³o, ¿eby nie
opóŸniaæ przekazywania do powiatów i gmin œrodków przeznaczonych na finansowanie przedsiêwziêæ ochrony œrodowiska. Dlatego te¿ w mojej ocenie zmiana tego terminu
nie by³aby uzasadniona.
Odnosz¹c siê do drugiej, alternatywnej propozycji dotycz¹cej wprowadzenia przepisu stanowi¹cego, ¿e œrodki pochodz¹ce z op³at za korzystanie ze œrodowiska i administracyjnych kar pieniê¿nych przekazane powiatom i gminom w danym roku
bud¿etowym staj¹ siê dochodami ich bud¿etów w danym roku do wysokoœci wydatków
zrealizowanych na zadania okreœlone w ustawie – Prawo ochrony œrodowiska, a w pozosta³ej kwocie stanowi¹ dochody roku nastêpnego pragnê zauwa¿yæ, ¿e obowi¹zuj¹ce
przepisy przewiduj¹ w³aœnie takie rozwi¹zanie.
Œrodki pochodz¹ce z op³at za korzystanie ze œrodowiska i administracyjnych kar
pieniê¿nych wp³ywaj¹ce do bud¿etów powiatów i gmin stanowi¹ dochód bud¿etu powiatu i gminy w danym roku bud¿etowym, który koñczy siê w dniu 31 grudnia ka¿dego
roku, zgodnie z art. 211 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póŸn. zm.). Niewykorzystane œrodki pochodz¹ce
z op³at i kar wygasaj¹ z dniem 31 grudnia, stosownie do art. 263 ust. 1 ustawy. Oznacza
to, ¿e œrodki pochodz¹ce z op³at za korzystanie ze œrodowiska i administracyjnych kar
pieniê¿nych, które nie zosta³y wykorzystane w roku bud¿etowym w nastêpnym roku
bud¿etowym staj¹ siê œrodkami tego bud¿etu oraz mog¹ byæ wykorzystane, w zale¿noœci od decyzji rady powiatu i gminy, zarówno na cele ochrony œrodowiska, jak i na inne
cele niezwi¹zane z ochron¹ œrodowiska. Samorz¹dy lokalne mog¹ wiêc przeznaczaæ te
œrodki na zadania œrodowiskowe równie¿ w nastêpnym roku bud¿etowym, ale nie jest
to jednak dzia³anie obligatoryjne. W celu zapewnienia przeznaczania œrodków pochodz¹cych z op³at i kar przekazywanych do bud¿etów powiatów i gminy obligatoryjnie
i w pe³nej wysokoœci na zadania zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska nale¿a³oby rozwa¿yæ
nowelizacjê przepisów ustawy – Prawo ochrony œrodowiska albo ustawy o finansach
publicznych.
Podsumowuj¹c moje stanowisko pragnê poinformowaæ, ¿e w ramach planowanego
w Minister stwie Œrodowiska kompleksowego przegl¹du funkcjonuj¹cego systemu
op³at za korzystanie ze œrodowiska, obejmuj¹cego szczegó³owe analizy merytoryczne
i prawne, w tym m.in. aspekty ekologiczne, ekonomiczne i spo³eczne, bêdzie równie¿
dokonana analiza zmian przepisów ustawy – Prawo ochrony œrodowiska w tym zakresie.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Beata Jaczewska

190

7. posiedzenie Senatu w dniu 14 marca 2012 r.

Oœwiadczenia senatora Józefa Zaj¹ca
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili siê do mnie przedstawiciele samorz¹dów wschodniej Lubelszczyzny zaniepokojeni przygotowaniem zmian ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, zwi¹zanych z likwidacj¹ czêœci równowa¿¹cej subwencji ogólnej, która bêdzie mia³a negatywny wp³yw na sytuacjê finansow¹ samorz¹dów. Ta czêœæ dochodów bud¿etów samorz¹dowych
by³a przekazywana na konkretne cele: rodziny zastêpcze, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich oraz jako œrodki dla „powiatów, w których nie dzia³a powiatowy urz¹d pracy, a zadania tej jednostki
realizowane s¹ przez inny powiat”, a wiêc œrodki, które miasto przeznacza na
dofinansowanie powiatowych urzêdów pracy. Likwidacja czêœci subwencji
oznaczaæ bêdzie ca³kowite pozbawienie samorz¹du mo¿liwoœci utrzymania
przedstawionych dziedzin. Proponowane przez autorów ustawy rozwi¹zania
zmierzaj¹ce do ustanowienia dotacji, któr¹ gminy i powiaty bêd¹ mog³y
otrzymaæ w drodze konkursu, nie zast¹pi¹ przyznawanej sta³ej subwencji.
Przyjêcie proponowanej zmiany prawa mo¿e mieæ dramatyczne w skutkach nastêpstwa dla wielu miast i powiatów, a wiêc i znacznej czêœci polskiego spo³eczeñstwa. Maj¹c na uwadze znaczenie problematyki zasygnalizowanej w niniejszym oœwiadczeniu, zwracam siê do Pana Ministra o ponown¹ analizê proponowanych zmian.

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku ze stanowiskiem Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie planowanego ograniczania
deficytu samorz¹du terytorialnego, w niniejszym oœwiadczeniu wyra¿am
poparcie dla dzia³añ samorz¹du województwa lubelskiego.
Wed³ug Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych wprowadzenie w ¿ycie regu³y wydatkowej przygotowanej przez Ministerstwo Finansów
mo¿e spowodowaæ, ¿e ju¿ w czerwcu bie¿¹cego roku ponad tysi¹c jednostek
samorz¹du terytorialnego (oko³o 40%), bêdzie zmuszonych ustawowo do
ograniczenia deficytu. Przewiduje siê w zwi¹zku z tym, ¿e wydatki na inwestycje samorz¹dowe spadn¹ o 5 miliardów 100 milionów z³.
Wyra¿am obawê, i¿ proponowana przez resort finansów nowelizacja prawa mo¿e w drastyczny sposób doprowadziæ do znacznego zahamowania inwestycji samorz¹dowych, szczególnie na obszarze s³abo rozwiniêtej
gospodarczo Polski Wschodniej. Zmniejszy siê tak¿e mo¿liwoœæ wykorzystywania œrodków z funduszy europejskich, w tym z Programu Operacyjnego
„Rozwój Polski Wschodniej”.
W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci wy³¹czenia spod planowanej regu³y ograniczaj¹cej deficyt jednostek samorz¹du
terytorialnego województw Polski Wschodniej, szczególnie województwa lubelskiego. Decyzja ta pozwoli na rzeczywiste wyrównanie dysproporcji
w rozwoju regionów naszego kraju. W przypadku innego rozstrzygniêcia regu³a wydatkowania skutecznie ska¿e regiony wschodnie na wykluczenie
z procesu dalszego rozwoju.
Z powa¿aniem
Józef Zaj¹c
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OdpowiedŸ
Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 19 marca 2012 r. nr BPS/043-07-267/12, przy którym
zosta³y przekazane teksty dwóch oœwiadczeñ, z³o¿onych przez senatora Józefa Zaj¹ca
podczas 7. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 marca 2012 r., uprzejmie przedstawiam,
co nastêpuje.
Odnosz¹c siê do Oœwiadczenia w sprawie proponowanych zmian w ustawie z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2010 r.
Nr 80, poz. 526 z póŸn. zm.) uprzejmie informujê, ¿e obecnie w Sejmie Rzeczypospolitej
Polskiej procedowane s¹ dwa projekty ustaw zmieniaj¹cych ustawê o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego: projekt obywatelski (druk nr 19) i projekt komisyjny
(druk nr 230). W Stanowisku wobec obywatelskiego projektu ustawy (druk nr 19), Rada Ministrów zg³osi³a zastrze¿enia, miêdzy innymi, do propozycji zast¹pienia czêœci
subwencji nowym rodzajem dotacji, które by³yby rozdzielane w formie konkursów. Rada Ministrów zwróci³a uwagê, ¿e taki sposób podzia³u œrodków nie bêdzie odbywa³ siê
w sposób zobiektywizowany, wed³ug ustawowo okreœlonych kryteriów – tak jak obecnie – lecz w wyniku postêpowania zakoñczonego decyzj¹ komisji konkursowej, co sprawi, ¿e proces przekazywania œrodków stanie siê bardziej z³o¿ony. Wskazano równie¿, ¿e
propozycja zast¹pienia czêœci subwencji dotacj¹ mo¿e spowodowaæ ograniczenie samodzielnoœci w prowadzeniu gospodarki finansowej, gdy¿ w œwietle obowi¹zuj¹cych
obecnie przepisów, o przeznaczeniu subwencji decyduje organ stanowi¹cy, natomiast
dotacja celowa by³aby przekazywana na œciœle okreœlone cele. Maj¹c jednak¿e na
wzglêdzie potrzebê przeanalizowania systemu wp³at jednostek samorz¹du terytorialnego do bud¿etu pañstwa i ewentualnego skorygowania obecnie funkcjonuj¹cego mechanizmu, Rada Ministrów zarekomendowa³a prowadzenie dalszych prac nad
projektem (druk nr 19) we w³aœciwych komisjach sejmowych. Natomiast do propozycji
rozwi¹zañ zawartych w komisyjnym projekcie (druk nr 230), Rz¹d odniesie siê w przygotowywanym aktualnie stanowisku.
W odniesieniu do Oœwiadczenia w sprawie wy³¹czenia, spod planowanej regu³y
ograniczaj¹cej deficyt jednostek samorz¹du terytorialnego, województw Polski Wschodniej, szczególnie województwa lubelskiego, pragnê zauwa¿yæ, ¿e projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, zawieraj¹cy procedurê redukcji deficytu sektora
samorz¹dowego oraz podwy¿szone kwoty limitu deficytu w latach 2012–2014, zosta³
opracowany na podstawie propozycji strony samorz¹dowej (wypracowanych przez Zespó³ ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego). Przedstawiciele strony samorz¹dowej, co do zasady, nie kwestionowali
wysokoœci zaproponowanych w trakcie uzgodnieñ limitów deficytu.
Ponadto, uprzejmie informujê, ¿e aktualnie opracowane rozwiazania, zawieraj¹ inne mechanizmy ograniczenia deficytu, ni¿ te zawarte w projekcie ustawy o zmianie
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 grudnia
2011 r. Nowe rozwi¹zania zosta³y wypracowane w styczniu br. na wniosek strony samorz¹dowej, zatem przywo³ane w oœwiadczeniu Pana Senatora, obliczenia Krajowej
Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych s¹ ju¿ nieaktualne.
Wed³ug danych z wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorz¹du terytorialnego, bêd¹cych w posiadaniu Ministerstwa Finansów, jednostki samorz¹du terytorialnego i ich zwi¹zki, planuj¹ w latach 2013–2015 nadwy¿kê bud¿etow¹:
· w 2013 r. – w kwocie 2.750 mln z³, przy proponowanym w projekcie ustawy limicie
deficytu dla sektora samorz¹dowego w wysokoœci 10.000 mln z³;
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· w 2014 r. – w kwocie 4.282 mln z³, przy limicie deficytu dla sektora samorz¹dowego
w wysokoœci 9.000 mln z³;
· w 2015 r. – w kwocie 6.919 mln z³, przy limicie deficytu dla sektora samorz¹dowego, który poczynaj¹c od roku 2015 ma wynosiæ 0,5% PKB.
Bior¹c pod uwagê dane z przyjêtych uchwa³ jednostek samorz¹du terytorialnego
w sprawie wieloletnich prognoz finansowych, nieuzasadnione s¹ obawy, i¿ projekt
ustawy zawêzi mo¿liwoœci inwestycyjne samorz¹dów, w tym realizacjê projektów
z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e nie jest mo¿liwe przyjêcie w projekcie ustawy szczególnych
wy³¹czeñ dla jednostek samorz¹du terytorialnego z terenu Polski Wschodniej. Wy³¹czenie spod planowanej regu³y wydatkowej dla samorz¹dów Polski Wschodniej oznacza³oby stosowanie preferencji tylko dla niektórych (wybranych) jednostek, co
prowadzi do nierównego traktowania jednostek, a równoczeœnie przeczy³oby formule
ograniczenia deficytu, której kszta³t zaproponowa³a strona samorz¹dowa w trakcie
prac w Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. Organiczenie to dotyczy
bowiem ca³ego sektora samorz¹dowego, a nie poszczególnych jednostek.
Pragnê zauwa¿yæ, ¿e jednym z instrumentów polityki regionalnej wyrównywania
szans rozwojowych Polski Wschodniej jest realizowany na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, œwiêtokrzyskiego i warmiñsko-mazurskiego,
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013.
W ramach przyjêtej w 2010 r. przez Radê Ministrów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie przewiduje siê kontynuowanie wspierania procesów rozwojowych w makroregionie Polski Wschodniej.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oœwiadczenie senatora Józefa Zaj¹ca
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz do ministra œrodowiska Marcina Korolca
W Polsce obserwuje siê w ostatnich latach sta³y, bardzo wyraŸny wzrost
populacji dzikich zwierz¹t. Zwraca na to uwagê Walne Zebranie Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 15 grudnia 2011 r. Niekontrolowany przyrost populacji
zwierz¹t, których liczebnoœæ by³a regulowana metodami gospodarki ³owieckiej, takich jak jeleniowate (g³ównie sarna i ³oœ), dziki, bobry, oraz niektórych
gatunków ptaków, takich jak kormoran, powoduje bardzo du¿e straty w gospodarce rolniczej, leœnej oraz rybackiej. Nadmierny rozwój populacji ssaków
kopytnych zagra¿a ruchowi drogowemu. Badacze z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie stwierdzili, ¿e w 2010 r. w granicach administracyjnych samego miasta Lublina dosz³o do przynajmniej 66 kolizji samochodów
z sarnami, a w czerwcu minionego roku zgin¹³ kierowca, gdy prowadzony
przez niego samochód uderzy³ w ³osia poruszaj¹cego siê drog¹ w okolicy Pu³aw. Ponadto nieprzemyœlana akcja zwalczania wœcieklizny doprowadzi³a
do drastycznego spadku liczebnoœci gatunków maj¹cych fundamentalne
znaczenie dla gospodarki ³owieckiej, takich jak zaj¹c oraz kuropatwa. Jak
zwracaj¹ uwagê lubelscy ornitolodzy, w przypadku bardzo wielu rzadkich
gatunków ptaków, typowych dla bagien i krajobrazu rolniczego, a posiadaj¹cych niejednokrotnie bardzo wysoki status ochronny tak w Unii, jak i w Polsce, odnotowano wyraŸny spadek liczebnoœci. Ten fakt jest wyraŸnie
zwi¹zany z niekontrolowanym wzrostem populacji lisa.
Przepisy prawa ³owieckiego i ustawy o ochronie przyrody pozwalaj¹ na
wyra¿anie zgody przez marsza³ka województwa i starostów na dzia³ania dotycz¹ce zarz¹dzania populacj¹ wspomnianych zwierz¹t w kierunku jej redukcji. Jednak, jak wskazuje Walne Zebranie Lubelskiej Izby Rolniczej, nikt
nie chce podejmowaæ takich decyzji z uwagi na brak wiarygodnych przes³anek i doprecyzowanych regulacji prawnych.
Maj¹c na uwadze znaczenie problematyki zasygnalizowanej w niniejszym oœwiadczeniu, zwracam siê do Panów Ministrów o przegl¹d rozporz¹dzeñ wykonawczych do wymienionych ustaw. Apelujê o zmiany we
wskazanych regulacjach umo¿liwiaj¹ce realny wp³yw na liczebnoœæ populacji dzikich zwierz¹t stanowi¹cych zagro¿enie dla ruchu drogowego i przynosz¹cych straty w rolnictwie, leœnictwie oraz gospodarce rybackiej.
Z powa¿aniem
Józef Zaj¹c
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Stanowisko
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 2012.03.29
Pan
Marcin Korolec
Minister Œrodowiska
Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przesy³am, zgodnie z kompetencjami, oœwiadczenie Pana Józefa Zaj¹ca Senatora RP dotycz¹ce regulacji prawnych maj¹cych wp³yw na liczebnoœæ populacji dzikich zwierz¹t przekazan¹ przy piœmie Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej znak BPS-043-07-268/12 z dnia 19.03.2012 r.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA
Warszawa, 2012.04.23
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym oœwiadczeniem senatora Józefa Zaj¹ca z³o¿onym dnia
14 marca 2012 r. na 7. posiedzeniu Senatu RP, uprzejmie informujê.
Pan senator Józef Zaj¹c w swoim oœwiadczeniu zawnioskowa³ o dokonanie przegl¹du aktów wykonawczych do ustawy Prawo ³owieckie oraz ustawy o ochronie przyrody upatruj¹c w ich konstrukcji prawnej g³ównej przyczyny – jego zdaniem – wysokich
stanów liczebnoœci populacji niektórych gatunków zwierz¹t ³ownych, a tak¿e chronionych i powstania z tego powodu zagro¿enia w prowadzeniu w³aœciwej gospodarki rolnej, leœnej i rybackiej oraz bezpieczeñstwa na drogach. W czêœci wini za to tak¿e
prowadzone ogólnokrajowe akcje zwalczania wœcieklizny poœród dzikich zwierz¹t poprzez masowe wyk³adanie szczepionek.
Analizuj¹c dostêpne dane dotycz¹ce stanu poszczególnych populacji zwierz¹t, nale¿y przyznaæ, ¿e w ostatnim piêcioleciu wzros³a liczebnoœæ niektórych gatunków zwierz¹t ³ownych (w granicach 10–20%). Zdecydowanie wzrós³ te¿ poziom pozyskania
zwierzyny gatunków czyni¹cych szkody ³owieckie. Jedn¹ z najwa¿niejszych przyczyn
wzrostu odszkodowañ ³owieckich jest jednak wzrost cen produktów rolnych i us³ug
rolniczych.
1. Podstaw¹ prowadzenia gospodarki ³owieckiej w kraju s¹ roczne plany ³owieckie
i wieloletnie ³owieckie plany hodowlane.
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W trybie zatwierdzania rocznych planów ³owieckich bior¹ udzia³ nadleœniczowie,
wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, a w niektórych przypadkach dyrektorzy
parków narodowych oraz zarz¹dzaj¹cy rybackimi obrêbami hodowlanymi. Szczególne
znaczenie ma opinia wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), który w przypadkach
nadmiernej liczebnoœci zwierz¹t ³ownych mo¿e zdecydowanie wnioskowaæ o zwiêkszenie odstrza³u niektórych gatunków wyrz¹dzaj¹cych najwiêksze szkody w uprawach
i p³odach rolnych. Podobna rola przypisana zosta³a nadleœniczemu ostatecznie zatwierdzaj¹cemu roczne plany ³owieckie, który jest odpowiedzialny za ochronê lasu
i w ramach swoich uprawnieñ winien projekty planu odstrza³u szczególnie dok³adnie
analizowaæ pod k¹tem wp³ywu na stan zalesieñ i odnowieñ, ale tak¿e na poziom szkód
³owieckich czynionych w uprawach i p³odach rolnych. W³aœnie na etapie przygotowania projektów rocznych planów ³owieckich winny byæ wyartyku³owane lokalne potrzeby zwi¹zane z ochron¹ upraw rolnych i leœnych, co bezpoœrednio przek³ada siê na
wysokoœæ planowanego odstrza³u w danym roku. Interwencja powinna byæ kierowana
przede wszystkim do struktur ³owieckich, samorz¹dów lokalnych oraz nadleœniczych
zatwierdzaj¹cych plany. Ustalenia podjête na tym etapie w zupe³noœci wystarczaj¹, aby
na podstawie istniej¹cych przepisów uzyskaæ optymalny stan populacji np. lisa, dzika
czy jelenia. Resort Œrodowiska przypomina o powy¿szym na ka¿dym spotkaniu dotycz¹cym gospodarki ³owieckiej. Przyjête zasady – naszym zdaniem – stosowane we w³aœciwy sposób, zapewni¹ optymalny stan populacji zwierzyny i zarazem akceptowalny
poziom szkód ³owieckich. Nale¿y tutaj przypomnieæ, ¿e myœliwi reguluj¹ zobowi¹zanie
powsta³e w wyniku szkód ³owieckich z w³asnych œrodków finansowych.
Poruszony w oœwiadczeniu problem nadmiernej liczebnoœci lisów i jego wp³yw na
stan zajêcy, kuropatw i ba¿antów mo¿na rozwi¹zaæ w sposób podany powy¿ej, jednak
dodatkowo chcia³bym poinformowaæ, ¿e na wniosek G³ównego Lekarza Weterynarii zosta³a wyra¿ona zgoda na odstrza³ lisów w liczbie 8 sztuk na 100 km2 corocznie, tak¿e
w okresie ochronnym, w latach 2012–2016 do celów badañ naukowych. Stanowi to
oko³o 25 tys. sztuk lisów rocznie. Ponadto regulacji stanu populacji dzików i lisów
sprzyjaj¹ zmiany poczynione w wyd³u¿eniu okresów polowañ na te gatunki. Podkreœliæ
nale¿y, ¿e zosta³ zahamowany spadek iloœci kuropatw i zajêcy, a stan ba¿antów wyraŸnie roœnie. Szczepienia lisów wolno ¿yj¹cych przeciwko wœciekliŸnie prowadzi siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1993 r. do czasu uwolnienia jej terytorium od tej
jednostki chorobowej. Zgodnie z przepisami wœcieklizna jest chorob¹ podlegaj¹c¹ obowi¹zkowi zwalczania, wymienion¹ w za³¹czniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U.
z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 56 ust. 1 ww. ustawy, psy powy¿ej 3 miesi¹ca ¿ycia oraz lisy wolno ¿yj¹ce podlegaj¹ obowi¹zkowemu szczepieniu
przeciwko wœciekliŸnie a na podstawie art. 57 ust. 7 tej ustawy Rada Ministrów wprowadza, w drodze rozporz¹dzenia program zwalczania wœcieklizny opracowany przez
G³ównego Lekarza Weterynarii. Szczepienie lisów wolno ¿yj¹cych prowadzi siê zgodnie
z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepieñ lisów wolno ¿yj¹cych przeciwko wœciekliŸnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509).
Zgodnie z decyzj¹ Rady nr 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (Dz. Urz. UE L 155 z 18.06.2009, str. 30), Unia Europejska mo¿e wspó³finansowaæ programy zwalczania chorób zakaŸnych zwierz¹t.
Decyzj¹ wykonawcz¹ Komisji nr 2011/807/UE z dnia 30 listopada 2011 r. zatwierdzaj¹c¹ roczne i wieloletnie programy oraz wk³ad finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierz¹t i chorób odzwierzêcych,
przedstawione przez pañstwa cz³onkowskie na 2012 rok i na lata nastêpne (Dz. Urz.
UE L 322 z 06.12.2011, str. 11), program zwalczania wœcieklizny zosta³ zatwierdzony
i okreœlono wysokoœæ jego wspó³finansowania przez Uniê Europejsk¹. Na realizacjê
programu w 2012 r. Polsce przyznano kwotê 9 270 000 euro.
Niejednokrotnie podkreœlano potrzebê wspó³pracy na p³aszczyŸnie: gmina, nadleœnictwo, ko³o ³owieckie i zarz¹dca drogi w celu wspólnego ustalania miejsc przechodów
zwierzyny przez szlaki komunikacyjne i oznakowania tych miejsc znakami drogowymi
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ograniczaj¹cymi prêdkoœæ oraz znakiem ostrzegawczym A18b „uwaga na dzikie zwierzêta”. Podstawowym œrodkiem ograniczaj¹cym zagro¿enia od dzikich zwierz¹t jest jednak budowa przepustów, wiaduktów i grodzenie „szybkich” dróg. Nale¿y przyznaæ, ¿e
robi siê tak coraz czêœciej, ju¿ na etapie planowania drogi.
Poruszona kwestia niewykorzystywania przepisów prawa przez podmioty wskazane do podejmowania dzia³añ ograniczaj¹cych zagro¿enia od dzikich zwierz¹t nie mo¿e
byæ argumentem na rzecz jego zmiany, a raczej na rzecz podniesienia œwiadomoœci
prawnej i sprawnoœci urzêdniczej w ich przygotowywaniu. Dzia³ania te musz¹ byæ jawne i w³aœciwie udokumentowane, poddane kontroli spo³ecznej, do czego obliguje nas
tak¿e prawo unijne. Natomiast w kwestii redukcji zwierz¹t chronionych pozostaje stosowanie przepisów prawa, które zosta³o dostosowane do wymogów unijnych, a które
okreœla tak¿e œciœle procedury, które pozwalaj¹ na ograniczanie stanu populacji
w uzasadnionych przypadkach. Na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska
z dnia 12 paŸdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierz¹t (Dz. U. Nr 237,
poz. 1419), kormoran (Phalacrocorax carbo) oraz bóbr europejski (Castor fiber), objête
s¹ czêœciow¹ ochron¹ gatunkow¹. W stosunku do zwierz¹t objêtych ochron¹ gatunkow¹ obowi¹zuje szereg zakazów, wymienionych w §7 ww. rozporz¹dzenia, m.in. zakaz
umyœlnego zabijania, p³oszenia i niepokojenia, oraz niszczenia siedlisk, tam i ¿eremi.
Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póŸn. zm.), regionalny dyrektor ochrony œrodowiska, mo¿e wydaæ zezwolenie na odstêpstwo od zakazu zabijania osobników gatunków objêtych ochron¹ czêœciow¹, wobec braku rozwi¹zañ alternatywnych i jeœli nie
spowoduje to zagro¿enia dla dziko wystêpuj¹cych populacji chronionych gatunków
zwierz¹t oraz gdy czynnoœci te wynikaj¹ m.in. z koniecznoœci ograniczenia powa¿nych
szkód w gospodarce rolnej, leœnej lub rybackiej. W przypadku, gdy zakres zezwolenia
obejmuje kilka województw, zgodê wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, w celu uzyskania zezwolenia na odstrza³ gatunków zwierz¹t objêtych ochron¹ czêœciow¹, ze wzglêdu na szkody powodowane w gospodarce,
nale¿y z³o¿yæ wniosek do w³aœciwego organu. Ka¿dy wniosek o zezwolenie na odstêpstwa od zakazu zabijania, wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Zezwolenie zawiera
liczbê osobników objêtych zezwoleniem, a tak¿e dok³adnie okreœlony termin i miejsce
wykonania czynnoœci. Elementy te s¹ rozpatrywane w kontekœcie oddzia³ywania na
populacje chronionych gatunków zwierz¹t (art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody).
Prawo krajowe musi byæ zgodne z prawem miêdzynarodowym. Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków
[2009/147/WE z 30 listopada 2009 r.]) okreœla warunki wprowadzenia odstêpstw od
ochrony gatunkowej dziko ¿yj¹cych ptaków. W praktyce zastosowanie przepisów ww.
dyrektywy powoduje, ¿e odstrza³ i inne szkodz¹ce populacji tych ptaków metody redukcji ich wp³ywu na gospodarkê, musz¹ byæ poprzedzone decyzj¹ administracyjn¹,
a podmioty wykorzystuj¹ce derogacjê s¹ zobowi¹zane do z³o¿enia sprawozdawania
z zakresu jej wykorzystania. Ma to na celu przygotowanie corocznych sprawozdañ krajowych do Komisji Europejskiej, która na podstawie zebranych informacji musi gwarantowaæ, ¿e skutki derogacji bêd¹ zgodne z Dyrektyw¹. Natomiast bóbr europejski
podlega ochronie w wiêkszoœci krajów europejskich na podstawie dwóch aktów prawnych. Pierwszym jest Konwencja Berneñska (Dz. U. z 1996 r., Nr 58, poz. 263), gdzie
bóbr umieszczony jest w III za³¹czniku, obejmuj¹cym chronione gatunki fauny. Zgodnie z art. 7 Konwencji, strony powinny regulowaæ przepisami wszelk¹ eksploatacjê dzikiej fauny wymienionej w za³¹czniku III tak, aby populacja nie by³a zagro¿ona. Drugim
aktem prawa europejskiego jest dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory – Dyrektywa Siedliskowa.
Bobra umieszczono tam w za³¹czniku II, okreœlaj¹cym gatunki roœlin i zwierz¹t bêd¹ce
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony, jak równie¿ w za³¹czniku V, gdzie ujêto gatunki zwierz¹t
i roœlin, których pozyskiwanie ze stanu dzikiego i eksploatacja jest mo¿liwa pod warunkiem, ¿e populacja tych gatunków zostanie zachowana we w³aœciwym stanie
ochrony.
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Koñcz¹c, uprzejmie proszê Pana Senatora Józefa Zaj¹ca o przyjêcie tych wyjaœnieñ,
poniewa¿ – jak starano siê wykazaæ – przepisy reguluj¹ce gospodarkê ³owieck¹ jak
i ochronê populacji zwierz¹t chronionych s¹ zharmonizowane z prawem UE i wy³¹cznie
umiejêtnoœæ ich stosowania przez wskazane podmioty decyduje o ich skutecznoœci.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski

8. POSIEDZENIE SENATU
(29 marca 2012 r.)

8. posiedzenie Senatu w dniu 29 marca 2012 r.

201

Oœwiadczenie senatora Tadeusza Ar³ukowicza
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
Polskie szko³y, w szczególnoœci podstawowe i gimnazjalne, coraz czêœciej
borykaj¹ siê z problemem agresywnych b¹dŸ nieprzystosowanych spo³ecznie uczniów, którzy nauczycielom utrudniaj¹ pracê, a innym dzieciom naukê.
Taki problem w ostatnich miesi¹cach sygnalizowany by³ miêdzy innymi przez
szko³y w Rzeszowie, Olsztynie i Lesku. Tego typu k³opoty mia³y w ostatnich latach równie¿ placówki podlaskie.
Najczêœciej stosowanym rozwi¹zaniem, ale w mojej ocenie nieskutecznym, jest przeniesienie ucznia do innej placówki. Wraz z dzieckiem nowa
szko³a dostaje nierozwi¹zany problem. Pomimo szerokiej dyskusji na poziomie teoretycznym o zapobieganiu przemocy wœród dzieci i m³odzie¿y, szko³y
nie s¹ przygotowane do pracy z takimi dzieæmi. Wyjœciem z k³opotliwej sytuacji nie jest równie¿ chêtnie stosowane kierowanie dziecka na zajêcia w ramach indywidualnego lub specjalnego nauczania. Dzieci, z którymi szko³a
sobie nie radzi, w opinii psychologów nie s¹ niepe³nosprawne – s¹ to dzieci
w normie intelektualnej, które maj¹ problem z funkcjonowaniem w grupie.
Wobec tego bardziej istotne wydaje siê byæ po³o¿enie nacisku na pozostawienie dziecka w grupie rówieœniczej wraz z jednoczesnym wprowadzeniem
praktycznych, nie zaœ teoretycznych, metod pracy z trudnym uczniem.
Coraz czêœciej dyskutuje siê o rozwi¹zaniu, w niektórych placówkach
oœwiatowych jest ono ju¿ wdra¿ane, polegaj¹cym na zatrudnieniu do pracy
z uczniem nauczyciela sta¿ysty, tak zwanego nauczyciela cienia, który towarzyszy dziecku przez ca³y czas, prowadz¹c je zarówno œcie¿k¹ intelektualnego rozwoju, jak i spo³ecznego przystosowania. Nauczyciel taki powinien
przejœæ odpowiednio wczeœniej praktyki i szkolenia w zakresie praktycznych
metod pracy z dzieckiem sprawnym intelektualnie i ruchowo, lecz wykazuj¹cym zaburzenia o charakterze aspo³ecznym. Bazê personaln¹ z danymi takich nauczycieli mog³yby prowadziæ, analogicznie do obecnie prowadzonej na
przyk³ad w Bia³ymstoku tak zwanej gie³dy pracy z ofertami pracy dla nauczycieli, wydzia³y edukacji w urzêdach gmin.
W zwi¹zku z tym proszê Pani¹ Minister o odpowiedŸ na pytanie, czy rozwa¿ane jest wprowadzenie regulacji daj¹cej szko³om mo¿liwoœæ zatrudniania nauczycieli sta¿ystów, którzy, zak³adaj¹c ich odpowiednie przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne w procesie kszta³cenia, pe³niliby rolê opiekunów uczniów wymagaj¹cych szczególnego traktowania.
Z powa¿aniem
Tadeusz Ar³ukowicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.04.18
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – Tadeusza Ar³ukowicza (BPS/043-08-270/12) dotycz¹ce wprowadzenia w prawie oœwiatowym regulacji umo¿liwiaj¹cej szko³om zatrudnianie nauczycieli sta¿ystów
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pe³ni¹cych rolê opiekunów uczniów wymagaj¹cych szczególnego traktowania, uprzejmie informujê.
Prawo oœwiatowe zapewnia warunki do podejmowania wszechstronnych dzia³añ
wychowawczych oraz profilaktycznych przez szko³y i placówki systemu oœwiaty, a tak¿e przygotowania kadry pedagogicznej do realizacji zadañ z zakresu przeciwdzia³ania
agresji i przemocy.
Zgodnie z upowa¿nieniem ustawowym okreœlonym w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty1 minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania okreœla w drodze rozporz¹dzenia podstawy programowe kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci cele i treœci
nauczania, umiejêtnoœci uczniów, a tak¿e zadania wychowawcze szko³y, odpowiednio
dla poszczególnych etapów kszta³cenia i typów szkó³.
Kszta³cenie i wychowanie uczniów w szko³ach odbywa siê zatem zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ podstaw¹ programow¹ kszta³cenia ogólnego okreœlon¹ w rozporz¹dzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³2.
W myœl przepisów ww. rozporz¹dzenia, dzia³alnoœæ edukacyjna szko³y jest okreœlona m.in. przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzglêdniaj¹c wychowawczy wymiar szko³y, obejmuje ca³¹ dzia³alnoœæ szko³y z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczy szko³y, obejmuj¹cy wszystkie treœci i dzia³ania o charakterze wychowawczym;
3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
danego œrodowiska, obejmuj¹cy wszystkie treœci i dzia³ania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Nowa podstawa programowa k³adzie nacisk na wychowanie, w tym przeciwdzia³anie zjawiskom agresji i przemocy. Aby skutecznie realizowaæ wychowawcze cele szko³y
potrzebne s¹ odpowiednie strategie wychowawcze i w³aœciwe dla nich instrumenty.
Instrumentem s³u¿¹cym kszta³towaniu œrodowiska wychowawczego szko³y, relacji
pomiêdzy uczniami oraz uczniami i nauczycielami jest statut szko³y, spe³niaj¹cy warunki okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³3. Statut
szko³y okreœla m.in.:
– cele i zdania szko³y wynikaj¹ce z przepisów prawa oraz uwzglêdniaj¹ce program
wychowawczy szko³y i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego œrodowiska,
– sposób wykonywania zadañ szko³y, z uwzglêdnieniem optymalnych warunków
rozwoju ucznia, zasad bezpieczeñstwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,
– szczegó³owe zasady wewn¹trzszkolnego oceniania uczniów,
– rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwo³ywania siê od kary,
– szczegó³owe kompetencje organów szko³y.
Strategia wychowawcza realizowana w szkole jest wieloaspektowa. Z jednej strony
szko³a ma obowi¹zek okreœliæ w czytelny sposób kryteria dopuszczalnych zachowañ,
a naganne zachowania uczniów powinny spotykaæ siê z odpowiedni¹ sankcj¹, z drugiej
strony ma obowi¹zek wspieraæ i utrwalaæ aktywn¹ postawê sprzeciwu wobec zachowañ niestosownych. Zespó³ nauczycieli i innych specjalistów pracuj¹cych w szkole powinien w sposób umiejêtny, ale konsekwentny eliminowaæ negatywne zjawiska oraz
uczyæ dzieci i m³odzie¿ rozwi¹zywania konfliktów bez stosowania przemocy.
Zró¿nicowane warunki, w których ucz¹ siê i ¿yj¹ uczniowie wymagaj¹ maksymalnego dostosowania strategii wychowawczych do cech ich œrodowiska szkolnego i spo³ecznego. Wewn¹trzszkolne zasady oceniania stanowi¹ jeden z elementów pracy
1
2
3

Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.
Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17.
Dz. U. Nr 61, poz. 624, z póŸn. zm.
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wychowawczej. W ka¿dej szkole powinny byæ równie¿ opracowane procedury postêpowania w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa uczniów, nauczycieli i innych pracowników szko³y oraz w innych sytuacjach niew³aœciwych w zakresie funkcjonowania
spo³ecznego.
W 2010 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzi³o zmiany organizacyjno-legislacyjne w obszarze kszta³cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W oparciu o przepisy rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
4
przedszkolach, szko³ach i placówkach specjalne potrzeby edukacyjne dziecka rozumiane s¹ bardzo szeroko. Mog¹ one wynikaæ z ró¿nych przyczyn, w tym z niedostosowania spo³ecznego, czy zagro¿enia niedostosowaniem spo³ecznym.
Celem zmian jest jak najwczeœniejsze rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz zapewnienie mu odpowiedniej do tych potrzeb pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, jak najbli¿ej w œrodowisku jego nauczania i wychowania.
Nowa formu³a udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach,
szko³ach i placówkach oparta jest na zespo³owej pracy nauczycieli, wychowawców
grup wychowawczych i specjalistów, polegaj¹cej na rozpoznawaniu potrzeb uczniów,
planowaniu sposobów ich zaspokajania, wspólnym ocenianiu efektów wdro¿onej pomocy, a tak¿e planowaniu sposobów wsparcia rodziców oraz wspó³dzia³ania z instytucjami wspieraj¹cymi przedszkole/szko³ê/placówkê w tym zakresie. Podstaw¹ do
objêcia ucznia pomoc¹ psychologiczno-pedagogiczn¹ jest nie tylko opinia lub orzeczenie poradni, ale równie¿ rozpoznanie dokonane przez nauczyciela, wychowawcê grupy
wychowawczej lub specjalistê prowadz¹cego zajêcia z uczniem, który zg³asza tak¹ potrzebê dyrektorowi odpowiednio przedszkola, szko³y czy placówki. W oparciu o analizê
potrzeb ucznia, zespó³ wskazuje zakres i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz zalecany czas jej trwania. Wsparciem dla szkó³ w realizacji tych zadañ mog¹ byæ
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które wspomagaj¹ nauczycieli i specjalistów
zatrudnionych w szko³ach w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz udzielaj¹ wsparcia merytorycznego we wspó³pracy z oœrodkami
doskonalenia nauczycieli. Nowa formu³a organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej s³u¿y równie¿ przeciwdzia³aniu przestêpczoœci w szko³ach.
Poprawa efektów pracy wychowawczej w du¿ej mierze zale¿y od posiadanych przez
nauczycieli kompetencji. St¹d dyrektorzy szkó³ powinni zapewniæ im mo¿liwoœæ uzyskania potrzebnej wiedzy i umiejêtnoœci. Doskonalenie ich mo¿liwe jest na podstawie
planu doskonalenia zawodowego opracowanego w ka¿dej szkole. Dyrektor szko³y posiada instrumenty wsparcia finansowego pozwalaj¹ce na organizowanie doskonalenia
nauczycieli umo¿liwiaj¹cego uzyskanie kompetencji równie¿ w zakresie przeciwdzia³ania agresji i przemocy. Oœrodek Rozwoju Edukacji (ORE) bêd¹cy publiczn¹ placówk¹
doskonalenia nauczycieli o zasiêgu ogólnokrajowym, prowadzon¹ przez Ministra Edukacji Narodowej, podejmuje dzia³ania na rzecz podnoszenia jakoœci edukacji zgodnie
z polityk¹ oœwiatow¹ pañstwa, szczególnie przez wspieranie szkó³ i placówek systemu
oœwiaty w realizacji ich zadañ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych.
W obszarze wsparcia kompetencji wychowawczych nauczycieli, ORE przygotowa³o
szerok¹ ofertê programów, szkoleñ i materia³ów z zakresu profilaktyki problemowych
zachowañ dzieci i m³odzie¿y, w tym zwi¹zanych z agresj¹ i przemoc¹. Nale¿¹ do nich
m.in.: Jak sobie radziæ z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji, Golden Five, Trening Zastêpowania Agresji, Rozwi¹zywanie konfliktów
w szkole, Interwencja kryzysowa – zarz¹dzanie kryzysem.
Informacje o powy¿szych programach i projektach s¹ dostêpne na stronie internetowej ORE (www.ore.edu.pl). Nauczyciele mog¹ równie¿ korzystaæ z zamieszczonych
tam poradników i materia³ów, np.:
1) Rozwi¹zywanie konfliktów w szkole. Poradnik dla nauczycieli;
2) Jak reagowaæ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkó³. E-poradnik;
4
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3) Procedury postêpowania nauczycieli w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa
uczniów i metody wspó³pracy szkó³ z policj¹. E-poradnik;
4) Scenariusze zajêæ z zakresu kszta³towania umiejêtnoœci psychospo³ecznych uczniów w praktyce szkolnej;
5) Mobbing i bullying w szkole. Charakterystyka zjawiska i program zapobiegania.
Ministerstwo Edukacji Narodowej tworzy tak¿e system zewnêtrznego wspomagania placówek oœwiatowych. G³ównym zadaniem tego systemu ma byæ przygotowanie
kompleksowej oferty bezpoœredniego wspomagania przedszkoli, szkó³ i placówek.
W ORE jest realizowany projekt systemowy pn. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostêpnym kompleksowym wspomaganiu szkó³ (wspó³finansowany ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Priorytetu III Program Operacyjny Kapita³ Ludzki 2007–2013, Dzia³anie 3.3., Poddzia³anie 3.3.1.). Projekt ten
ukierunkowany jest przede wszystkim na opracowanie i wdro¿enie nowych rozwi¹zañ
systemowych, wi¹¿¹cych system doskonalenia nauczycieli z organizacj¹ pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla przedszkoli, szkó³ i placówek oraz dostêpu do zasobów edukacyjnych w bibliotekach pedagogicznych. Dzia³ania przewidziane w ww. projekcie s¹ kontynuacj¹ prac zapocz¹tkowanych w projekcie systemowym pn. Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkó³ ze szczególnym uwzglêdnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego, w którym zosta³y zaprezentowane mo¿liwe
rozwi¹zania systemowe s³u¿¹ce wdro¿eniu nowego systemu wspomagania przedszkoli, szkó³ i placówek. W roku 2012 planowane jest uruchomienie kolejnego projektu systemowego pn. Bezpoœrednie wspomaganie rozwoju szkó³ poprzez wdro¿enie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, w ramach którego mo¿liwe bêdzie sfinansowanie realizacji w zg³oszonych szko³ach nowych form wspomagania – rocznych
ofert doskonalenia wybranego aspektu pracy szko³y oraz udzia³u nauczycieli w sieciach wspó³pracy i samokszta³cenia.
W zwi¹zku z potrzeb¹ wsparcia szkó³ i placówek w rozwi¹zywaniu problemu agresji
i przemocy, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowa³o Rz¹dowy program na lata
2008–2013 „Bezpieczna i przyjazna szko³a”5. Program ten zak³ada doskonalenie umiejêtnoœci wychowawczych nauczycieli i rodziców oraz kszta³towanie umiejêtnoœci spo³ecznych i emocjonalnych uczniów.
Program ma równie¿ na celu wzmocnienie funkcji wychowawczej szko³y, budowanie pozytywnego klimatu spo³ecznego oraz w³aœciwych relacji pomiêdzy uczniami i nauczycielem.
W 2010/2011 roku w ramach Bezpiecznej i przyjaznej szko³y – zgodnie z harmonogramem wdra¿ania programu w 2010 roku i w 2011 roku – og³oszono konkursy na
³¹czn¹ kwotê 3,5 mln z³ dla organizacji pozarz¹dowych oraz jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie profilaktyki dzieci i m³odzie¿y pn. Wspieranie realizacji programu
wychowawczego szko³y i programu profilaktyki poprzez kszta³towanie u uczniów postaw sprzyjaj¹cych rozwojowi indywidualnemu i spo³ecznemu.
Celem konkursu by³o promowanie najbardziej wartoœciowych programów wychowawczych szko³y i programów profilaktyki umo¿liwiaj¹cych m.in. kszta³towanie u uczniów postaw dba³oœci o w³asne zdrowie i innych ludzi. W wyniku konkursu wybrano do
realizacji 66 projektów. Natomiast cele konkursu pn. „¯YJ z PASJ¥!” Program wspierania uzdolnieñ i zdrowego stylu ¿ycia dzieci i m³odzie¿y, obejmowa³y wsparcie nowych
programów wyró¿niaj¹cych siê nowatorstwem, oryginalnoœci¹, ukierunkowanych na
odkrywanie i rozwijanie w uczniach talentów, w tym szczególnie artystycznych i naukowych oraz rozwijanie sieci wspó³pracy w tym zakresie.
Wsparciem objêto równie¿ projekty, w których dzia³ania ukierunkowane by³y na zagospodarowanie czasu wolnego m³odzie¿y m.in. poprzez dzia³alnoœæ sportow¹, rekreacyjn¹
i kulturaln¹. Na konkurs wp³ynê³o 696 ofert. Projekty wybrane w tym konkursie realizowane by³y w 2011 roku. Podobny konkurs jest planowany do realizacji w bie¿¹cym roku.
5

Uchwa³¹ Nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. zosta³ przyjêty Rz¹dowy program na lata
2008–2013 „Bezpieczna i przyjazna szko³a”. Jednoczeœnie straci³a moc uchwa³a nr 28/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie przyjêcia Rz¹dowego programu poprawy stanu bezpieczeñstwa
w szko³ach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
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Ponadto w ramach Bezpiecznej i przyjaznej szko³y Ministerstwo Edukacji Narodowej we wspó³pracy z Komed¹ G³ówn¹ Policji zrealizowa³o pilota¿owy Program Profilaktyka a Ty – PaT/E (E jak edukacja), w województwach: lubelskim, opolskim
i pomorskim. Program PaT/E nale¿y do strategii profilaktycznych aktywizuj¹cych
twórczo m³odzie¿ na rzecz w³asnego rozwoju i pomocy rówieœnikom, którzy przejawiaj¹
zachowania problemowe. W ramach Programu PaT/E zostali przeszkoleni animatorzy,
wœród których znaleŸli siê pedagodzy szkolni, nauczyciele przedmiotu, psychologowie,
katecheci, policjanci, instruktorzy placówek kultury, a tak¿e placówek wychowania
pozaszkolnego. Program jest realizowany, z zaanga¿owaniem m³odzie¿owego wolontariatu i aktywn¹ wspó³prac¹ z samorz¹dami.
W wielu szko³ach na terenie ca³ego kraju, m³odzie¿ w³¹cza siê w dzia³ania Programu Profilaktyka a Ty. Trwaj¹ te¿ rozmowy z Komend¹ G³ówn¹ Policji na temat jego
kontynuacji w 2012 roku.
Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej jest równie¿ zapewnienie
harmonijnego rozwoju ka¿dego ucznia poprzez umo¿liwienie mu uzupe³nienia obowi¹zkowych zajêæ o zajêcia rozwijaj¹ce indywidualne pasje, zainteresowania i umiejêtnoœci dope³niaj¹ce wiedzê szkoln¹. Zadanie to realizowane jest w systemie oœwiaty
wielop³aszczyznowo. Istotn¹ rolê w tym zakresie spe³niaj¹ placówki wychowania pozaszkolnego, realizuj¹c systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuñcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Od chwili przekazania
prowadzenia placówek wychowania pozaszkolnego samorz¹dom terytorialnym, ich
dzia³alnoœæ ulega stopniowym przeobra¿eniom i odpowiada coraz bardziej na zapotrzebowania œrodowiska lokalnego. Uczestnicy zajêæ sta³ych i okresowych rozwijali swoje
pasje i zainteresowania podczas zajêæ turystycznych, krajoznawczych oraz artystycznych kszta³tuj¹cych m.in. to¿samoœæ kulturow¹, regionaln¹ i europejsk¹ m³odego pokolenia. Dzia³ania te poza rozwojem osobistym, mia³y tak¿e na celu zagospodarowanie
czasu wolnego i przeciwdzia³anie ró¿nym formom patologii wœród dzieci i m³odzie¿y.
Reasumuj¹c, nale¿y podkreœliæ, ¿e resort edukacji w zakresie poprawy bezpieczeñstwa w szko³ach podejmuje dzia³ania systemowe i d³ugofalowe. Tworzy warunki prawne, które umo¿liwiaj¹ podejmowanie skutecznych dzia³añ wychowawczych i profilaktycznych przez szko³y i placówki systemu oœwiaty, w oparciu o wspó³pracê nauczycieli,
rodziców, œrodowiska lokalnego, a tak¿e kontynuuje dzia³ania wspieraj¹ce dyrektorów
szkó³, nauczycieli, liderów m³odzie¿owych i organizacji spo³ecznych, od których te
efekty zale¿¹.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ fakt, ¿e Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie
problematyki bezpieczeñstwa w szko³ach wspó³pracuje z innymi resortami m.in. z Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych (w ramach Rz¹dowego programu ograniczania
przestêpczoœci i aspo³ecznych zachowañ Razem bezpieczniej), Ministerstwem Zdrowia,
Ministerstwem Pracy i Polityki Spo³ecznej, Ministerstwem Sprawiedliwoœci, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Komend¹ G³ówn¹ Policji.
Jednoczeœnie pragnê zauwa¿yæ, ¿e ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty w art. 39 okreœla obowi¹zki dyrektora szko³y, do których nale¿y w szczególnoœci:
kierowanie dzia³alnoœci¹ szko³y, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, sprawowanie
opieki nad uczniami, stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
wykonywanie zadañ zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa uczniom i nauczycielom w czasie zajêæ organizowanych przez szko³ê, a tak¿e innych zadañ wynikaj¹cych
z przepisów szczególnych.
W³aœciwa organizacja pracy szko³y jest zatem zadaniem kieruj¹cego ni¹ dyrektora,
który posiada w tym zakresie pe³n¹ autonomiê. Podobnie, kwestia zatrudniania pracowników szko³y nale¿y do jego kompetencji. Zatrudnianie nauczycieli oraz pracowników
niepedagogicznych i powierzanie im zadañ uwarunkowane jest rozpoznanymi potrzebami szko³y w tym zakresie. Dotyczy to zadañ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych realizowanych przez ka¿d¹ szko³ê.
Trudnoœci wychowawcze oraz problemy z przystosowaniem siê do prawid³owego
funkcjonowania w grupie rówieœniczej, wykazywane przez uczniów, tak jak wczeœniej
wspomniano, stanowi¹ podstawê do objêcia ich pomoc¹ psychologiczno-pedagogicz-
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n¹, zorganizowan¹ zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko³ach i placówkach, podkreœlaj¹cymi koniecznoœæ rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo¿liwoœci psychofizycznych ucznia.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielaj¹
uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliœci, w szczególnoœci psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, posiadaj¹cy kwalifikacje
odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajêæ.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze rozwi¹zania prawne, ju¿ teraz na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów, istnieje mo¿liwoœæ organizacji pracy szko³y odpowiednio do rozpoznanych potrzeb uczniów, m.in. zatrudniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych i powierzania im ró¿nych zadañ, w tym równie¿ o charakterze opiekuñczym.
Z wyrazami szacunku
z upowa¿nienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Tadeusz S³awecki
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Ar³ukowicza
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
Województwo podlaskie nale¿y do tych regionów Polski, w których jednym z najwiêkszych bogactw i wartoœci jest poszanowanie praw mniejszoœci
narodowych i ró¿norodnoœci kulturowej. Szczególnie istotne z uwagi na przygraniczne po³o¿enie jest pielêgnowanie relacji z mniejszoœciami rosyjsk¹, litewsk¹, bia³orusk¹ i ukraiñsk¹. Polskie prawo, z zapisami konstytucji na
czele, zapewnia mniejszoœciom narodowym na terenie naszego kraju nie tylko swobodê wyznania, lecz równie¿ mo¿liwoœæ zachowania specyfiki kulturowej i jêzykowej.
Jednym z narzêdzi do realizacji konstytucyjnych za³o¿eñ jest ukierunkowana na te cele organizacja szkolnictwa. Obecnie finansowanie przez jednostki samorz¹du terytorialnego realizacji zadañ zwi¹zanych z prowadzeniem
szkó³ podejmuj¹cych dzia³ania na rzecz podtrzymywania to¿samoœci kulturowej i jêzykowej uczniów nale¿¹cych do mniejszoœci narodowych i etnicznych
oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym nastêpuje z dochodów samorz¹dów terytorialnych. Do tych dochodów jednostek samorz¹du terytorialnego nale¿y czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej. Jak wynika
z rozporz¹dzenia ministra, w algorytmie podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego na rok 2012, w czêœci
szkolnej uwzglêdniono dwa wspó³czynniki zwiêkszaj¹ce kwoty subwencji
o dodatkowe œrodki z tytu³u wy¿szych kosztów prowadzenia szkó³ z nauczaniem jêzyków mniejszoœci. Wagi te, w zale¿noœci od liczby uczniów w szkole,
wynosz¹ 20% (waga P9 = 0,2) i 150% (waga P10 = 1,5).
Wed³ug za³o¿eñ, przedstawionych w Puñsku 24 paŸdziernika 2011 roku,
planowane s¹ przez ministerstwo zmiany algorytmu podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego.
W planach jest wprowadzenie dodatkowej wagi, która by³aby stosowana w odniesieniu do wszystkich uczniów szkó³ dla mniejszoœci narodowych
i etnicznych, kszta³c¹cych w jêzyku ojczystym lub dwujêzycznych, niezale¿nie od wielkoœci szkó³, o wartoœci 0,8. Przy czym, jak czytamy w prezentacji
opracowanej przez MEN, waga nie wyklucza³aby stosowania innych wag dla
uczniów mniejszoœci narodowych i etnicznych.
W zwi¹zku z proœbami lokalnych samorz¹dów o wyjaœnienie za³o¿eñ planowanej zmiany algorytmów zwracam siê do Pani Minister o odpowiedŸ na
nastêpuj¹ce pytania.
1. Jak proponowana zmiana wp³ynie na rzeczywist¹ wysokoœæ subwencji
w zakresie œrodków z tytu³u wy¿szych kosztów prowadzenia szkó³ z nauczaniem jêzyków mniejszoœci? Czy zmiana ta nie oznacza zmniejszenia œrodków
przeznaczanych na subwencjonowanie mniejszych szkó³, które obecnie korzystaj¹ ze wspó³czynnika P10? A mo¿e wrêcz przeciwnie – wp³ynie na podniesienie subwencji dla wszystkich szkó³ z nauczaniem jêzyków mniejszoœci?
2. Na czym maj¹ polegaæ ewentualne modyfikacje zasad stosowania
wag P9 i P10 w celu zmniejszenia du¿ych rozpiêtoœci w wartoœci tych wag?
Kiedy te zmiany mia³yby nast¹piæ?
3. W jaki sposób prowadzone maj¹ byæ konsultacje spo³eczne w tej sprawie?
Obecnie w Polsce przyjête s¹ – i z powodzeniem realizowane – strategie
rozwoju oœwiaty mniejszoœci niemieckiej, ukraiñskiej i litewskiej. Rozpoczê³y
siê prace nad utworzeniem strategii dla mniejszoœci bia³oruskiej.
W zwi¹zku z tym, ¿e najwiêksze zapotrzebowanie na tego typu dokument jest w³aœnie w województwie podlaskim, uprzejmie proszê o wskazanie, jakie rozwi¹zania s¹ przedmiotem dyskusji nad utworzeniem strategii
rozwoju oœwiaty mniejszoœci bia³oruskiej w Polsce? Czy w strategii znajd¹ siê
tak¿e zapisy zwi¹zane z finansowaniem nauczania jêzyka bia³oruskiego
w szko³ach tworzonych przez podlaskie gminy?
Z powa¿aniem
Tadeusz Ar³ukowicz
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.04.20
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Senatora RP Pana Tadeusza Ar³ukowicza – BPS/043-08-270/12(1) – z³o¿one podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca br.
w sprawie planowanej zmiany algorytmu podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej
w odniesieniu do uczniów szkó³ dla mniejszoœci narodowych i etnicznych, uprzejmie
informujê, co nastêpuje.
Algorytm podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du
terytorialnego na rok 2012, bêd¹cy za³¹cznikiem do rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podzia³u czêœci oœwiatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. Nr 288,
poz. 1693), uwzglêdnia dwie wagi odnosz¹ce siê do uczniów ww. szkó³, tj.:
· P9 = 0,20 – dla uczniów oddzia³ów i szkó³ dla mniejszoœci narodowych i etnicznych
oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których szko³a podejmuje dodatkowe zajêcia edukacyjne,
a tak¿e dla uczniów korzystaj¹cych z dodatkowej, bezp³atnej nauki jêzyka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.),
· P10 = 1,50 – dla uczniów od dzia³ów i szkó³ dla mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regio nalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których szko³a podejmuje dodat kowe zajêcia edukacyjne, a tak¿e dla uczniów korzystaj¹cych z dodat kowej, bezp³at nej nauki jêzyka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy o systemie oœwiaty –
doty czy szkó³ podstawowych, w których ³¹czna liczba uczniów korzystaj¹cych
z zajêæ dla mniejszoœci narodowej lub etnicznej, spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê
jêzykiem regio nalnym, uczniów pochodzenia romskiego lub uczniów korzystaj¹ cych z do dat ko wej, bez p³at nej na u ki jê zy ka pol skie go, o któ rych mo wa
w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy o systemie oœwiaty, nie przekracza 84, oraz gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych, w których ³¹czna liczba uczniów korzystaj¹cych z zajêæ dla mniejszoœci narodowej lub etnicznej, spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regio nalnym, uczniów pochodzenia romskiego lub uczniów
korzystaj¹cych z dodatkowej, bezp³atnej nauki jêzyka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy o systemie oœwiaty, nie przekracza 42 (waga P10
wyklucza siê z wag¹ P9).
Pro wa dzo ne s¹ pra ce w ce lu zmo dy fi ko wa nia al go ryt mu po dzia ³u sub wen cji
oœwiatowej w zakresie dotycz¹cym œrodków na kszta³cenie uczniów nale¿¹cych do
mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym. Rozwa¿ane zmiany w szczególnoœci opieraj¹ siê na uwzglêdnieniu zwiêkszonych kosztów kszta³cenia uczniów w szko³ach dla mniejszoœci narodowych
i etnicznych kszta³c¹cych w jêzyku ojczystym lub dwujêzycznych poprzez wyodrêbnienie wagi dla uczniów takich szkó³. Ponadto rozwa¿ana jest mo¿liwoœæ wprowadzenia wagi poœredniej miêdzy dotychczasowymi wartoœciami wag P9 i P10, przy
dokonaniu zmiany zawartych w algorytmie przedzia³ów dotycz¹cych liczebnoœci
szkó³ decyduj¹cych o mo¿liwoœci zastosowania wag, bowiem intencj¹ jest inny podzia³ tych samych œrodków – bez ich zwiêkszania – ujêtych w czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej.
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W ramach konsultacji spo³ecznych projekt rozporz¹dzenia, uwzglêdniaj¹cy powy¿sze zmiany w algorytmie podzia³u subwencji oœwiatowej, zostanie skierowany do zaopiniowania przez zwi¹zki zawodowe w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 maja
1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z póŸn. zm.) i partnerów spo³ecznych, tj. przez:
1) Business Centre Club – Zwi¹zek Pracodawców;
2) Chrzeœcijañski Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ im. ks. Jerzego Popie³uszki”;
3) Forum Zwi¹zków Zawodowych;
4) Komisjê Krajow¹ NSZZ „Solidarnoœæ 80”;
5) Konfederacjê Pracodawców Polskich;
6) Konfederacjê Stowarzyszeñ Nauczycielskich;
7) Konferencjê Zwi¹zków Zawodowych Górnictwa w Polsce;
8) Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹;
9) Krajow¹ Radê Rzeczników Konsumentów;
10) Krajow¹ Sekcjê Oœwiaty NSZZ „Solidarnoœæ”;
11) Krajowe Forum Oœwiaty Niepublicznej;
12) Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zak³adów Poprawczych;
13) Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych;
14) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oœwiaty;
15) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szkó³ Muzycznych I i II Stopnia;
16) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji;
17) Polsk¹ Konfederacjê Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”;
18) Polski Zwi¹zek Logopedów;
19) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym;
20) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem;
21) Sekcjê Krajow¹ Oœwiaty i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ”;
22) Sekcjê Oœwiaty KNSZZ „Solidarnoœæ 80”;
23) Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski;
24) Spo³eczne Towarzystwo Oœwiatowe;
25) Stowarzyszenie Oœwiatowców Polskich;
26) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej;
27) Wolny Zwi¹zek Zawodowy „Sierpieñ 80” Komisja Krajowa;
28) Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego;
29) Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego;
30) Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Zak³adów Doskonalenia Zawodowego;
31) Zarz¹d Krajowy Zwi¹zku Zawodowego Nauczycieli Œrednich Szkó³ Leœnych
w Polsce;
32) Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Oœwiaty i Wychowania „Oœwiata”;
33) Zwi¹zek Zawodowy „Rada Poradnictwa”.
Nastêpnie projekt ten zostanie przekazany do opinii Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego.
Rozpatrywana obecnie koncepcja optymalizacji finansowania oœwiaty mniejszoœci
narodowych i etnicznych dotyczy³aby w równym stopniu wszystkich mniejszoœci, dla
których szko³y podejmuj¹ zadania w celu podtrzymywania ich to¿samoœci jêzykowej
i kulturowej.
Proponowane zmiany bêd¹ konsultowane nie tylko z Komisj¹ Wspóln¹ Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, ale tak¿e z Komisj¹ Wspóln¹ Rz¹du i Mniejszoœci Narodowych
i Etnicznych, w której sk³ad wchodz¹ przedstawiciele poszczególnych mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym.
Projekt Strategii rozwoju oœwiaty mniejszoœci bia³oruskiej w Polsce – wzorem pozosta³ych Strategii – obejmie analizê stanu oœwiaty mniejszoœci bia³oruskiej w takich
dziedzinach, jak sieæ szkolna, zapewnienie bazy dydaktycznej (podrêczniki, zeszyty
æwiczeñ, poradniki metodyczne), doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli
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oraz finansowanie oœwiaty. Wyniki tej analizy pos³u¿¹ do sformu³owania wniosków
i przyjêcia zaleceñ, których realizacja bêdzie monitorowana w ustalonych wspólnie terminach.
Dokument ten – w wersji ostatecznej – bêdzie wiêc rezultatem wspó³pracy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz przedstawicieli mniejszoœci bia³oruskiej w Polsce.
Z wyrazami szacunku
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Ar³ukowicza
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi sygna³ami od samorz¹dowców z województwa
podlaskiego zwracam siê do Pana z proœb¹ o zwrócenie szczególnej uwagi na
projekty nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie podzia³u subwencji regionalnej, czyli tak zwanego janosikowego. Projekty nowelizacji wspomnianej ustawy, obywatelski i komisyjny, s¹
w tej chwili dyskutowane w Sejmie. Obydwa zak³adaj¹ zmniejszenie wysokoœci janosikowego, co w rezultacie przyniesie negatywne skutki finansowe
dla najubo¿szych województw.
Projekt obywatelski, zg³oszony przez województwo mazowieckie, zak³ada zmniejszenie wysokoœci janosikowego o 20% na wszystkich szczeblach
samorz¹du. Proponuje siê zast¹pienie czêœci subwencji nowym rodzajem dotacji, które by³yby rozdzielane w formie konkursów. Projekt wprowadza
wspó³czynniki koryguj¹ce w górê liczbê mieszkañców du¿ych miast, przez co
spad³by poziom przeciêtnego dochodu na jednego ich mieszkañca i w zwi¹zku z tym wysokoœæ janosikowego.
Drugi projekt, zg³oszony przez komisjê samorz¹du terytorialnego, przewiduje podniesienie progów, od których naliczane s¹ okreœlone wp³aty do bud¿etu pañstwa, oraz obni¿a wielkoœæ procentow¹ naliczanych wp³at w ka¿dej
grupie samorz¹dów: gmin, powiatów i województw. Zak³ada, ¿e janosikowe
nie bêdzie mog³o przekroczyæ 30% dochodów danej jednostki.
Podczas debaty nad projektem w komisjach pos³owie i samorz¹dowcy
zwracali uwagê, ¿e z jednej strony janosikowe pozwala biedniejszym samorz¹dom realizowaæ zadania, ale z drugiej – prowadzi do patologii i w pewien
sposób wykorzystuje samorz¹dy najbogatsze. Komisje zdecydowa³y, by projekt przes³aæ do nadzwyczajnej podkomisji, gdzie bêd¹ trwaæ dalsze prace
nad obydwiema inicjatywami.
Panie Ministrze!
Ze wzglêdu na ogromne historycznie ukszta³towane dysproporcje rozwojowe województw, odpowiedni system wyrównawczy jest obecnie jednym z kluczowych mechanizmów pozwalaj¹cych na równomierny rozwój
wszystkich regionów. W mojej opinii system ten nale¿y utrzymaæ przynajmniej do 2020 r., gdy do Polski trafi kolejna potê¿na transza unijnych pieniêdzy.
Dobrym przyk³adem w tym zakresie bêdzie porównanie chocia¿by sytuacji województwa podlaskiego, w którym wed³ug danych GUS za lata 2009
i 2010, nowsze dane nie zosta³y jeszcze opublikowane, dochody podatkowe
spad³y o ponad 13 milionów z³, to jest o 14,95%, z sytuacj¹ województwa mazowieckiego, w którym te wartoœci kszta³tuj¹ siê na poziomie odpowiednio:142 miliony z³ i 8,7%. Wp³ywy podatkowe w 2010 r. w województwie
podlaskim stanowi³y 1,54% wp³ywów podatkowych wszystkich województw, a liczba ludnoœci stanowi³a 3,11% ogó³u ludnoœci kraju. Œrednie
wp³ywy podatkowe na jednego mieszkañca w kraju wynios³y w 2010 r.
127,06 z³, podczas gdy w województwie podlaskim – zaledwie 62,70 z³.
W województwie mazowieckim wynios³y a¿ 284,54 z³, co 2,2 raza przewy¿sza œredni¹ krajow¹. Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e drugie pod wzglêdem wysokoœci dochodów województwo, województwo dolnoœl¹skie, osi¹gnê³o poziom
151,29 z³ na jednego mieszkañca, a najubo¿sze, lubelskie, jedynie 57,18 z³.
Dysproporcje s¹ wiêc ogromne.
Gdyby wesz³a w ¿ycie ustawa przygotowana przez komisjê, to województwo podlaskie otrzyma³oby subwencjê regionaln¹ mniejsz¹ o minimum
10 milionów z³. Wobec dochodów podatkowych w 2010 r. w wysokoœci
74,5 miliona z³ jest to zmniejszenie znacz¹ce, mog¹ce spowodowaæ zapaœæ finansow¹ województwa. W przypadku Podlasia zmniejszenie subwencji stawia pod powa¿nym znakiem zapytania przede wszystkim mo¿liwoœæ
zabezpieczenia udzia³ów w³asnych w realizowanych inwestycjach wspó³finansowanych ze œrodków unijnych.
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Kolejny przyk³ad dotyczy gminy £apy, w której dochody bie¿¹ce bud¿etu
wynosz¹ oko³o 48 milionów z³, a subwencja wyrównawcza stanowi oko³o
11% dochodów i wynosi 5,3 miliona z³. Dziêki tym wp³ywom mo¿liwe jest realizowanie na terenie gminy takich inwestycji jak termomodernizacje szkó³
i przedszkoli, budowa dróg, a tak¿e prowadzenie realnych dzia³añ z zakresu
opieki spo³ecznej, co nie jest bez znaczenia zwa¿ywszy na fakt, ¿e w obliczu
zamkniêcia dwóch najwiêkszych zak³adów produkcyjnych, ZNTK oraz cukrowni, pracê straci³o przesz³o tysi¹c osób w gminie licz¹cej niespe³na dwadzieœcia trzy ty si¹ce mie sz kañ ców. Mo ¿e siê oka zaæ, ¿e wsku tek przy jê cia
proponowanych rozwi¹zañ gmina £apy nie bêdzie nawet w stanie uchwaliæ
bud¿etu na kolejne lata, bo nie uda jej siê wygenerowaæ nadwy¿ki operacyjnej bud¿etu, nie mówi¹c o jakichkolwiek inwestycjach.
Obecnie postulowane zmiany w ustawie mog¹ znaleŸæ uzasadnienie tylko wówczas, gdy nie spowoduj¹ zmniejszenia dochodów województw i gmin
osi¹gaj¹cych najni¿sze dochody na jednego mieszkañca. W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jakie jest stanowisko Pana Ministra w stosunku do projektów nowelizacji ustawy o dochodach samorz¹du terytorialnego?
2. Czy Ministerstwo Finansów widzi mo¿liwoœæ stosowania mechanizmów wyrównuj¹cych dochody najubo¿szych województw w przypadku
przyjêcia nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w sposób postulowany obecnie przez komisjê?
Z powa¿aniem
Tadeusz Ar³ukowicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 4 kwietnia 2012 r. nr BPS/043-08-271/12, przy którym zosta³ przekazany tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Tadeusza Ar³ukowicza podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r., uprzejmie
informujê.
W polskim systemie finansowania samorz¹dów funkcjonuje obecnie mechanizm
wyrównawczy, który uwzglêdnia zarówno dysproporcje w dochodach uzyskiwanych
przez jednostki samorz¹du terytorialnego, jak równie¿ zawiera elementy, które wp³ywaj¹ na podzia³ subwencji ogólnej, zwi¹zane ze szczególnymi potrzebami wydatkowymi. Integralnym elementem tego mechanizmu, koryguj¹cym dysproporcje finansowe,
s¹ wp³aty, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z póŸn. zm.).
Wp³aty do bud¿etu pañstwa stanowi¹ realizacjê zasady solidarnoœci w wyniku redystrybucji œrodków pomiêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego (system poziomego wyrównywania dochodów) i pozwalaj¹ na niwelowanie ró¿nic w poziomie ¿ycia
i rozwoju spo³ecznoœci lokalnych. Œrodki z obowi¹zkowych wp³at wp³ywaj¹ do bud¿etu
pañstwa, ale przeznaczone s¹ w ca³oœci dla jednostek samorz¹du terytorialnego, bud¿et pañstwa jedynie poœredniczy w przekazywaniu tych œrodków.
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W tym miejscu pragnê zaznaczyæ, ¿e w trosce o zrównowa¿ony rozwój wszystkich
regionów kraju – gminy, powiaty i województwa otrzymuj¹ z bud¿etu pañstwa czêœæ
wyrównawcz¹ subwencji ogólnej. Jest ona ustalana w oparciu o potencja³ dochodowy
danej jednostki samorz¹du terytorialnego, co pozwala na zredukowanie dysproporcji
w dochodach pomiêdzy jednostkami i zapewnienie œrodków na realizacjê ustawowych
zadañ.
W Stanowisku wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (druk nr 19), Rada Ministrów zg³osi³a zastrze¿enia do proponowanych w tym projekcie zmian. Jednak¿e maj¹c na wzglêdzie
potrzebê przeanalizowania systemu wp³at jednostek samorz¹du terytorialnego do bud¿etu pañstwa i ewentualnego skorygowania obecnie funkcjonuj¹cego mechanizmu,
Rada Ministrów zarekomendowa³a prowadzenie dalszych prac nad projektem we w³aœciwych komisjach sejmowych. Natomiast do propozycji rozwi¹zañ, przedstawionych
w komisyjnym projekcie ustawy (druk nr 230), Rz¹d odniesie siê w przygotowywanym
aktualnie stanowisku.
Pragnê zaznaczyæ, ¿e w przypadku dokonania zmian w systemie wp³at nie przewiduje siê zrekompensowania z bud¿etu pañstwa ubytku dochodów w bud¿etach gmin,
powiatów i województw, które obecnie otrzymuj¹ czêœæ równowa¿¹c¹ (regionaln¹) subwencji ogólnej.
Zmiany zaproponowane w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego nie obejmuj¹ zasad ustalania czêœci wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, zarówno w zakresie kwoty
podstawowej jak i kwoty uzupe³niaj¹cej. Œrodki na czêœæ wyrównawcz¹ subwencji
ogólnej dla województw w ca³oœci pochodz¹ z bud¿etu pañstwa i nie przewiduje siê
wprowadzania zmian w tym zakresie.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Ar³ukowicza
skierowane do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego
Szanowny Panie Ministrze!
Na pocz¹tku bie¿¹cego roku wesz³a w ¿ycie nowa ustawa, która nak³ada
miêdzy innymi na MSW obowi¹zek finansowania ratownictwa w górach. Na
ratownictwo górskie MSW przeznaczy³o prawie 10 milionów z³, z czego
3,6 miliona z³ trafi do TOPR, GOPR zaœ otrzyma 6 milionów 350 tysiêcy z³.
I choæ przepisy siê zmieni³y, finansowanie ratownictwa pozosta³o praktycznie
na tym samym poziomie.
Tymczasem z roku na rok wzrasta liczba prowadzonych przez górskie
s³u¿by ratownicze akcji, od pocz¹tku roku by³o ich ju¿ kilkaset, z czego kilkadziesi¹t dotyczy³o poszukiwañ osób, które zab³¹dzi³y w górach. Nie od
dziœ wiadomo, ¿e interwencje te s¹ bardzo kosztowne: koszty mog¹ siêgaæ
nawet kilkuset tysiêcy z³otych. Najlepszym przyk³adem mo¿e byæ sytuacja,
z jak¹ GOPR mia³ do czynienia w nocy z 21 na 22 stycznia bie¿¹cego roku.
Pomocy wymaga³o blisko trzydzieœci osób znajduj¹cych siê w rejonie Babiej
Góry i Baraniej Góry. Akcja ratownicza kosztowa³a wówczas niemal 200 tysiêcy z³.
Wed³ug dostêpnych informacji, w poprzednich latach dotacja z resortu
spraw wewnêtrznych wystarcza³a na 50–60% wydatków GOPR i TOPR. Pozosta³e œrodki ratownicy musieli wypracowaæ sami lub zdobyæ od sponsorów.
Nowa ustawa mia³a zapewniæ pe³ne finansowanie dzia³añ ratowniczych. Jednak ju¿ pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e przy obecnych mo¿liwoœciach MSW w ca³oœci
bêdzie finansowaæ jedynie utrzymanie i obs³ugê œmig³owca TOPR, gotowoœæ
ratownicz¹ oraz centralne szkolenia ratowników. Tymczasem pieniêdzy na
naprawy, remonty œmig³owca, a tak¿e na zakup sprzêtu ratowniczego ratownicy musz¹ szukaæ u sponsorów lub pozyskiwaæ je z dzia³alnoœci zwi¹zanej
z zabezpieczaniem imprez sportowych oraz wyci¹gów narciarskich.
Szacuje siê, ¿e po doliczeniu 15% wp³ywów ze sprzeda¿y biletów wstêpu do Tatrzañskiego Parku Narodowego bud¿et TOPR wystarczy na zaledwie 70% kosztów dzia³alnoœci ratowników. W przypadku GOPR pieniêdzy
wystarczy na nieco ponad 50% ubieg³oro cznych wydatków. Tymczasem
koszty dzia³añ ratowniczych ju¿ teraz s¹ znacznie wy¿sze ni¿ w podobnym
okresie ubieg³ego roku, co grozi powa¿nymi trudnoœciami w finansowaniu
s³u¿b, a co za tym idzie, mo¿e postawiæ pod znakiem zapytania bezpieczeñstwo turystów.
W zwi¹zku z niezwykle wa¿n¹ misj¹, któr¹ wype³niaj¹ górskie s³u¿by ratownicze, rozwa¿enia i dyskusji wymaga kwestia finansowania akcji ratowniczych na przyk³ad w ramach systemu ubezpieczeñ. Od lat pojawiaj¹ siê
g³osy, ¿e powinno byæ opracowane rozwi¹zanie, umo¿liwiaj¹ce pokrywanie
kosztów akcji poprzez obowi¹zkowe ubezpieczanie siê osób id¹cych w góry –
stosuje je S³owacja – lub odprowadzanie na ten cel czêœci dochodu od ka¿dej
z us³ug wykonywanych na terenach objêtych gotowoœci¹ s³u¿b, na przyk³ad
od sprzeda¿y noclegów, karnetów na wyci¹gi itp.
W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o odpowiedŸ na pytanie, czy obecnie w resorcie s¹ prowadzone prace nad nowymi rozwi¹zaniami w zakresie
finansowania ratownictwa górskiego, które umo¿liwi¹ zwiêkszenie bud¿etów s³u¿b ratowniczych bez koniecznoœci obci¹¿ania dodatkowymi kosztami
bud¿etu pañstwa.
Z powa¿aniem
Tadeusz Ar³ukowicz
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OdpowiedŸ
Warszawa, 7 maja 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 4 kwietnia 2012 roku (sygn. BPS/043-08-272/12)
przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia Senatora RP Pana Tadeusza Ar³ukowicza z³o¿onego podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 roku w sprawie nowych
rozwi¹zañ prawnych w zakresie finansowania ratownictwa górskiego, uprzejmie
przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
Jak wynika ze sprawozdañ z realizacji zadañ przez Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe i Tatrzañskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, w 2011 roku koszty pomocy udzielonej turystom, w tym koszty akcji ratowniczych prowadzonych na zorganizowanych terenach narciarskich, wynios³y: GOPR – 12.038.722 z³, TOPR – 6.502.023 z³.
W 2011 roku GOPR udzieli³ pomocy w 6002 przypadkach, w tym podj¹³ 1481 interwencji przy okazji wypadków górskich. W analogicznym okresie TOPR udzieli³ pomocy w 2027 przypadkach, w tym 417 razy interweniowa³ przy okazji wypadków
górskich.
Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e w wyniku inicjatywy legislacyjnej podjêtej przez
Komisjê Administracji i Spraw Wewnêtrznych, w dniu 18 sierpnia 2011 roku Sejm RP
uchwali³ ustawê o bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241), której przepisy zaczê³y obowi¹zywaæ, co
do zasady, od dnia 31 grudnia 2011 roku. Wprowadzenie w ¿ycie przepisów ww. ustawy, w zwi¹zku ze stale rosn¹cym zainteresowaniem turystyk¹ i sportami górskimi zarówno wœród turystów krajowych, jak i zagranicznych oraz dynamicznym rozwojem
infrastruktury zwi¹zanej z uprawianiem form aktywnoœci górskiej, mia³o przyczyniæ
siê do podniesienia bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych w górach.
Przedmiotowa ustawa przewiduje finansowanie ratownictwa górskiego ze œrodków
bud¿etu pañstwa. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy, zadania z zakresu ratownictwa
górskiego s¹ powierzane i finansowane przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych w ramach dotacji celowych przyznawanych z czêœci bud¿etu pañstwa, której jest
dysponentem. Wspomniane zadania zlecane s¹ organizacjom do realizacji na podstawie corocznie podpisywanych umów.
Bud¿et ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych nie jest jedynym Ÿród³em finansowania ratownictwa górskiego. Równie¿ jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ udzielaæ dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa
górskiego na finansowanie zadañ w zakresie ratownictwa górskiego nieobjêtych umow¹ z Ministrem Spraw Wewnêtrznych (art. 17 ust. 3 ww. ustawy). Ustawa przewiduje
tak¿e obowi¹zek przekazywania podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego 15% wp³ywów z op³at pobieranych za wstêp i udostêpnienie wejœcia do
parku narodowego lub krajobrazowego znajduj¹cego siê w górach oraz za wstêp na jego wszelkie œcie¿ki edukacyjne i biletowane obiekty, na obszarze, na którym znajduje
siê okreœlony park narodowy lub krajobrazowy, z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadañ w zakresie ratownictwa górskiego (art. 17 ust. 4 ww. ustawy).
Z kolei koszty zapewnienia ratownictwa narciarskiego pokrywane s¹ przez zarz¹dzaj¹cych zorganizowanymi terenami narciarskimi. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 1
ustawy o bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich zarz¹dzaj¹cy odpowiada za zapewnienie warunków bezpieczeñstwa osób
przebywaj¹cych na zorganizowanych terenach narciarskich.
Na³o¿enie obowi¹zku pokrywania kosztów zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych na zorganizowanych terenach narciarskich powinno przynieœæ dodatkowe œrodki do bud¿etów organizacji uprawnionych do wykonywania tego
typu zadania.
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Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e w ustawie o bezpieczeñstwie i ratownictwie
w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich nie wprowadzono przepisów zobowi¹zuj¹cych osoby ratowane do ponoszenia kosztów akcji ratowniczych, czego skutkiem by³aby koniecznoœæ wykupienia stosownego ubezpieczenia przez turystów
wyje¿d¿aj¹cych w polskie góry.
Nale¿y równie¿ wskazaæ, ¿e w Europie nie istniej¹ jednolite zasady finansowania
ratownictwa górskiego i narciarskiego. W wielu krajach alpejskich system finansowania ratownictwa opiera siê g³ównie na systemie ubezpieczeniowym. W praktyce polega
to na tym, ¿e koszty akcji ratunkowych – w tym np. u¿ycia œmig³owca do akcji poszukiwawczych – pokrywaj¹ towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferuj¹ polisy ubezpieczeniowe osobom uprawiaj¹cym turystykê górsk¹ i narciarstwo. Refundacja kosztów
przeprowadzonych akcji ratunkowych dokonywana jest bezpoœrednio na podstawie
obowi¹zuj¹cych cenników.
Innym rozwi¹zaniem, funkcjonuj¹cym w niektórych krajach europejskich, jest wydatkowanie œrodków bud¿etu pañstwa jedynie na utrzymanie gotowoœci ratowniczej
podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa. Koszty akcji ratunkowych s¹
op³acane natomiast przez osoby, którym udzielono pomocy.
Ponadto warto wskazaæ, ¿e w Europie nie zosta³ wypracowany jednolity system realizacji zadañ z zakresu ratownictwa górskiego i narciarskiego. W niektórych krajach,
podobnie jak w Polsce, zadania te realizowane s¹ przez ochotnicze organizacje spo³eczne, w innych zaœ przez s³u¿by pañstwowe.
Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przepisy ustawy o bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich w systemie prawnym obowi¹zuj¹ dopiero od trzech miesiêcy (od dnia 31 grudnia 2011 roku). Jest to zbyt krótki
okres, by stwierdziæ, jak w praktyce wygl¹da stosowanie jej przepisów.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Stanis³aw Rakoczy
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Rozpoczêty kilka dni temu sezon prac polowych nie zacz¹³ siê dobrze dla
wielu rolników z mojego regionu. Fala mrozów, która przysz³a w styczniu i lutym bie¿¹cego roku, doprowadzi³a do zniszczenia niemal ca³oœci upraw zbó¿
ozimych – najbardziej ucierpia³y pszenica i rzepak. Ciep³o, które towarzyszy³o pierwszym miesi¹com zimy, sprawi³o, ¿e roœliny nie wesz³y prawid³owo
w fazê spoczynku. Fala mrozów oraz brak okrywy œnie¿nej na polach sprawi³y, ¿e roœliny wymarz³y. Rolnicy wiosenny sezon prac na polach rozpoczêli od
ponownej uprawy obsianych ju¿ jesieni¹ pól i przygotowania ich pod nowe
zasiewy. To wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ poniesienia dodatkowych kosztów,
zwi¹zanych przede wszystkim z zakupem paliwa do ci¹gników oraz zakupem materia³u siewnego. A ceny zbó¿ w skupie i na targowiskach s¹ bardzo
wysokie i ci¹gle rosn¹.
Do mojego biura zg³aszaj¹ siê rolnicy, u których zosta³o zniszczonych nawet 90% upraw zbó¿ ozimych. Obecnie sytuacjê na polach pogarsza brak
deszczu – gleba jest sucha, co sprawia, ¿e kie³kowanie nowych, œwie¿o zasianych nasion bêdzie bardzo utrudnione. Ci¹gle rosn¹ce koszty produkcji
rolnej i straty wywo³ane mroŸn¹ zim¹ zniechêcaj¹ rolników do dalszej pracy,
prowadz¹ do ogromnych problemów finansowych gospodarstw, budz¹ negatywne nastroje i powoduj¹ pretensje do w³adz i instytucji odpowiedzialnych
za rolnictwo, gdy¿ nie reaguj¹ one na obecn¹ sytuacjê.
Mój okrêg wyborczy obejmuje cztery powiaty, które s¹ typowo rolniczymi
terenami. Wystêpuj¹ tu dobre gatunkowo ziemie, na szerok¹ skalê uprawiane s¹ zbo¿a, rzepak, warzywa. Rolnicy oczekuj¹ wsparcia od rz¹du.
Kierujê do Pana Ministra pytanie o przewidywane formy wsparcia dla
rolników, których dotknê³a klêska. Czy Ministerstwo Rolnictwa ma opracowany plan pomocy dla rolników, którzy stracili uprawy?
Z powa¿aniem
Przemys³aw B³aszczyk

Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Niekorzystne warunki pogodowe sprawi³y, i¿ w wielu regionach kraju odnotowano du¿e straty wynikaj¹ce z uszkodzenia zbó¿ ozimych takich jak
pszenica, pszen¿yto, jêczmieñ i rzepak ozimy. Znacz¹ce szkody dotknê³y województw: lubuskiego, wielkopolskiego, ³ódzkiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i dolnoœl¹skiego. Jednak zdecydowanie najwiêksze straty
ponieœli rolnicy z województwa kujawsko-pomorskiego.
Na Kujawach i Pomorzu, gdzie tu¿ przed najwiêkszym mrozem na prze³omie stycznia i lutego nie nast¹pi³y opady œniegu, poniesiono najwiêksze straty. Na polach bezœnie¿nych gleba by³a silnie zmarzniêta, wiêc nadziemna
czêœæ zbó¿ zosta³a najbardziej zniszczona – obecnie wiêkszoœæ zniszczonych
upraw wymaga szybkiego przesiewu. Niestety przewidywane s¹ jeszcze
wiêksze straty rolne, gdy¿ zbo¿a niezniszczone przez mróz s¹ bardzo os³abione i nawet niewielki spadek temperatury w po³¹czeniu z wiatrem mo¿e doprowadziæ do ich ca³kowitego zniszczenia. Zdewastowane pola trzeba przeoraæ
i zasiaæ jare odmiany zbó¿. Nie muszê chyba t³umaczyæ, jak du¿e straty ponios¹ w tej sytuacji rolnicy, którzy z niepokojem œledz¹ prognozy pogody na
nadchodz¹ce dni. Obecna sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim
z ca³¹ pewnoœci¹ prze³o¿y siê na ceny rynkowe i spowoduje wzrost kosztów
prowadzenia gospodarstwa.
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Szybka reakcja ze strony w³adzy mo¿e mieæ zbawienny wp³yw na odnowienie produkcji, zatem zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o informacjê
co do skali dokonanych zniszczeñ w województwie kujawsko-pomorskim
oraz o natychmiastow¹ interwencjê i uruchomienie wszelkich form pomocy
dla poszkodowanych rolników.
Z powa¿aniem
Andrzej Person

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.04.12
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniami senatora Przemys³awa B³aszczyka (pismo z dnia
4 kwietnia 2012 r. znak BPS/043-08-273/12) oraz senatora Andrzeja Persona (pismo
z dnia 4 kwietnia 2012 r. znak BPS/043-08-303/12) z³o¿onymi podczas 8. posiedzenia
Senatu RP w sprawie pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku
ujemnych skutków przezimowania – uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e Rada Ministrów w dniu 3 kwietnia br. przyjê³a uchwa³ê w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych
powsta³y szkody spowodowane wyst¹pieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. W ramach tego programu poszkodowani producenci
rolni mog¹ ubiegaæ siê o:
1) kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych znajduj¹cych siê na obszarach, na których szkody powsta³y w zwi¹zku z ujemnymi
skutkami przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 udzielane na podstawie
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadañ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22,
poz. 121, z póŸn. zm.) oraz porêczenia i gwarancje sp³aty wy¿ej wymienionych kredytów bankowych; kredyty te oprocentowane s¹ obecnie dla kredytobiorcy w wysokoœci 0,1% w skali roku, je¿eli producent rolny w dniu wyst¹pienia szkód posiada³ wa¿n¹ umowê ubezpieczenia obejmuj¹c¹ ochron¹ co najmniej 50% powierzchni upraw, z wy³¹czeniem ³¹k i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby
zwierz¹t gospodarskich albo w wysokoœci 3,85% w skali roku, jeœli producent rolny
takiej umowy nie posiada;
2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego na podstawie art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z póŸn. zm.) pomocy w op³acaniu
bie¿¹cych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne oraz regulowaniu zaleg³oœci z tego
tytu³u w formie odraczania terminu p³atnoœci sk³adek i rozk³adania ich na dogodne raty, a tak¿e umorzenie w ca³oœci lub w czêœci bie¿¹cych sk³adek na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powsta³y szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania;
3) odroczenie, roz³o¿enie na raty, umorzenie w czêœci lub w ca³oœci przez Prezesa
Agencji Nieruchomoœci Rolnych nale¿noœci Agencji;
4) udzielenie pomocy producentom rolnym na dokonanie ponownego obsiania powierzchni upraw w wysokoœci 100 z³ na 1 ha powierzchni uprawy ¿yta, jêczmienia,
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pszen¿yta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwa³ych u¿ytków zielonych i ozimych
upraw nasiennych. Pomoc ta udzielana jest zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia
Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji
rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) oraz przepisami o postêpowaniu
w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej. Wysokoœæ tej pomocy ³¹cznie z pomoc¹ udzielon¹ w ostatnich trzech latach nie mo¿e przekroczyæ równowartoœci
7 500 euro. Pomoc udzielana jest na wniosek producenta rolnego z³o¿ony wraz
z jego oœwiadczeniem o powierzchni upraw rolnych wymagaj¹cych ponownego
obsiewu, potwierdzonym przez komisjê powo³an¹ przez wojewodê do kierownika
biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w³aœciwego
ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedzibê producenta rolnego;
5) udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2012 r. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.).
Ponadto zgodnie z ww. programem wprowadzona zostanie mo¿liwoœæ udzielania
pomocy w op³acaniu bie¿¹cych sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne oraz regulowaniu
zaleg³oœci z tego tytu³u w formie odraczania terminu p³atnoœci sk³adek i rozk³adania
ich na dogodne raty, a tak¿e umarzanie w ca³oœci lub w czêœci bie¿¹cych sk³adek na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powsta³y szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania.
Pomoc w ramach programu mo¿e zostaæ udzielona, je¿eli w gospodarstwie rolnym
szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania zosta³y oszacowane przez
komisjê powo³an¹ przez wojewodê zgodnie z §6 ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadañ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Niezale¿nie od powy¿szego uprzejmie informujê, ¿e od 2006 r. na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich
(Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z póŸn. zm.) wdra¿any jest system dotowanych ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich, który ma na celu zapewnienie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
œrodków na wznowienie produkcji. W ramach tego systemu ze œrodków bud¿etu pañstwa s¹ stosowane dop³aty do sk³adek producentów rolnych z tytu³u zawarcia umów
ubezpieczenia:
· upraw zbó¿, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych,
drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub
roœlin str¹czkowych od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru od ryzyka wyst¹pienia szkód spowodowanych przez huragan, powódŸ, deszcz nawalny, grad, piorun,
obsuniêcie siê ziemi, lawinê, suszê, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne,
· byd³a, koni, owiec, kóz, drobiu lub œwiñ od ryzyka wyst¹pienia szkód spowodowanych przez huragan, powódŸ, deszcz nawalny, grad, piorun, obsuniêcie siê ziemi,
lawinê oraz w wyniku uboju z koniecznoœci.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2012 r. zawar³ umowy w sprawie dop³at do
sk³adek ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich z Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeñ Wzajemnych, Powszechnym Zak³adem Ubezpieczeñ SA, Towarzystwem Ubezpieczeñ Wzajemnych „TUW” oraz HDI Asekuracja Towarzystwem
Ubezpieczeñ SA.
Jednoczeœnie zgodnie z przepisami ww. ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierz¹t gospodarskich rolnik, który uzyska³ p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o p³atnoœciach w ramach systemu wsparcia bezpoœredniego ma obowi¹zek zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych z wybranym zak³adem ubezpieczeñ, który zawar³ z ministrem w³aœciwym do spraw rolnictwa umowê
w sprawie dop³at, albo innym wykonuj¹cym dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ w zakresie
ubezpieczenia upraw zbó¿, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw
gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukro-
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wych lub roœlin str¹czkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wyst¹pienia szkód spowodowanych przez powódŸ, grad, suszê, ujemne skutki
przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Oznacza to, ¿e w okresie 12 miesiêcy, co
najmniej 50% powierzchni ww. upraw rolnych bêd¹cych aktualnie na polu (z wy³¹czeniem ³¹k i pastwisk) powinna byæ ubezpieczona od co najmniej jednego z ww. ryzyk.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Miko³aja Budzanowskiego
Apelujê o podjêcie ustawowej inicjatywy zmierzaj¹cej do umo¿liwienia
przejêcia przez starostów zarz¹du nad mieniem Skarbu Pañstwa, sprawowanego obecnie przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych i Agencjê Mienia Wojskowego.
Z dostêpnych informacji wynika, i¿ powiaty silnie odczuwaj¹ niedostatek
dochodów w³asnych, co stanowi przeszkodê w wykonywaniu zadañ i œwiadczeniu us³ug publicznych na poziomie oczekiwanym przez spo³eczeñstwo.
Sfera zasobów Skarbu Pañstwa jest pod œcis³¹ kontrol¹ organów pañstwa, opinii spo³ecznej i organów samorz¹dowych. Dzia³ania podejmowane
obecnie przez starostów w ramach zarz¹dzania t¹ czêœci¹ mienia Skarbu
Pañstwa, jej sprzeda¿y i gospodarowania ni¹ nie budz¹ ¿adnych zastrze¿eñ.
Starostwa wykonuj¹ liczne us³ugi administracyjne w procedurze gospodarowania mieniem zarz¹dzanym przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych oraz
Agencjê Mienia Wojskowego. Powiaty ponosz¹ równie¿ z tego tytu³u koszty,
nie uzyskuj¹c w zamian ¿adnych dochodów z tej dzia³alnoœci.
Przekazanie starostom w ca³oœci zarz¹dzania mieniem Skarbu Pañstwa
ujednolici³oby procedury zbycia i dzier¿awy tego maj¹tku i niew¹tpliwie przyspieszy³oby proces prywatyzacji oraz przyczyni³oby siê do zwiêkszenia
wp³ywów do bud¿etu pañstwa. Kolejnym pozytywnym skutkiem by³aby poprawa jakoœci i przejrzystoœci gospodarki nieruchomoœciami, a co za tym
idzie, istotne obni¿enie kosztów w tej sferze, co przynios³oby pañstwu korzyœci finansowe. Takie dzia³anie bezpoœrednio wp³ynê³oby na wzmocnienie finansowe powiatów.
Zwracam siê o ponowne przeanalizowanie przedstawionych propozycji
zmierzaj¹cych do u³atwienia zarz¹dzania zasobami Skarbu Pañstwa. Niew¹tpliwie usprawni³oby to zarz¹dzanie nieruchomoœciami. Pamiêtajmy, i¿
podejmowanie dzia³añ porz¹dkuj¹cych sferê finansów publicznych jest obowi¹zkiem nas wszystkich, bez wyj¹tku.
Robert Dowhan

OdpowiedŸ
Warszawa, 30 kwietnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2012 r., znak: BSP/043-08-274/12, przy
którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Roberta Dowhana dotycz¹ce przejêcia
przez starostów zarz¹du nad mieniem Skarbu Pañstwa sprawowanego obecnie przez
Agencjê Nieruchomoœci Rolnych oraz Agencjê Mienia Wojskowego przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.
Przede wszystkim nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przejêcie przez starostów zarz¹du nad mieniem Skarbu Pañstwa, którym obecnie gospodaruj¹ obie agencje rz¹dowe wi¹za³oby
siê de facto z ich likwidacj¹. Na obecnym etapie takie dzia³ania nie znajduj¹ uzasadnienia. Obie Agencje realizuj¹ wa¿ne ustawowe zadania wynikaj¹ce z polityki pañstwa
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okreœlonej w ustawie z dnia 19 paŸdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) w odniesieniu do Agencji Nieruchomoœci Rolnych oraz w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.) w odniesieniu do Agencji Mienia
Wojskowego.
Agencja Nieruchomoœci Rolnych realizuje zadania w szczególnoœci w zakresie:
1) tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
2) tworzenia warunków sprzyjaj¹cych racjonalnemu wykorzystaniu potencja³u produkcyjnego Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa,
3) restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Pañstwa u¿ytkowanego na cele
rolnicze,
4) obrotu nieruchomoœciami i innymi sk³adnikami maj¹tku Skarbu Pañstwa u¿ytkowanymi na cele rolne,
5) administrowania zasobami maj¹tkowymi Skarbu Pañstwa przeznaczonymi na
cele rolne,
6) zabezpieczenia maj¹tku Skarbu Pañstwa,
7) inicjowania prac urz¹dzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Pañstwa oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Pañstwa prywatnych gospodarstw rolnych.
Oprócz powy¿szych zadañ. Agencja realizuje równie¿ zadania okreœlone odrêbnymi
przepisami, a w szczególnoœci przepisami o kszta³towaniu ustroju rolnego, o realizacji
prawa do rekompensaty z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o ubezpieczeniach spo³ecznych rolników, ustawy o stosunku pañstwa do koœcio³a.
Obecnie dzia³ania Agencji skierowane s¹ g³ównie na wspieranie gospodarstw rodzinnych, stanowi¹cych zgodnie z Konstytucj¹ RP podstawê ustroju rolnego pañstwa.
Agencja Nieruchomoœci Rolnych realizuj¹c zadania zwi¹zane m.in. z gospodarowaniem
mieniem Zasobu stosuje na terenie ca³ego kraju jednolite zasady i procedury, wprowadzone zarz¹dzeniami i wytycznymi Prezesa. Oznacza to dla kontrahentów Agencji (g³ównie rolników, w tym dzier¿awców) poczucie stabilnoœci we wspó³pracy z t¹ instytucj¹,
a tak¿e równe traktowanie podmiotów, niezale¿nie od rejonu kraju. Decentralizacja zarz¹dzania mieniem Zasobu nie bêdzie gwarantowaæ stosowania przez starostów spójnej polityki w tym zakresie.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytu³u
pozostawienia nieruchomoœci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, która
okreœla zasady realizacji prawa do rekompensaty z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Ÿród³em finansowania wyp³at
rekompensat oraz kosztów obs³ugi wyp³at tych œwiadczeñ s¹ wp³ywy ze sprzeda¿y nieruchomoœci Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa realizowanej w trybach przetargowych, o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 400 000 ha. Ustawa okreœla
wysokoœæ rekompensaty na poziomie 20% wartoœci nieruchomoœci pozostawionej. Na
podstawie art. 16 ust. 4 ww. ustawy Agencja Nieruchomoœci Rolnych jest odpowiedzialna za przekazywanie œrodków finansowych na rachunek pañstwowego funduszu
celowego – Funduszu Rekompensacyjnego, z których dokonywane s¹ wyp³aty rekompensat oraz pokrywane koszty obs³ugi wyp³at. Na podstawie aktualnie dostêpnych danych ³¹czn¹ wartoœæ uprawnieñ zabu¿añskich wynikaj¹cych z ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. nale¿y okreœliæ na kwotê co najmniej 4,2 mld z³. Minister Skarbu Pañstwa bêd¹cy dysponentem Funduszu Rekompensacyjnego jest organem odpowiedzialnym za
zapewnienie ci¹g³oœci i p³ynnoœci wyp³at rekompensat.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e proponowane przejêcie przez starostów zarz¹dzania Zasobem W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa znacznie utrudni³oby planowanie i generowanie przychodów Funduszu Rekompensacyjnego, co w efekcie doprowadzi³oby do braku
p³ynnoœci wyp³at rekompensat. Wi¹za³oby siê to w konsekwencji z przejêciem zobowi¹zañ p³atniczych wobec zabu¿an bezpoœrednio przez bud¿et pañstwa oraz dodatkowymi obci¹¿eniami finansowymi Skarbu Pañstwa, poniewa¿ osoby dysponuj¹ce
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niezrealizowanymi decyzjami uprawniaj¹cymi do wyp³aty œwiadczeñ mog³yby wystêpowaæ na drogê postêpowania s¹dowego. Poza obowi¹zkiem wyp³aty œrodków zgodnie
z treœci¹ rozstrzygniêæ administracyjnych (waloryzowanych dodatkowo na dzieñ wyp³aty), zaistnia³aby wówczas równie¿ koniecznoœæ ponoszenia przez Pañstwo Polskie
dodatkowego ciê¿aru finansowego zas¹dzonych pe³nych odszkodowañ i kosztów postêpowañ s¹dowych. Ponadto, wstrzymywanie wyp³at rekompensat spowodowa³oby
tak¿e wystêpowanie przez zabu¿an do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka ze
skargami na niewykonywanie przez Pañstwo Polskie zobowi¹zañ ustawowych, co
w efekcie doprowadzi³oby do wydawania przez ten organ wyroków dotycz¹cych mienia
zabu¿añskiego, w których Trybuna³ móg³by zas¹dzaæ na rzecz skar¿¹cych zadoœæuczynienia za szkodê materialn¹ w wysokoœci 100% wartoœci pozostawionego mienia.
Dzia³alnoœæ Agencji Mienia Wojskowego reguluje ustawa z dnia 30 maja 1996 r.
o gospodarowaniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.), która okreœla zasady i tryb
gospodarowania mieniem Skarbu Pañstwa, zbêdnym dla potrzeb resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnêtrznych. Wp³ywy uzyskiwane przez Agencjê z tytu³u zagospodarowania mienia przekazywane s¹ do bud¿etu wskazanych resortów. Agencja
Mienia Wojskowego, w okresie od podjêcia dzia³alnoœci do koñca 2011 r., wypracowa³a
œrodki finansowe pozwalaj¹ce przekazaæ do bud¿etu tych resortów kwotê blisko
1,5 mld z³.
Gospodarowanie nieruchomoœciami przez Agencjê odbywa siê zgodnie z wymogami
racjonalnej gospodarki. Do gospodarowania przez Agencjê Mienia Wojskowego nieruchomoœciami maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), reguluj¹ce zasady
gospodarowania nieruchomoœciami stanowi¹cymi w³asnoœæ Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego. Przetargi na sprzeda¿ i dzier¿awê nieruchomoœci organizowane s¹ zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wskazane
przepisy zobowi¹zani s¹ stosowaæ tak¿e starostowie, jako organy reprezentuj¹ce Skarb
Pañstwa, st¹d te¿ procedury zbywania nieruchomoœci zarówno przez starostów, jak
i przez Agencjê s¹ ujednolicone.
Agencja Mienia Wojskowego, realizuj¹c proces zagospodarowania nieruchomoœci,
stara siê w miarê mo¿liwoœci uwzglêdniaæ potrzeby i oczekiwania jednostek samorz¹du
terytorialnego (gmin, powiatów i województw). Dotychczas przekaza³a samorz¹dom
nieodp³atnie na cele publiczne 234,5 ha gruntów i 133 budynki o wartoœci 91,6 mln z³.
Od 2009 r. przekaza³a tak¿e by³e lotniska wojskowe o powierzchni 2326,5 ha na podstawie rozporz¹dzenia z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mog¹ byæ wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2009 r.
Nr 3, poz. 12 ze zm.). Ponadto Agencja Mienia Wojskowego dokona³a sprzeda¿y z bonifikatami na rzecz samorz¹dów nieruchomoœci o powierzchni 3274,8 tys. ha wraz
z 1697 budynkami. Za wskazane nieruchomoœci, wartoœci 480,2 mln z³, uzyskano
kwotê 237,8 mln z³, a wiêc udzielono samorz¹dom bonifikaty w wysokoœci 242,4 mln z³.
Z tytu³u podatku od nieruchomoœci Agencja Mienia Wojskowego przekaza³a samorz¹dom gminnym kwotê 17,3 mln z³ w 2010 r., a w roku ubieg³ym 16,9 mln.
Odnosz¹c siê do kwestii niedostatku dochodów w³asnych powiatów pragnê zaznaczyæ, ¿e powiaty s¹ jednostkami samorz¹du terytorialnego gospodaruj¹cymi zasobem
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ powiatu, natomiast starostowie, wykonuj¹c
zadania z zakresu administracji rz¹dowej, gospodaruj¹ zasobem nieruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Ze wzglêdu na powy¿sze kwestie w³asnoœciowe,
powiaty nie mog¹ zagospodarowywaæ nieruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa i czerpaæ korzyœci z tego tytu³u. Wczeœniej starostowie musieliby te nieruchomoœci przekazaæ na w³asnoœæ powiatów w formach przewidzianych przepisami ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami.
Pragnê jednoczeœnie zwróciæ uwagê na fakt, ¿e propozycje zwi¹zane z przeniesieniem uprawnieñ dotycz¹cych zagospodarowania nieruchomoœci bêd¹cych obecnie
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w gestii Agencji Nieruchomoœci Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego na Skarb Pañstwa reprezentowany przez starostów oraz jednostki samorz¹du terytorialnego by³y
analizowane wczeœniej, jednak w³aœciwe organy nie znalaz³y uzasadnienia dla wprowadzenia stosownych regulacji ustawowych rozwi¹zuj¹cych omawian¹ kwestiê.
Nale¿y ponadto wskazaæ, ze zarówno starostowie, jak i agencje rz¹dowe, w tym
Agencja Nieruchomoœci Rolnych i Agencja Mienia Wojskowego, gospodaruj¹ce nieruchomoœciami bêd¹cymi w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa maj¹ ustawowy obowi¹zek nale¿ytej ochrony interesów maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, stosuj¹c przepisy ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami, i ten aspekt ich dzia³alnoœci jest pod kontrol¹ Najwy¿szej Izby Kontroli, innych uprawnionych organów oraz nadzorem w³aœciwych ministrów.
Z powa¿aniem
Miko³aj Budzanowski
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Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego
Apelujê o zaostrzenie przepisów dotycz¹cych wypalania traw, ³¹k, pastwisk i innych nieu¿ytków oraz wyznaczenie dodatkowych patroli policyjnych do kontroli tych terenów.
Do tej pory w polskim prawodawstwie zapisy dotycz¹ce tej sfery znajduj¹
siê w ustawie z dnia 16 paŸdziernika 1991 r. o ochronie przyrody. (DzU
z 2001 r. nr 99 poz. 1079 z póŸniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 45 ustawy
„zabrania siê wypalania roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, rowach, pasach przydro¿nych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów
i trzcin”. W art. 59 ustawy stwierdza siê, ¿e „kto wypala roœlinnoœæ na ³¹kach,
pastwiskach, nieu¿ytkach, rowach, pasach przydro¿nych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny”.
Wypalania traw zabrania tak¿e ustawa z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (DzU z 2000 r. nr 56, poz. 679 z póŸniejszymi zmianami). Art. 30 ust. 3
pkt 3 mówi, ¿e „w lasach oraz na terenach œródleœnych, jak równie¿ w odleg³oœci do 100 m od granicy lasu, zabrania siê dzia³añ i czynnoœci mog¹cych
wywo³ywaæ niebezpieczeñstwo, a w szczególnoœci: 1. rozniecenia ognia poza
miejscami wyznaczonymi do tego celu przez w³aœciciela lasu lub nadleœniczego; 2. korzystania z otwartego p³omienia; 3. wypalania wierzchniej warstwy
gleby i pozosta³oœci roœlinnych”. Dodatkowe sankcje gro¿¹ osobom, które doprowadzi³y do czyjejœ œmierci lub do powstania strat materialnych. Jeœli chodzi o kary za wypalanie traw, ³¹k i nieu¿ytków, to art. 59 rozdzia³u 8 ustawy
o ochronie przyrody mówi, ¿e „kto wypala roœlinnoœæ na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, rowach, pasach przydro¿nych, szlakach kolejowych,
w strefie oczeretów i trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny”.
Art. 82 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeñ (DzU nr 6
poz. 29 z póŸniejszymi zmianami do 1995 r.) mówi, ¿e za wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, grzywny lub nagany. Natomiast art. 24 §1 w zwi¹zku
z art. 82 mówi jasno: „grzywnê wymierza siê w wysokoœci od 5 z³ do 500 z³,
chyba ¿e ustawa stanowi inaczej”.
Z ostatnich doniesieñ wynika jednak, ¿e powy¿sze sankcje nie s¹ wystarczaj¹ce, a zjawisko wypalania traw wystêpuje oraz czêœciej. Od pocz¹tku marca dosz³o do ponad dwudziestu siedmiu tysiêcy po¿arów traw
i nieu¿ytków. Tylko w marcu z powodu po¿arów spowodowanych wypalaniem traw zmar³y trzy osoby, w tym jeden ratownik.
Tego typu po¿ary ze wzglêdu na swój charakter i zazwyczaj du¿e rozmiary anga¿uj¹ znaczn¹ liczbê stra¿aków oraz potrzebnego sprzêtu do ugaszania ognia. Funkcjonariusze zaanga¿owani w gaszenie po¿aru mog¹ byæ
w tym samym czasie potrzebni do ratowania ¿ycia oraz mienia ludzkiego.
Proponowane przeze mnie rozwi¹zanie dotyczy zwiêkszenia patroli s³u¿b
mundurowych na terenach szczególnie nara¿onych na wypalanie, a tak¿e
zwiêkszenia sankcji wobec osób, które pope³niaj¹ tego typu czyny. Musimy
wspólnie dbaæ o bezpieczeñstwo naszego narodu, zw³aszcza w okresie
wzmo¿onych dzia³añ, które mog¹ to bezpieczeñstwo naruszyæ.
Robert Dowhan
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OdpowiedŸ
Warszawa, 7 maja 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 4 kwietnia 2012 roku (sygn. BPS/043-08-275/12),
przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Roberta Dowhana podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 roku, w sprawie zaostrzenia przepisów dotycz¹cych wypalania traw, ³¹k, pastwisk i innych nieu¿ytków oraz
wyznaczenia dodatkowych patroli policyjnych do kontroli tych terenów, uprzejmie
przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
Analizuj¹c obecny stan prawny dotycz¹cy procederu wypalania traw, nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 82 §4 Kodeksu wykroczeñ (K.w.), wypalanie traw, s³omy lub pozosta³oœci roœlinnych na polach w odleg³oœci mniejszej ni¿ 100 m od zabudowañ, lasów,
zbo¿a na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów b¹dŸ w sposób powoduj¹cy zak³ócenia w ruchu drogowym, a tak¿e bez zapewnienia sta³ego nadzoru miejsca wypalania, zagro¿one jest kar¹ aresztu, grzywny albo nagany. Stosownie do art. 82 §5 K.w.,
analogiczn¹ sankcj¹ karn¹ zagro¿one jest równie¿ inne nieostro¿ne obchodzenie siê
z ogniem.
W œwietle regulacji rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada
2003 roku w sprawie wysokoœci grzywien nak³adanych w drodze mandatów karnych
za wybrane rodzaje wykroczeñ (Dz. U. Nr 208, poz. 2023 z póŸn. zm.), w przypadku naruszenia ww. przepisów o ochronie przeciwpo¿arowej, kara grzywny mo¿e zostaæ na³o¿ona w wysokoœci do 500 z³. Uprawnionymi do nak³adania grzywny w drodze mandatu
karnego s¹ natomiast: policjanci, stra¿nicy miejscy (gminni), stra¿nicy leœni oraz upowa¿nieni stra¿acy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Ponadto, stosownie do art. 124 w zw. z art. 131 pkt 13 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z póŸn. zm.),
wypalanie ³¹k, pastwisk, nieu¿ytków, rowów, pasów przydro¿nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów jest zagro¿one kar¹ aresztu albo grzywny.
W tym miejscu nale¿y wskazaæ, ¿e zarówno w przypadku pope³nienia wykroczenia
z art. 124 ustawy o ochronie przyrody, jak i wykroczeñ z art. 82 Kodeksu wykroczeñ,
organ uprawniony do wystêpowania w charakterze oskar¿yciela publicznego mo¿e
skierowaæ do s¹du wniosek o ukaranie sprawcy kar¹ grzywny w wymiarze do 5.000 z³.
Z kolei w œwietle art. 163 §1 pkt 1 Kodeksu karnego (K.k.), w przypadku sprowadzenia zdarzenia zagra¿aj¹cego ¿yciu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, maj¹cego postaæ po¿aru, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoœci od
roku do lat 10. Ponadto, zgodnie z art. 164 §1 K.k., penalizacji podlega zachowanie,
które sprowadza bezpoœrednie niebezpieczeñstwo takiego zdarzenia, tj. sytuacjê,
w której wystêpuje wysokie prawdopodobieñstwo jego nast¹pienia. Istotnym z punktu
widzenia omawianej problematyki jest równie¿ przestêpstwo z art. 181 §1 K.k., tj. powodowanie zniszczenia w œwiecie roœlinnym lub zwierzêcym w znacznych rozmiarach,
którego sprawca podlega karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, nale¿y stwierdziæ, ¿e sankcje karne przewidziane za
czyny zabronione zwi¹zane z procederem wypalania traw s¹ w obecnym stanie prawnym wystarczaj¹co dolegliwe.
Odnosz¹c siê z kolei do kwestii dotycz¹cej skierowania dodatkowych patroli policyjnych do kontroli terenów zagro¿onych po¿arami, nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z §5 zarz¹dzenia Nr 768 Komendanta G³ównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 roku
w sprawie form i metod wykonywania zadañ przez policjantów pe³ni¹cych s³u¿bê patrolow¹ oraz koordynacji dzia³añ o charakterze prewencyjnym (Dz. Urz. KGP Nr 15,
poz. 119 z póŸn. zm.), za prawid³ow¹ organizacjê s³u¿by patrolowej odpowiadaj¹ komendant powiatowy i komendant komisariatu Policji (oraz odpowiednio komendant
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miejski i komendant rejonowy Policji). Wspomniane osoby odpowiadaj¹ w szczególnoœci za opracowywanie analiz stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku na potrzeby dyslokacji
s³u¿by, wyznaczanie miejsc zagro¿onych, rejonów zagro¿enia, rejonów odpowiedzialnoœci, tras patrolowych oraz okreœlenie celów i sposobów ich realizacji.
Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e w kontekœcie omawianej problematyki istotnym
jest podejmowanie d³ugookresowych dzia³añ, maj¹cych na celu kszta³towanie œwiadomoœci spo³ecznej. W zwi¹zku z powy¿szym, w resorcie spraw wewnêtrznych od wielu
lat prowadzona jest kampania informacyjna dotycz¹ca szkodliwoœci i skutków procederu wypalania traw.
W dniu 29 marca 2012 roku w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych zosta³a zorganizowana konferencja prasowa z udzia³em Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej oraz Podsekretarza Stanu w MSW, podczas której wskazano, ¿e wypalanie
traw, ³¹k i nieu¿ytków jest dzia³aniem prawnie zabronionym oraz poinformowano
o gro¿¹cych w tym zakresie sankcjach karnych.
Podczas spotkania zwrócono szczególn¹ uwagê na fakt, ¿e postêpowanie osób wypalaj¹cych trawy skutkuje czêsto po¿arami lasów, które z uwagi na swoisty charakter
oraz du¿e rozmiary anga¿uj¹ znaczn¹ liczbê si³ i œrodków stra¿y po¿arnych, które to si³y niejednokrotnie konieczne s¹ do udzia³u w innych akcjach. Wspomniano jednoczeœnie, ¿e po¿ary wywo³ane wypalaniem nieu¿ytków przenosz¹ siê nierzadko na pobliskie
zabudowania, stanowi¹c zagro¿enie dla ludzi i zwierz¹t.
Od pocz¹tku marca 2012 roku, na stronie internetowej www.straz.gov.pl, oprócz
ogólnej informacji odnoœnie do po¿arów traw, ³¹k, nieu¿ytków i pozosta³oœci roœlinnych,
zamieszczane s¹ zestawienia dobowe dotycz¹ce wypalania traw. Statystki oraz informacje o groŸnych skutkach wypalania traw zamieszczaj¹ równie¿ na swoich stronach internetowych komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Ponadto, lokalne jednostki PSP oraz szko³y po¿arnicze wydaj¹ ulotki, broszury, kalendarze, plakaty oraz karty pocztowe, obrazuj¹ce skutki degradacji œrodowiska, jakie
powoduje wypalanie traw. Specjalnie z myœl¹ o najm³odszych opracowywane s¹ ró¿nego rodzaju gad¿ety (naklejki, odznaki, kolorowanki, plany lekcji) oraz organizowane s¹
konkursy, których tematyka dotyczy niebezpieczeñstw zwi¹zanych z wypalaniem traw.
W kontekœcie poruszonej w wyst¹pieniu problematyki warto wskazaæ, ¿e w dniu
11 kwietnia 2012 roku na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych zosta³ zamieszczony apel o niewypalanie wyschniêtych traw. Apele kierowane s¹ równie¿
do rolników, którym poza sankcjami karnymi, gro¿¹ równie¿ sankcje finansowe.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Stanis³aw Rakoczy
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca,
do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
oraz do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Wprowadzenie do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst: DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243 ze zm.) przepisów, nak³adaj¹cych
na prowadz¹cych punkty zbierania odpadów metali, obowi¹zek ¿¹dania
okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ podczas przyjmowania odpadów metali od osób fizycznych niebêd¹cych przedsiêbiorcami oraz obowi¹zek odmowy przyjêcia odpadów metali
w przypadku, gdy przekazuj¹cy odpady odmawia okazania dokumentu to¿samoœci, nie wyeliminowa³o przypadków dewastacji i kradzie¿y elementów
metalowych z urz¹dzeñ kolejowych, elektroenergetycznych i wodno-kanalizacyjnych.
Kary, zastrze¿one dla prowadz¹cych punkty skupu metali za przyjêcie
odpadów bez potwierdzenia to¿samoœci osoby przekazuj¹cej odpady lub bez
wype³nienia formularza przyjêcia odpadów metali lub wype³nienia formularza niezgodnie ze stanem rzeczywistym, s¹ niewystarczaj¹ce do wyeliminowania przypadków przyjmowania przez punkty skupu z³omu pochodz¹cego
z kradzie¿y.
Podkreœlenia wymaga to, i¿ kradzie¿ elementów metalowych stanowi¹cych na przyk³ad fragment urz¹dzeñ s³u¿¹cych zapewnieniu bezpieczeñstwa ruchu kolejowego powoduje bezpoœrednie niebezpieczeñstwo wyst¹pienia katastrofy w ruchu l¹dowym. Kradzie¿ metalowych pokryw zabezpieczaj¹cych studzienki kanalizacyjne czy kabli elektrycznych powoduje bezpoœrednie zagro¿enie ¿ycia i zdrowia cz³owieka.
W celu zapobie¿enia kradzie¿om elementów infrastruktury kolejowej,
elektrycznej czy wodno-kanalizacyjnej, wnoszê o podjêcie inicjatywy legislacyjnej w podanym ni¿ej zakresie.
Po pierwsze, chodzi o wprowadzenie w ustawie o odpadach zmian polegaj¹cych na ograniczeniu obrotu odpadami metali poprzez umo¿liwienie przekazywania odpadów metali do punktu zbierania odpadów wy³¹cznie
przedsiêbiorcom, z wyj¹tkiem metalowych odpadów opakowaniowych po
produktach ¿ywnoœciowych (puszek po konserwach czy napojach).
Po drugie, chodzi o zaostrzenie w ustawie o odpadach sankcji dla prowadz¹cych skup metali w przypadku stwierdzenia nielegalnoœci pochodzenia
skupowanego surowca.
Po trzecie, chodzi o zakwalifikowanie w kodeksie karnym kradzie¿y
urz¹dzeñ kolejowych, elektrycznych lub wodno-kanalizacyjnych jako przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu transportu l¹dowego oraz przestêpstwa
zagra¿aj¹cego zdrowiu i ¿yciu cz³owieka, co umo¿liwi sankcjonowanie tych
czynów znacznie ostrzejszymi karami od kar za wykroczenie, jako które obecnie kwalifikuje siê wiêkszoœæ przypadków kradzie¿y z³omu.
Dobro i bezpieczeñstwo obywateli wymaga podjêcia inicjatywy wprowadzenia zmian przepisów w podanym wczeœniej zakresie, zmian zmierzaj¹cych do zwiêkszenia bezpieczeñstwa transportu l¹dowego.
Z powa¿aniem
Robert Dowhan
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Stanowisko
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 6 kwietnia 2012 r.
Pan
Marcin Korolec
Minister Œrodowiska
Szanowny Panie Ministrze!
W za³¹czeniu przekazujê, wed³ug w³aœciwoœci, oœwiadczenie senatora Roberta
Dowhana w sprawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst:
Dz.U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 ze zm.) przepisów, nak³adaj¹cych na prowadz¹cych
punkty zbierania odpadów metali, obowi¹zek ¿¹dania okazania dowodu osobistego lub
innego dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ podczas przyjmowania odpadów metali
od osób fizycznych niebêd¹cych przedsiêbiorcami oraz obowi¹zek odmowy przyjêcia
odpadów metali w przypadku, gdy przekazuj¹cy odpady odmawia okazania dokumentu to¿samoœci, nie wyeliminowano przypadków dewastacji i kradzie¿y elementów metalowych z urz¹dzeñ kolejowych, elektroenergetycznych i wodno-kanalizacyjnych.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA
Warszawa, 27 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 4 kwietnia 2012 r. (znak: BPS-043-08-276/12), dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Roberta Dowhana w sprawie wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. o odpadach, które odnosz¹ siê do
gospodarowania odpadami metali, uprzejmie informujê.
Odnosz¹c siê do postulowanego przez Pana Senatora ograniczenia obrotu odpadami metali poprzez uniemo¿liwienie przekazywania odpadów metali do punktu zbierania odpadów metali przez podmioty wy³¹cznie inne ni¿ przedsiêbiorcy, pragnê zwróciæ
uwagê, ¿e poza odpadami opakowaniowymi w gospodarstwach domowych, jak równie¿
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w jednostkach organizacyjnych niebêd¹cych przedsiêbiorcami powstaj¹ tak¿e inne odpady metalowe, których posiadacz jest obowi¹zany siê pozbyæ zgodnie z prawem. Przyk³adowo mog¹ to byæ miêdzy innymi stary rower, ³y¿wy, rega³ czy stolik.
Zatem poprzez wprowadzenie wymienionej regulacji do ustawy o odpad ach zosta³aby ograniczona mo¿liwoœæ oddania ww. odpadów metali przez gospodarstwa
domowe.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, ¿e ustawa o odpadach ma s³u¿yæ zapewnieniu prawid³owego postêpowania z odpadami, a w szczególnoœci przekazania ich
uprawnionym podmiotom do zagospodarowania zgodnego z hierarchi¹ postêpowania
z odpadami. Natomiast kradzie¿ i paserstwo powinno byæ z ca³¹ surowoœci¹ karane na
podstawie przepisów prawa karnego.
W przypadku nielegalnego pochodzenia odpadów przyjmowanych przez punkt skupu z³omu nale¿y stosowaæ sankcje z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks Karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.) za paserstwo. W powy¿szym przypadku do rozwa¿enia pozostaje kwestia orzekania o zakazie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie zbierania odpadów.
Bior¹c pod uwagê uci¹¿liwoœæ i nieskutecznoœæ dotychczasowych rozwi¹zañ
zwi¹zanych z przekazywaniem odpadów metali przez osoby fizyczne i ich nik³¹ skutecznoœæ dla zwalczania kradzie¿y tych odpadów oraz brak zwi¹zku z celami ochrony
œrodowiska, w projekcie nowej ustawy o odpadach (wdra¿aj¹cej dyrektywê
2008/98/WE) przyjêto rezygnacjê ze szczególnych przepisów dotycz¹cych przekazywania odpadów metali.
Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e nale¿y zdecydowanie wzmocniæ nadzór Inspekcji
Ochrony Œrodowiska nad prawid³owym postêpowaniem z odpadami z³omu, na co ju¿
dzisiaj pozwalaj¹ przepisy z zakresu ochrony œrodowiska i gospodarki odpadami.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz WoŸniak

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Warszawa, 17 kwietnia 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek!
W odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Roberta Dowhana, z³o¿one podczas
8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r., przekazane przy piœmie Pani Marsza³ek z dnia 4 kwietnia 2012 r. nr BPS-043-08-278/12, uprzejmie przedstawiam, co
nastêpuje.
Podniesiony przez pana senatora Roberta Dowhana problem wynikaj¹cy z faktu, ¿e
czyny polegaj¹ce na kradzie¿y infrastruktury kolejowej, elektrycznej czy wodno-kanalizacyjnej by³y œcigane jako wykroczenia, zosta³ dostrze¿ony przez Ministra Sprawiedli-
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woœci i spotka³ siê ju¿ z reakcj¹. Z inicjatywy Ministra Sprawiedliwoœci wprowadzono
mianowicie do Kodeksu karnego przepis art. 254a w brzmieniu:
„Art. 254a. Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do u¿ytku element
wchodz¹cy w sk³ad sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, ciep³owniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub
linii metra, powoduj¹c przez to zak³ócenie dzia³ania ca³oœci lub czêœci sieci albo linii,
podlega karze pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8”.
Przepis ten zosta³ dodany z dniem 12 listopada 2011 r. przez ustawê z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280). Mo¿na zatem uznaæ, ¿e postulat zg³oszony przez
pana senatora Roberta Dowhana w zakresie w³aœciwoœci Ministra Sprawiedliwoœci zosta³ ju¿ zrealizowany.
Z wyrazami powa¿ania
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Micha³ Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Zwracam siê z apelem o zmianê treœci ustawy z 15 kwietnia 2011 r.
o dzia³alnoœci leczniczej, która bezpoœrednio uderza w hospicja, w funkcjonowanie placówek, prowadzonych przez fundacje, stowarzyszenia b¹dŸ koœcielne osoby prawne.
Ustawa jest niekorzystna dla placówek posiadaj¹cych status organizacji
po¿ytku publicznego, poniewa¿ po wprowadzeniu jej przepisów placówki te
nie bêd¹ mog³y otrzymywaæ jednego procenta podatku. Hospicja czêsto korzystaj¹ z pomocy wolontariuszy, tymczasem ustawa wprowadza zmianê,
która bêdzie blokowaæ hospicjom dostêp do tych osób. Wymieniona ustawa
zabrania równie¿ placówkom prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przyjmowania darowizn bez opodatkowania. Czêsto placówki tego typu utrzymuj¹ siê tylko i wy³¹cznie dziêki wsparciu finansowemu ludzi dobrej woli. Bez
jednego procenta podatku, który dot¹d móg³ byæ przekazywany na ich konto,
placówki te bêd¹ pozbawione mo¿liwoœci prowadzenia dalszej dzia³alnoœci,
a tym samym ich pacjenci nie otrzymaj¹ pomocy w walce z ciê¿k¹ chorob¹.
Do tej pory w polskim ustawodawstwie dzia³alnoœæ lecznicza i opiekuñcza nie by³a kwalifikowana jako dzia³alnoœæ gospodarcza. Uwa¿am, i¿ obejmowanie tego typu dzia³alnoœci prawem, które obowi¹zuje wobec placówek
przynosz¹cych milionowe zyski, to wielki b³¹d. Pañstwo nie powinno odnosiæ
korzyœci materialnych z dzia³alnoœci charytatywnej. Nieporozumieniem jest
pobieranie podatku od pieniêdzy przeznaczonych na tê sferê.
Dlatego apelujê o to, by nie blokowaæ tego typu dzia³añ poprzez wprowadzenie ograniczeñ oraz dodatkowych op³at ze strony pañstwa. Rz¹d powinien pomagaæ hospicjom i promowaæ ich dzia³alnoœæ, a nie powodowaæ ich
powolne wymieranie.
Robert Dowhan

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.04.23
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Roberta Dowhana – Senatora RP, przekazane
przy piœmie znak BPS/043-08-279/12, dotycz¹ce prowadzenia dzia³alnoœci leczniczej
przez organizacje pozarz¹dowe i koœcielne osoby prawne uprzejmie proszê o przyjêcie
poni¿szego stanowiska.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654,
z póŸn. zm.) stanowi, i¿ dzia³alnoœæ lecznicza jest dzia³alnoœci¹ regulowan¹ w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z póŸn. zm.). Wynika st¹d, ¿e dzia³alnoœæ lecznicza jest co
do zasady dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej.
Uznanie dzia³alnoœci leczniczej wykonywanej przez organizacje pozarz¹dowe,
a tak¿e przez osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepi-
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sów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolnoœci sumienia i wyznania, za dzia³alnoœæ gospodarcz¹ budzi niepokój wielu z tych
podmiotów, które wystêpuj¹ w tej sprawie do Ministra Zdrowia, tak¿e za poœrednictwem Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego.
W zwi¹zku z powy¿szym, maj¹c na uwadze obawy i w¹tpliwoœci, jakie pojawi³y siê
w omawianym zakresie po wejœciu w ¿ycie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, uprzejmie
informujê, i¿ podjête zosta³y prace nad jej nowelizacj¹. Opracowany zosta³ projekt za³o¿eñ do ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, który by³ przedmiotem prac
Komitetu Rady Ministrów w dniu 15 marca i 13 kwietnia br. i zosta³ przyjêty i rekomendowany Radzie Ministrów.
Jednoczeœnie chcia³bym poinformowaæ, i¿ ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzia³alnoœci leczniczej w art. 206 wprowadzi³a 12-miesiêczny okres dostosowawczy
na pe³ne dostosowanie siê do nowych przepisów, który up³ywa z dniem 1 lipca 2012 r.
Oznacza to, i¿ obecnie nie ma przeszkód prawnych dla funkcjonowania organizacji po¿ytku publicznego, w tym dla otrzymywania przez nie 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych. W tym okresie mo¿liwe jest bezkolizyjne wprowadzenie zmian wynikaj¹cych ze stosowania ustawy.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie proszê
o ponowne rozpatrzenie wniosku nr 18138/11 dotycz¹cego organizacji Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie, z³o¿onego w otwartym konkursie ofert w programie „Wydarzenia artystyczne”, priorytet „Muzyka”. Wspomniane stowarzyszenie pomimo
uzyskania 75,80 punktów nie otrzyma³o dofinansowania – ta negatywna decyzja zapewne spowoduje zaniechanie organizacji imprezy.
Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie odbywa siê ju¿ od dziesiêciu lat i cieszy siê bardzo du¿ym zainteresowaniem. Pragnê nadmieniæ, i¿ w województwie warmiñsko-mazurskim
nie ma wielu tego typu wydarzeñ, szczególnie w tak ma³ej miejscowoœci, jak¹
jest Barczewo. Festiwal jest dla mieszkañców oraz przyjezdnych okazj¹ do
obcowania z kultur¹ wysok¹, poprzez organizacjê festiwalu stowarzyszenie
stara siê te¿ przybli¿yæ szerszemu gronu postaæ i twórczoœæ wybitnego kompozytora, jakim jest urodzony w Barczewie Feliks Nowowiejski.
W ramach festiwalu w malutkich okolicznych wsiach odbywaj¹ siê plenerowe koncerty towarzysz¹ce, które bardzo czêsto stanowi¹ dla mieszkañców
pierwsz¹ okazjê do poznania prawdziwej sztuki. Na festiwal od lat przyje¿d¿aj¹ artyœci z Rosji, Bia³orusi, Litwy, £otwy, Niemiec, Wêgier, a nawet Singapuru.
Warmia i Mazury s¹ regionem biednym, zaniedbywanym w wielu aspektach. Wiele wydarzeñ kulturalnych bez wsparcia ministerstwa nie bêdzie
mog³o siê tam odbyæ, dlatego maj¹c nadziejê na przychylnoœæ, proszê Pana
Ministra o ponowne rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie.
Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ
Warszawa, 13 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Ryszarda Góreckiego, Senatora Rzeczypospolitej
Polskiej, z³o¿onym podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca br. (sygn.:
BPS-043-08-280/12), dotycz¹cym dotacji dla Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, uprzejmie proszê Pana Marsza³ka
o zapoznanie siê z poni¿szymi informacjami.
W bie¿¹cym roku poziom merytoryczny sk³adanych wniosków do Programów
MKiDN by³ wyj¹tkowo wysoki, co znalaz³o swoje odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ekspertów analizuj¹cych i oceniaj¹cych wnioski. Przedmiotowy wniosek, podobnie jak po³owa ze z³o¿onych ogó³em aplikacji, otrzyma³ punktacjê na poziomie
umo¿liwiaj¹cym uzyskanie dofinansowania. Bior¹c jednak¿e pod uwagê ograniczenia
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finansowe priorytetu „Muzyka”, niezbêdna by³a decyzja o podniesieniu minimalnego
progu oceny punktowej i rezygnacji z dotowania du¿ej liczby interesuj¹cych i wartoœciowych projektów, wœród których znalaz³ siê równie¿ wniosek na realizacjê Festiwalu.
Jednoczeœnie bior¹c pod uwagê procedury rozpatrywania wniosków, uprzejmie informujê, ¿e nie ma mo¿liwoœci ponownego rozpatrzenia wniosku z³o¿onego przez Stowarzyszenie.
Ze swojej strony pragnê podziêkowaæ Panu Senatorowi za zaanga¿owanie i zainteresowanie sprawami polskiej kultury oraz wsparcie udzielone Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie. Mam równie¿ nadziejê, ¿e w przysz³oœci Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponowaæ bêdzie wiêkszymi œrodkami na dotacje
celowe dla projektów artystycznych, co pozwoli przyznawaæ wy¿sze kwoty dotacji oraz
unikaæ trudnych decyzji dotycz¹cych wy³¹czania z dofinansowania wartoœciowych merytorycznie projektów.
Chcia³bym równie¿ zapewniæ Pana Senatora Góreckiego, ¿e wszystkie wnioski
sk³adane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrywane s¹ wnikliwie i z zachowaniem wszystkich wymaganych procedur.
Mam nadziejê, ¿e przedstawione powy¿ej wyjaœnienia zostan¹ uznane przez Pana
Senatora Ryszarda Góreckiego za wystarczaj¹ce.
Z wyrazami szacunku
MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatorów Ryszarda Góreckiego,
Stanis³awa Iwana oraz Beaty Gosiewskiej
skierowane do prezesa Zarz¹du Spó³ki Telewizja Polska SA Juliusza Brauna
W styczniu 2005 r. powsta³y cztery nowe oddzia³y terenowe Telewizji
Polskiej – w Kielcach, Opolu, Olsztynie i Gorzowie Wielkopolskim. Od pocz¹tku oddzia³y te pracowa³y w skrajnie trudnych warunkach lokalowych, w budynkach lub pomieszczeniach dzier¿awionych. Jedynie w Opolu uda³o siê
wykupiæ budynek spó³ki Agora SA, w³aœciciela „Gazety Wyborczej”, który zosta³ zaadaptowany i z powodzeniem s³u¿y tamtejszemu oddzia³owi Telewizji
Polskiej SA, w pozosta³ych oddzia³ach warunki pracy s¹ skrajnie trudne.
Z czasem te warunki zaczynaj¹ zagra¿aæ ci¹g³oœci realizacji programów skierowanych do lokalnych spo³ecznoœci.
Najtrudniejsza sytuacja jest w Kielcach, gdzie konieczne jest wznowienie,
wrêcz natychmiast, procesu inwestycyjnego, poniewa¿ w paŸdzierniku 2012 r.
up³ynie termin wa¿noœci pozwolenia na budowê. Niepodjêcie w ci¹gu miesi¹ca
decyzji w sprawie wznowienia budowy oœrodka spowoduje zagro¿enie kontynuacji procesu inwestycyjnego ze wzglêdu na przedawnienie pozwolenia na budowê. Oddzia³ TVP SA w Kielcach pracuje w tej chwili w pomieszczeniach
wynajêtych od Kieleckiego Centrum Kultury. W maju up³ywa termin wypowiedzenia umowy najmu i oddzia³ musi pilnie szukaæ tymczasowej nowej siedziby.
Oddzia³ TVP SA w Gorzowie Wielkopolskim pracuje w pomieszczeniach
dzier¿awionych, których d³ugoterminowa dzier¿awa jest nieop³acalna. Ponadto
nie spe³niaj¹ one odpowiednich warunków technologicznych do pracy studia
i emisji programów, oraz administracyjno-organizacyjnych – do prowadzenia
pe³nej dzia³alnoœci oddzia³u. Oddzia³ w Gorzowie Wielkopolskim jest przyk³adem jednostki typowo informacyjnej. Produkuje programy publicystyczne, kulturalne i informacyjne na antenê w³asn¹ i ogólnopolsk¹. Studio jest wyj¹tkowo
niskie (2,5 m), a w pomieszczeniach z aparatur¹ nie da siê zapewniæ odpowiednich warunków klimatycznych dla sprzêtu. Podobnie jak w Kielcach w latach
poprzednich, nabyto dzia³kê od miasta Gorzów Wielkopolski, uprz¹tniêto i ogrodzono teren, uzyskano promesy zasilania i wodno-kanalizacyjne, przygotowano
wszelk¹ niezbêdn¹ dokumentacjê geodezyjn¹ i geologiczn¹. Zaniechanie inwestycji oznacza brak mo¿liwoœci pracy w pomieszczeniach spe³niaj¹cych podstawowe wymogi technologiczne. Oddzia³ bêdzie wtedy w dalszym ci¹gu pracowa³
w warunkach prowizorycznych, których utrzymywanie przez d³u¿szy okres jest
nieuzasadnione ekonomicznie. Ponadto dotychczas poniesione koszty inwestycji bêd¹ nieefektywne, a TVP mo¿e byæ wezwana (zapis w akcie notarialnym) do
zwrotu udzielonego przez miasto Gorzów Wielkopolski rabatu (w wysokoœci oko³o 660 000 z³, powiêkszonego o waloryzacjê).
Oddzia³ TVP SA w Olsztynie mieœci siê w by³ym budynku redakcyjnym
na dzia³ce dzier¿awionej (dzier¿awa na trzydzieœci lat) od Polskiego Radia
w Olsztynie. Koszty dzier¿awy s¹ wysokie, podobnie jak w Gorzowie z punktu widzenia ekonomicznego te koszty s¹ nieuzasadnione i mog³yby byæ znacznie obni¿one, gdyby dosz³o do budowy nowej siedziby TVP Olsztyn. Oddzia³
w Olsztynie równie¿ naby³ od samorz¹du miasta dzia³kê, o powierzchni
0,39 ha, na potrzeby budowy nowej siedziby; teren zosta³ ogrodzony i czeka
na inwestycjê. Warunki pracy w obecnym budynku o powierzchni 264 m2 s¹
skrajnie trudne. Siedziba oddzia³u nie zapewnia mo¿liwoœci realizowania
w godziwych warunkach podstawowych funkcji informacyjnych oddzia³ów,
o publicystyce i wiêkszych formach dziennikarskich nie wspo- minaj¹c.
W oddziale nie ma zabezpieczenia energetycznego, a czêste awarie sieci w tej
czêœci miasta powoduj¹ przerwy w nadawaniu programu.
Z uwagi na powy¿sze zwracamy siê do Pana Prezesa z proœb¹ o przyspieszenie prac zwi¹zanych z budow¹ siedzib w trzech nowych oddzia³ach
Telewizji Polskiej SA: w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim i Olsztynie.
Ryszard Górecki
Stanis³aw Iwan
Beata Gosiewska
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OdpowiedŸ
DYREKTORA BIURA ZARZ¥DU
I SPRAW KORPORACYJNYCH TVP
Warszawa, 27 kwietnia 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia br. o sygn. BPS/043-08-281/12 dot.
oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Ryszarda Góreckiego wspólnie z innymi senatorami podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r., przekazujê w za³¹czeniu wyjaœnienia Pana S³awomira Stypu³kowskiego Pe³nomocnika Zarz¹du
ds. Zarz¹dzania Nieruchomoœciami.
Z powa¿aniem
TELEWIZJA POLSKA SA
Biuro Zarz¹du
i Spraw Korporacyjnych
DYREKTOR
El¿bieta Ponik³o

Stanowisko
PE£NOMOCNIKA ZARZ¥DU
ds. ZARZ¥DZANIA NIERUCHOMOŒCIAMI TVP
Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.
Pani El¿bieta Ponik³o
Dyrektor
Biura Zarz¹du
i Spraw Korporacyjnych
Szanowna Pani Dyrektor,
w nawi¹zaniu do Pisma Pani Wicemarsza³ek Marii Pañczyk-Pozdziej z dnia 4 kwietnia 2012 r. (BPS/043-08-281/12) w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora
Ryszarda Góreckiego, wspólnie z innymi senatorami podczas 8. posiedzenia Senatu RP
w dniu 29 marca 2012 r., dotycz¹cego sytuacji lokalowej Oddzia³ów Terenowych TVP SA
w Kielcach, Olsztynie i w Gorzowie Wlkp., przesy³am stanowisko Telewizji Polskiej SA
w przedmiotowym zakresie.
Opisana w Oœwiadczeniu Senatorów RP sytuacja lokalowa dotycz¹ca powsta³ych
w styczniu 2005 roku Oddzia³ów Terenowych TVP SA w Kielcach, Olsztynie i w Gorzowie Wlkp. jest Zarz¹dowi Spó³ki doskonale znana i na bie¿¹co monitorowana. Tak jak
wynika z treœci samego Oœwiadczenia, w latach ubieg³ych podejmowanych by³o przez
Spó³kê szereg dzia³añ maj¹cych na celu poprawê sytuacji lokalowej tych oddzia³ów. Do
dzia³añ takich mo¿emy zaliczyæ miêdzy innymi zakup od wy¿ej wymienionych miast
dzia³ek z przeznaczeniem na budowê nowych siedzib oddzia³ów (dziêki ¿yczliwoœci
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w³adz samorz¹dowych zakup ten realizowany by³ ze znacz¹cymi bonifikatami), uporz¹dkowanie i ogrodzenie terenów tych dzia³ek, sporz¹dzenie projektu kompaktowej –
estetycznej siedziby oddzia³u (do wykorzystania w przypadku inwestycji w Kielcach
i w Gorzowie Wlkp.), uzyskanie w przypadku Oddzia³u Terenowego TVP SA w Kielcach
pozwolenia na budowê. Z uwagi jednak na bardzo trudn¹ sytuacjê ekonomiczn¹
TVP SA, w du¿ej mierze spowodowan¹ czynnikami zewnêtrznymi dzia³ania te musia³y
byæ czasowo wstrzymane. Aby zobrazowaæ skalê tych trudnoœci nale¿y przytoczyæ np.
dane na temat przychodów abonamentowych, które jeszcze w 2007 r. wynosi³y
526 mln z³ a w 2011 r. ju¿ tylko 205 mln z³. Ostatnie lata i najbli¿sza przysz³oœæ (przynajmniej do kwietnia 2014 r.) to równie¿ bardzo du¿e wydatki Telewizji Polskiej SA
zwi¹zane z przechodzeniem z nadawania analogowego na cyfrowe (dodatkowe koszty
wynikaj¹ce z tzw. simulcastu to oko³o 76 mln z³) nie wspominaj¹c o wydatkach zwi¹zanych z EURO 2012. Budowa nowej siedziby dla ka¿dego z tych oddzia³ów to wydatek
rzêdu 14–15 mln z³ (wraz z wyposa¿eniem technologicznym). Takich œrodków, na dzisiaj, na realizacjê tych inwestycji Telewizja Polska SA nie ma, co nie oznacza, ¿e TVP SA
z tych inwestycji rezygnuje. W celu minimalizacji zagro¿eñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem oddzia³ów w obecnych siedzibach podejmowane s¹ na bie¿¹co liczne dzia³ania –
np. w przypadku Oddzia³u Terenowego TVP SA w Kielcach rozmowy z Prezydentem
Miasta o przed³u¿eniu okresu pozostawania w Kieleckim Centrum Kultury i uzyskaniu
dodatkowych pomieszczeñ zwolnionych po Filharmonii.
Maj¹c na wzglêdzie przede wszystkim dobro Telewizji Polskiej, pragniemy zapewniæ, ¿e o ile sytuacja ekonomiczna Spó³ki ulegnie widocznej poprawie rozpoczête
w przesz³oœci inwestycje zwi¹zane z budow¹ siedzib dla Oddzia³ów Terenowych TVP SA
w Kielcach, Olsztynie i w Gorzowie Wlkp. bêd¹ niezw³ocznie wznowione.
Z powa¿aniem
S³awomir Stypu³kowski
PE£NOMOCNIK ZARZ¥DU
ds. Zarz¹dzania Nieruchomoœciami
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Dyrekcja Domu Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej Intelektualnie w £opiennie przedstawi³a mi problemy zwi¹zane z funkcjonowaniem wiêkszoœci domów pomocy spo³ecznej w naszym kraju. Placówki
te chcia³yby mieæ pewnoœæ stabilnoœci œrodków finansowych, a nie jest to
mo¿liwe, gdy¿ nigdy nie s¹ w stanie przewidzieæ œredniego kosztu utrzymania jednego mieszkañca domu w województwie. Mo¿e siê to wi¹zaæ z obni¿eniem poziomu dotacji.
W domu pomocy spo³ecznej w Mieleszynie przebywaj¹ dzieci, które umieszczone s¹ zarówno na tzw. starych zasadach, czyli do roku 2004, jak i na
nowych zasadach, czyli po roku 2004. Za osoby umieszczone na nowych zasadach koszt pobytu pokrywa mieszkaniec lub rodzina oraz (zgodnie z art. 61
pkt 2b ustawy o pomocy spo³ecznej) gmina, która pokrywa ró¿nicê miêdzy
œrednim kosztem utrzymania w domu a op³atami wnoszonymi przez mieszkañca lub rodzinê. Tak wiêc za osoby na nowych zasadach dom pomocy
otrzymuje wyliczony przez siebie œredni koszt utrzymania.
Natomiast dotacja przekazywana przez wojewodê na pokrycie kosztów
utrzymania podopiecznego na starych zasadach jest ni¿sza ni¿ koszt utrzymania w takim domu.
Jest to co prawda zgodne z art. 87 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego, jednak dyrekcja DPS w £opiennie uwa¿a, ¿e zapis
ten jest wysoce niesprawiedliwy, powinien byæ zmieniony i brzmieæ „do wyliczenia dotacji przyjmuje siê œredni koszt utrzymania w domu pomocy spo³ecznej”.
Zdziwienie budzi fakt, ¿e gminy mog¹ op³acaæ koszt pobytu mieszkañca
w pe³nej wysokoœci, a wojewoda przekazuje dotacjê nie wy¿sz¹ ni¿ œrednia
miesiêczna kwota dotacji wyliczona dla województwa.
Niejednokrotnie DPS w £opiennie zwraca³ siê do wojewody z proœb¹
o zwiêkszenie dotacji, bo zgodnie z art. 155 pkt 2 ustawy o pomocy spo³ecznej, wojewoda móg³by j¹ zwiêkszyæ o 20%. Niestety, odpowiedŸ zawsze by³a
odmowna.
W roku bie¿¹cym kwota dotacji zosta³a obni¿ona w stosunku do kwoty
z roku poprzedniego o 96 017,80 z³. Poniewa¿ nie ma mo¿liwoœci zdobycia tej¿e kwoty, jej brak odbije siê na jakoœci ¿ycia schorowanych, niepe³nosprawnych dzieci.
Niehumanitarne i nieetyczne by³oby przecie¿ przeniesienie wszystkich
podopiecznych umieszczonych w domu pomocy na starych zasadach do innej
placówki, a przyjmowanie mieszkañców tylko na nowych zasadach.
Zwracam siê zatem do Pana Ministra o pochylenie siê nad przedstawionym problemem i podjêcie jak najszybciej dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
funkcjonowania domów pomocy spo³ecznej.
Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ
Warszawa, 25 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 4 kwietnia br. (znak: BPS/043-08-282/12) w sprawie oœwiadczenia Pana Senatora Piotra Gruszczyñskiego z³o¿onego podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r., w sprawie problemów zwi¹zanych
z funkcjonowaniem domów pomocy spo³ecznej, wyjaœniam, co nastêpuje.
Prowadzenie domów pomocy spo³ecznej o zasiêgu ponadgminnym jest zadaniem
w³asnym powiatu, dotowanym z bud¿etu pañstwa. Dotacja przekazywana jest na podstawie art. 87 ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego dla powiatów,
które prowadz¹ lub zlecaj¹ prowadzenie domów pomocy spo³ecznej, w których przebywaj¹ mieszkañcy przyjêci przed dniem 1 stycznia 2004 r., a tak¿e ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Miesiêczna kwota dotacji dla powiatu ustalana jest jako
iloczyn liczby ww. mieszkañców domów w powiecie i œredniego miesiêcznego kosztu
utrzymania w domu, pomniejszonemu o dochody uzyskiwane z odp³atnoœci za pobyt
mieszkañca w domu. Przy czym dotacja na 1 mieszkañca miesiêcznie nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ œrednia miesiêczna dotacja na 1 mieszkañca wyliczona dla województwa. O ile
kwota dotacji nie pokrywa pe³nego kosztu utrzymania domu pomocy spo³ecznej, niezbêdne œrodki na ten cel powinien przekazaæ, ze œrodków w³asnych Starosta (prowadzenie dps jest zadaniem w³asnym powiatu).
W roku 2008 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przygotowa³o projekt ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o pomocy spo³ecznej, a tak¿e niektóre inne ustawy, w tym ustawê
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w czêœci dotycz¹cej art. 87. Zaproponowane zmiany pozwoli³yby na podwy¿szenie dotacji dla domów pomocy spo³ecznej do
wysokoœci œredniego kosztu utrzymania. Niestety z uwagi na skutki finansowe tej
zmiany Ministerstwo Finansów nie wyrazi³o zgody na takie dzia³anie.
Dotacje dla domów pomocy spo³ecznej planowane s¹ w bud¿etach wojewodów. Minister Finansów okreœla limit œrodków dla ka¿dego województwa, zaœ wojewoda w ramach posiadanego limitu planuje œrodki na poszczególne zadania, w tym na dotacje
dla domów pomocy spo³ecznej. Œredni¹ miesiêczn¹ kwotê dotacji na 1 mieszkañca
w województwie stanowi ustalana w bud¿ecie wojewody miesiêczna kwota dotacji przeznaczona na dzia³alnoœæ domów podzielona przez liczbê mieszkañców w tych domach.
Jeœli chodzi o dotacje dla domów pomocy spo³ecznej w roku bie¿¹cym, to w ustawie
bud¿etowej na rok 2012 na dofinansowanie dzia³alnoœci ca³odobowych domów pomocy spo³ecznej o zasiêgu ponadgminnym zaplanowano œrodki w wysokoœci ogó³em
907.871 tys. z³, co stanowi a¿ 28,12% wydatków w ogólnej strukturze wydatków wojewodów na zadania z pomocy spo³ecznej w 2012 roku. Poziom wydatków zaplanowanych na realizacjê tego zadania w 2012 roku jest ni¿szy w stosunku do poziomu
wydatków ujêtych w ustawie bud¿etowej na rok 2011 o kwotê 39.602 tys. z³ (ok. 96%
poziomu wydatków zaplanowanych na rok 2011). Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e dotacja
z bud¿etu pañstwa przeznaczona jest na utrzymanie osób przyjêtych b¹dŸ skierowanych do domów pomocy spo³ecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku, a zatem liczba
tych mieszkañców systematycznie maleje – st¹d w wiêkszoœci województw obserwujemy tendencjê spadku zaplanowanych na rok 2012 nak³adów finansowych w stosunku
do roku 2011. Spoœród 16 województw tylko województwo pomorskie zaplanowa³o na
rok 2012 dotacje na poziomie roku 2011, pozosta³e 15 województw – na poziomie ni¿szym w stosunku do ustawy bud¿etowej na rok 2011.
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Dodatkowo informujê, ¿e z danych zebranych jednorazowo w marcu br. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej o wysokoœci œredniej dotacji na 1 mieszkañca domu pomocy spo³ecznej w 2011 i w 2012 roku w poszczególnych województwach
wynika, ¿e w roku 2011 najwy¿sza œrednia miesiêczna dotacja na 1 mieszkañca w roku
2011 wystêpowa³a w województwie warmiñsko-mazurskim (2.156 z³), zaœ najni¿sza
w województwie podlaskim (1.567 z³) i ³ódzkim (1.568 z³). W województwie wielkopolskim wynosi³a zaœ 2.069 z³.
Najwy¿sza œrednia dotacja na 1 mieszkañca przekazana na pocz¹tku 2012 r. wystêpowa³a tak¿e w województwie warmiñsko-mazurskim (2.086 z³), najni¿sza w ³ódzkim (1.479 z³). W województwie wielkopolskim œrednia kwota dotacji kszta³towa³a siê
na poziomie 1.971 z³. Zarówno w roku 2011 jak i 2012 kwota dotacji przekazywana
w województwie wielkopolskim nale¿a³a do najwy¿szych w kraju.
Dom Pomocy Spo³ecznej w £opiennie dla Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej Intelektualnie prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Œw. El¿biety na zlecenie Powiatu GnieŸnieñskiego. Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy podpisanej
pomiêdzy podmiotami (prowadz¹cym i zlecaj¹cym prowadzenie). Je¿eli treœæ tej umowy nie zawiera zapisu dotycz¹cego mo¿liwoœci przekazywania dodatkowych œrodków
z bud¿etu powiatu oprócz dotacji z bud¿etu pañstwa, powiat nie ma obowi¹zku przekazywania dodatkowych œrodków na uzupe³nienie brakuj¹cych œrodków na utrzymanie mieszkañców skierowanych do tego Domu. na tzw. „starych zasadach”.
Dotacja na 1 mieszkañca dla poszczególnych domów pomocy spo³ecznej w województwie wielkopolskim ustalana jest jako ró¿nica œredniego miesiêcznego kosztu utrzymania w domu pomocy spo³ecznej w województwie i œredniej odp³atnoœci mieszkañców
w danej jednostce. Przyjêto, ¿e mo¿liwoœci finansowe bud¿etu Wojewody Wielkopolskiego pozwalaj¹ na dofinansowanie domów pomocy spo³ecznej do wysokoœci 2.600 z³.
Zatem domy pomocy spo³ecznej, w których koszt utrzymania jest na poziomie 2600 z³
lub ni¿szym, otrzymuj¹ dotacjê do wysokoœci pe³nego kosztu utrzymania. W przypadku
wy¿szych kosztów utrzymania mieszkañca domu pomocy spo³ecznej, dotacja przekazywana jest tylko do wysokoœci 2600 z³.
Art. 155 pkt 2 ustawy o pomocy spo³ecznej daje wprawdzie mo¿liwoœæ zwiêkszenia
dotacji o 20% jednak przy za³o¿eniu, ¿e do dyspozycji pozostaj¹ wolne œrodki. W przypadku takiego sposobu ustalania dotacji, ca³oœæ œrodków jest rozdysponowana. Ewentualne oszczêdnoœci pozwalaj¹ na podwy¿szenie kwoty dotacji dla wszystkich domów
w województwie.
W 2012 r. plan dotacji dla Domu Pomocy Spo³ecznej w £opiennie wynosi 876 452 z³
przy za³o¿eniach, ¿e
· liczba mieszkañców (na starych zasadach) wynosi: 37
· koszt utrzymania og³oszony przez Starostê GnieŸnieñskiego (w 2011 r.) utrzymuje
siê na poziomie 2 788,15 z³
· œrednia odp³atnoœæ wynosi: 626,01 z³
Kwota dotacji na 1 mieszkañca tego domu pomocy spo³ecznej w poszczególnych
miesi¹cach br. wynosi³a odpowiednio: na styczeñ br. 1 944,11 z³ przy œredniej odp³atnoœci 655,89 z³, na luty – 1 955,96 z³ przy œredniej odp³atnoœci 644,04 z³, na marzec –
1 942,17 z³ przy œredniej odp³atnoœci 657,83 z³, na kwiecieñ – 1 945,46 z³ przy œredniej
odp³atnoœci 654,54 z³.
Jednak na przyk³adzie lat ubieg³ych, z uwagi na zmniejszaj¹c¹ siê liczbê mieszkañców skierowanych do domów pomocy spo³ecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., mo¿na przyj¹æ, i¿ œrednia miesiêczna kwota dotacji zwiêkszy siê w trakcie roku, co
spowoduje tak¿e zwiêkszenie dotacji dla poszczególnych domów pomocy spo³ecznej,
w tym tak¿e dla Domu w £opiennie. Dodatkowo, w sytuacji wyst¹pienia klêsk losowych lub ¿ywio³owych, Wojewoda Wielkopolski wspiera domy pomocy spo³ecznej ze
œrodków w³asnego bud¿etu.
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej ma œwiadomoœæ trudnej sytuacji domów
pomocy spo³ecznej i w miarê mo¿liwoœci wspiera te jednostki.
W roku 2008, z uwagi na ówczesne mo¿liwoœci finansowe, przekazano dla domów
pomocy spo³ecznej œrodki umo¿liwiaj¹ce finansowanie wszystkich domów do pe³nego
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kosztu utrzymania. Ponadto w tym samym roku w celu poprawy sytuacji pracowników, na wniosek Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, za zgod¹ Komisji Finansów Publicznych przeznaczono z rezerw celowych bud¿etu pañstwa, pozostaj¹cych w gestii
ministra ds. zabezpieczenia spo³ecznego, dodatkowe œrodki w wysokoœci ponad
174 mln z³. Przyznane œrodki s³u¿y³y przede wszystkim zabezpieczeniu wszystkich niezbêdnych wydatków w 2008 roku zwi¹zanych z utrzymaniem standardu us³ug œwiadczonych w tych jednostkach, w tym tak¿e zrekompensowaniu niskich wynagrodzeñ
pracownikom tych jednostek.
W roku 2009 ze œrodków rezerwy celowej bud¿etu pañstwa przeznaczono dodatkowe, choæ niewielkie œrodki w wysokoœci 8.300 tys. z³ na dofinansowanie dzia³alnoœci
bie¿¹cej w domach pomocy spo³ecznej. Œrodki te pozwoli³y jednak na wzrost dotacji
w województwach o najni¿szych dotacjach, a tak¿e wzrost dotacji dla niektórych domów pomocy spo³ecznej w pozosta³ych województwach.
Obecnie nie ma mo¿liwoœci wprowadzenia zmian, które w sposób natychmiastowy
doprowadzi³yby do rozwi¹zania problemów finansowych domów pomocy spo³ecznej.
Oszczêdnoœci wprowadzone w poprzednich latach i tegorocznym bud¿ecie pañstwa
tak¿e ograniczaj¹ mo¿liwoœæ dodatkowego wsparcia domów pomocy spo³ecznej.
Zapewniam jednak Marsza³ka i Pana Senatora, ¿e resort dok³ada i bêdzie dok³adaæ
dalszych starañ w celu rozwi¹zania problemów dotycz¹cych finansowania domów pomocy spo³ecznej.
Z szacunkiem
SEKRETARZ STANU
Jaros³aw Duda
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego
skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy
Szanowna Pani Minister!
Od 2006 roku Wa³cz ubiega siê o ujêcie w planie inwestycji priorytetowych dla rozwoju sportu polskiego zadania pod nazw¹ „Regionalne Centrum
Sportowo-Rekreacyjne w Wa³czu”.
Kiedy w ministerstwie sportu powsta³a bardzo korzystna dla polskiego
sportu idea przygotowania miejsc pobytowych na Euro 2012 na bazie COS,
Wa³cz w³¹czy³ siê aktywnie w jej realizacjê. W efekcie wykonania planowanych inwestycji powsta³aby nowoczesna baza szkolenia kadry narodowej na
najwy¿szym poziomie. Niestety, nie dosz³o do realizacji tych planów i teraz
wa³ecki COS walczy o przetrwanie.
W tej sytuacji niezwykle potrzebne by³oby wielofunkcyjne centrum sportowo-rekreacyjne, tym bardziej i¿ w po³udniowej czêœci województwa zachodniopomorskiego nie ma warunków do szkolenia w zakresie lekkiej atletyki.
Ogromnym wysi³kiem zbudowano w Wa³czu bogat¹ bazê sportow¹. Brakuje jednak obiektów do uprawiania lekkiej atletyki. Miasto mo¿e siê poszczyciæ bogatymi tradycjami zwi¹zanymi z t¹ „królow¹ sportu” – wychowa³o
siê tam kilku olimpijczyków.
Urz¹d Miasta w Wa³czu dysponuje pe³n¹ dokumentacj¹ techniczn¹, pozwoleniem na budowê oraz pe³nym prawem w³asnoœci. Przy stosowanym dofinansowaniu mo¿na by³oby w centrum miasta rozpocz¹æ przebudowê
stadionu i uzyskaæ nowoczesny obiekt wielofunkcyjny. Dla dobra polskiej
lekkiej atletyki lokalne w³adze deklaruj¹ udostêpnienie obiektu s¹siednim
powiatom: drawskiemu, myœliborskiemu, choszczeñskiemu, szczecineckiemu i ³obeskiemu. Twierdz¹ tak¿e, ¿e celowoœæ tej inwestycji potwierdz¹ wyniki sportowe w ca³ym regionie.
Zwracam siê zatem do Pani Minister z proœb¹ o pe³ne zrozumienie problemu i rozwa¿enie mo¿liwoœci wpisania budowy centrum sportu i rekreacji
w Wa³czu na listê zadañ priorytetowych.
Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ
Warszawa, 15 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora RP Pana Piotra Gruszczyñskiego przekazane pismem z dnia 4 kwietnia 2012 r. (sygn. BPS/043-08-283/12) w sprawie ujêcia
w planie inwestycji priorytetowych dla rozwoju polskiego sportu zadania pod nazw¹
„Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Wa³czu”, uprzejmie informujê, co nastêpuje.
W myœl przepisów rozporz¹dzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia
2010 roku w sprawie dofinansowania zadañ ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (Dz. U. Nr 156 poz. 1051), dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Tury-

244

8 posiedzenie Senatu w dniu 29 marca 2012 r.

styki zadañ dotycz¹cych modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych realizowane jest w ramach dwóch niezale¿nych programów, tj.:
– wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej,
– programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.
Wojewódzkie wieloletnie programy rozwoju bazy sportowej opracowane s¹ we w³aœciwym miejscowo urzêdzie marsza³kowskim, dlatego te¿ zg³oszenie do tego programu
nale¿y ewentualnie z³o¿yæ do Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego. Natomiast w przypadku aplikowania do programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla
sportu, które realizowane jest dwustopniowo, konieczne jest z³o¿enie dokumentacji
zg³oszeniowej zgodnie z wytycznymi, opublikowanymi na stronie internetowej ministerstwa www.msit.gov.pl, w zak³adce sport > inwestycje sportowe > Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej.
Jednym z warunków ewentualnej pozytywnej rekomendacji danego zamierzenia
inwestycyjnego w ministerstwie jest wskazanie przez inwestora ubiegaj¹cego siê o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
programu, do którego zamierza aplikowaæ.
Jednoczeœnie informujê, i¿ budowa „Regionalnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Wa³czu” nie by³a wczeœniej zg³aszana do Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu ujêcia inwestycji w programie rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Zakres przekazanych przez Gminê,
pismem z dnia 12 marca br. (bez znaku), informacji nie spe³nia wymagañ umo¿liwiaj¹cych rozpatrywanie tego wniosku, w celu ujêcia przedmiotowego zadania w wieloletnim programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.
Pragnê zwróciæ uwagê, i¿ inwestor winien przedstawiæ merytoryczn¹ ocenê celowoœci realizacji zadania, potwierdzon¹ przez opinie i rekomendacje odpowiednich polskich zwi¹zków sportowych wraz ze wskazaniem czynników kwalifikuj¹cych obiekt do
uznania za szczególnie istotny dla sportu. Zg³oszone przedsiêwziêcie winno byæ równie¿ poparte:
– uszczegó³owionymi za³o¿eniami programowo-funkcjonalnymi,
– planem finansowania zadania inwestycyjnego, zawieraj¹cym planowany cykl realizacji zadania, zbilansowane Ÿród³a pokrycia kosztów realizacji oraz eksploatacji
obiektu,
– oœwiadczeniem inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoœci¹
na cele budowlane zgodnie z ustaw¹ Prawo Budowlane,
– harmonogramem realizacyjnym tego projektu.
Ponadto nadmieniam, ¿e Oœrodek Przygotowañ Olimpijskich Centralnego Oœrodka
Sportu w Wa³czu zg³osi³ przedsiêwziêcia inwestycyjne, polegaj¹ce na przebudowie
i rozbudowie istniej¹cego stadionu sportowego oraz boisk sportowych na zespole B do
programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.
Wy³onienia inwestycji strategicznych do programu dokonuje Komisja do spraw Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu, powo³ana przez Ministra Sportu i Turystyki.
Przebudowa i rozbudowa istniej¹cego stadionu sportowego jest ujêta w wieloletnim
programie rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu do roku 2012.
W zwi¹zku z tym zadanie bêdzie brane pod uwagê przy wytyczaniu priorytetów w procesie kszta³towania planu dofinansowania inwestycji na rok 2012 w miarê mo¿liwoœci
finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Z wyrazami szacunku
Joanna Mucha
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
W obecnie obowi¹zuj¹cym systemie ubezpieczeñ spo³ecznych jest wiele
luk oraz rozbie¿nie interpretowanych przepisów prawnych. Szukaj¹c oszczêdnoœci, w pierwszej kolejnoœci nale¿a³oby uszczelniæ ca³y system, a nastêpnie
wprowadziæ regulacje, które pozwoli³yby uzyskaæ dodatkowe wp³ywy do
bud¿etu.
Du¿a grupa pracuj¹cych obywateli œwiadczy pracê na czarno, czyli bez
jakichkolwiek umów o pracê, a tym samym pozostaje poza systemem ubezpieczeñ spo³ecznych. Spora te¿ grupa osób pracuje na podstawie tak zwanych œmieciowych umów o pracê, na przyk³ad umów o dzie³o, i tak¿e
pozostaje poza systemem. Tutaj jest najwiêcej do zrobienia.
Nie sposób te¿ zgodziæ siê na sytuacjê, w której przedsiêbiorca prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie musi p³aciæ sk³adek ZUS, poniewa¿ oprócz prowadzenia wspomnianej dzia³alnoœci jest zatrudniony na etacie
u innego pracodawcy, który p³aci sk³adki za niego. Ustawodawca zak³ada,
¿e sk³adkê rentow¹ i emerytaln¹ p³aciæ nale¿y tylko raz, niezale¿nie od mo¿liwoœci finansowych zobowi¹zanego. Taka sama sytuacja dotyczy osób zatrudnionych na kilku etatach b¹dŸ osób bêd¹cych na emeryturze, które
pomimo tego pracuj¹, s¹ czynne zawodowo. Takie ulgowe traktowanie tych
grup osób nie tylko nie znajduje uzasadnienia, ale tak¿e w du¿ym stopniu
wp³ywa na fatalny stan finansowy Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Oprócz tego mo¿na by³oby siê pokusiæ o bardziej radykalne rozwi¹zania,
to jest wprowadzenie obowi¹zku odprowadzania sk³adek niezale¿nie od
okreœlonych limitów kwotowych rocznie. Obecnie, je¿eli uzyskamy poziom
trzydziestokrotnoœci œredniego miesiêcznego wynagrodzenia obliczanego
przez prezesa GUS, nie musimy wiêcej odprowadzaæ sk³adek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne, p³acimy jedynie sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, co jest znikom¹ czêœci¹ ca³ej sk³adki miesiêcznej.
Wprowadzenie obowi¹zku sta³ego op³acania sk³adek – faktycznie bêdzie to
dotyczyæ najbogatszych, lecz nie ponios¹ oni wielkiego uszczerbku – mo¿e
znacz¹co poprawiæ stan finansów ZUS.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ
Warszawa, 24 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 4 kwietnia 2012 r. znak
BPS/043-08-284/12, dotycz¹ce oœwiadczenia pana senatora Andrzeja Grzyba z³o¿onego podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie rozbie¿nie
interpretowanych przepisów prawnych w obecnie obowi¹zuj¹cym systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.
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Odnosz¹c siê do problemu pracy na czarno nale¿y wskazaæ, ¿e istniej¹ organy powo³ane do kontroli legalnoœci zatrudnienia. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy – organem powo³anym do sprawowania nadzoru
i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególnoœci przepisów i zasad bezpieczeñstwa oraz higieny pracy, a tak¿e przepisów dotycz¹cych legalnoœci zatrudnienia i innej
pracy zarobkowej jest Pañstwowa Inspekcja Pracy.
Zgodnie z treœci¹ art. 22 i 281 Kodeksu pracy przez nawi¹zanie stosunku pracy
pracownik zobowi¹zuje siê do wykonywania pracy okreœlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcê, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie
w warunkach okreœlonych powy¿ej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy,
bez wzglêdu na nazwê zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne zast¹pienie
umowy o pracê umow¹ cywilnoprawn¹ przy zachowaniu powy¿szych warunków wykonywania pracy. Jednoczeœnie pracodawca, który zawiera umowê cywilnoprawn¹ w warunkach, w których powinna byæ zawarta umowa o pracê podlega karze grzywny od
1.000 z³ do 30.000 z³. Zatem istniej¹ regulacje prawne, chroni¹ce pracowników przed
zawieraniem umów zlecenia czy te¿ umów o dzie³o w miejsce umowy o pracê.
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej nie jest jednak upowa¿niony do oceniania dzia³alnoœci Pañstwowej Inspekcji Pracy. Przepisy art. 2 wymienionej ustawy ustanawiaj¹
bowiem podleg³oœæ Pañstwowej Inspekcji Pracy – Sejmowi RP, natomiast nadzór na
Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy powierzaj¹ Radzie Ochrony Pracy.
Odnosz¹c siê do braku ubezpieczenia w okresie wykonywania pracy zarobkowej na
podstawie tzw. „umów œmieciowych”, nale¿y wskazaæ, ¿e co do zasady aktywnoœæ zawodowa rodzi obowi¹zek ubezpieczeñ. Z tytu³u jej wykonywania ubezpieczeni podlegaj¹ ubezpieczeniom spo³ecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym, sposób ustalania podstawy wymiaru sk³adek oraz okres ich op³acania uregulowane s¹ w ustawie z dnia 13 paŸdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.).
Zgodnie z art. 6 ust. 1 powo³anej ustawy obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegaj¹ osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
s¹ m.in.:
1) pracownikami,
2) osobami wykonuj¹cymi pracê na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, zwanymi „zleceniobiorcami”, oraz
osobami z nimi wspó³pracuj¹cymi,
3) osobami prowadz¹cymi pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ oraz osobami z nimi wspó³pracuj¹cymi.
Kwestie zbiegów tytu³ów do ubezpieczenia rozstrzyga art. 9 powo³anej ustawy.
W przypadku osoby, podlegaj¹cej ubezpieczeniom z tytu³u stosunku pracy, która
spe³nia jednoczeœnie warunki do objêcia jej obowi¹zkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytu³ów, jest ona obejmowana ubezpieczeniami tylko z tytu³u stosunku pracy oraz umowy zlecenia lub innej umowy o œwiadczenie us³ug, do
której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, albo
umowy o dzie³o, je¿eli umowê tak¹ zawar³a z pracodawc¹, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub je¿eli w ramach takiej umowy wykonuje pracê na rzecz pracodawcy,
z którym pozostaje w stosunku pracy. Mo¿e ona dobrowolnie, na swój wniosek, byæ objêta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi równie¿ z innych tytu³ów (np. z prowadzonej dzia³alnoœci).
W przypadku jednak, gdy podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z tytu³u stosunku pracy ubezpieczonego, w przeliczeniu na okres miesi¹ca
jest ni¿sza od minimalnego wynagrodzenia za pracê, podlega on równie¿ obowi¹zkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytu³ów.
Je¿eli ubezpieczony spe³nia warunki do objêcia obowi¹zkowo ubezpieczeniami
emerytalnym i rentowymi z kilku tytu³ów, jest objêty obowi¹zkowo ubezpieczeniami
z tego tytu³u, który powsta³ najwczeœniej. Mo¿e on jednak dobrowolnie, na swój wnio-
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sek, byæ objêty tymi ubezpieczeniami tak¿e z pozosta³ych, wszystkich lub wybranych
tytu³ów lub zmieniæ tytu³ ubezpieczeñ.
Zatem podleganie ubezpieczeniom spo³ecznym jest w pierwszej kolejnoœci uwarunkowane posiadaniem tytu³u do ubezpieczeñ, w drugiej natomiast – jest konsekwencj¹
wyboru ubezpieczonego.
W tym miejscu przypomnieæ nale¿y, ¿e u Ÿród³a wyp³acanych przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych œwiadczeñ le¿¹ op³acone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e funkcjonowanie omówionych przepisów dotycz¹cych zbiegu tytu³ów do ubezpieczeñ spo³ecznych jest aktualnie poddawane wnikliwej analizie.
Dodatkowo uprzejmie wyjaœniam, ¿e do zakresu dzia³ania Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy o s.u.s., nale¿¹ kontrole p³atników
sk³adek, przeprowadzane z czêstotliwoœci¹ umo¿liwiaj¹c¹ dochodzenie nale¿noœci
z tytu³u sk³adek i kontrolê wyp³aconych œwiadczeñ. Kontrole te przeprowadza siê
w celu oceny wywi¹zywania siê przez p³atnika sk³adek z na³o¿onych obowi¹zków
ustawowych w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych. ZUS przeprowadza tak¿e kontrole
doraŸne na skutek informacji od ubezpieczonych, sygna³ów instytucji zewnêtrznych
(Pañstwowa Inspekcja Pracy, Urz¹d Kontroli Skarbowej, urz¹d skarbowy), a tak¿e
dla w³asnych potrzeb.
Kontrole obejmuj¹ swoim zakresem sprawy wymienione w art. 86 ust. 2 powo³anej
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych:
1) zg³aszanie do ubezpieczeñ spo³ecznych,
2) prawid³owoœæ i rzetelnoœæ obliczania, potr¹cania i op³acania sk³adek, do których
pobierania zobowi¹zany jest Zak³ad,
3) ustalanie uprawnieñ do œwiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych i wyp³acanie tych
œwiadczeñ oraz dokonywanie rozliczeñ z tego tytu³u,
4) prawid³owoœæ i terminowoœæ opracowywania wniosków o œwiadczenia emerytalne
i rentowe,
5) wystawianie zaœwiadczeñ lub zg³aszanie danych dla celów ubezpieczeñ spo³ecznych.
Odnosz¹c siê do propozycji wprowadzenia obowi¹zku odprowadzania sk³adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe niezale¿nie od okreœlonych limitów, tj. poboru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osi¹ganych przychodów bez wzglêdu na
ich wysokoœæ uprzejmie informujê, ¿e wprowadzenie ograniczenia poboru sk³adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe do trzydziestokrotnoœci prognozowanego przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego na dany rok wynika z przepisów emerytalnych.
Ustaw¹ z dnia 7 paŸdziernika 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach
ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 104, poz. 450,
z póŸn. zm.) zosta³o wprowadzone ograniczenie wskaŸnika wysokoœci podstawy wymiaru emerytury lub renty do 250%. Wprowadzenie w system emerytalny tych rozwi¹zañ mia³o przede wszystkim na celu szersz¹ ni¿ przed 1991 r. redystrybucjê
œrodków zgromadzonych w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Miêdzy innymi dziêki
temu mechanizmowi (a tak¿e wprowadzeniu do wymiaru œwiadczeñ tzw. czêœci socjalnej), osoby o niskich dochodach otrzymuj¹ œwiadczenia relatywnie wy¿sze ni¿ osoby
o dochodach wysokich. Jednoczeœnie przepisy ubezpieczeniowe nie przewidywa³y a¿
do 1999 r. ograniczenia podstawy wymiaru sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne, co
oznacza, ¿e od osób, które uzyskiwa³y przychód do osk³adkowania wy¿szy ni¿ 250%
przeciêtnego wynagrodzenia, pracodawca op³aca³ sk³adkê od pe³nego przychodu. Rozwi¹zanie to by³o powszechnie krytykowane jako powoduj¹ce ograniczanie zwi¹zku wysokoœci emerytury z w³asnym wk³adem finansowym do systemu. W nowym systemie
emerytalnym podstaw¹ wymiaru emerytury nie s¹ zarobki ubezpieczonego, lecz suma
sk³adek na ubezpieczenie emerytalne zgromadzonych przez wszystkie lata aktywnoœci
zawodowej.
W œwietle powy¿szego od 1 stycznia 1999 r. wprowadzono przepis ograniczaj¹cy roczn¹ podstawê wymiaru sk³adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do trzydziestokrotnoœci prognozowanego przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego na dany rok, co
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odpowiada 250% miesiêcznego przeciêtnego wynagrodzenia w danym roku (art. 19
ust. 1 ustawy o s.u.s.). Przepis ten dotyczy wszystkich ubezpieczonych osi¹gaj¹cych
przychody po 1998 r. W myœl wskazanej regulacji, od 1 stycznia 1999 r. nadwy¿ka
przychodów ponad 250% przeciêtego wynagrodzenia nie jest osk³adkowana i jako taka
nie mo¿e stanowiæ podstawy wymiaru emerytury lub renty.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Zwracam siê do Pana Premiera o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii. Samodzielny Publiczny Dzieciêcy Szpital Kliniczny w Warszawie z siedzibami
przy ulicy Marsza³kowskiej 24 i ulicy Dzia³dowskiej 1 jest zad³u¿ony na mniej
wiêcej 30 milionów z³. Dyrekcja szpitala zaproponowa³a w ramach programu
naprawczego redukcjê etatów nauczycieli akademickich, przy czym najwiêksze redukcje maj¹ dotyczyæ lekarzy pracuj¹cych w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Dziesiêciu pracuj¹cym w niej adiunktom ze specjalizacj¹
z pediatrii oraz onkologii i hematologii dzieciêcej, w tym trzem z tytu³em doktora habilitowanego i siedmiu z doktoratem, zaproponowano pracê w wymiarze 0,3 etatu, a w pozosta³ym czasie pracê w ramach tak zwanego
wolontariatu. Lekarze nie wyrazili na to zgody. Jak w takich warunkach ma
funkcjonowaæ jedyny na Mazowszu oddzia³ hematologiczny, który ze wzglêdu na du¿e doœwiadczenie pracuj¹cych tam lekarzy pe³ni funkcje lecznicze
nie tylko w ramach jednego województwa, ale s³u¿y pacjentom z ca³ej Polski?
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹, która stwarza zagro¿enie dla zdrowia,
a nawet ¿ycia pacjentów chorych na choroby hematologiczne i onkologiczne,
zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie i interwencjê w trybie pilnym.
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ZDROWIA
Warszawa, 2012.04.25
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego w sprawie
Samodzielnego Publicznego Dzieciêcego Szpitala Klonicznego w Warszawie przedk³adam na rêce Pana Marsza³ka poni¿sze wyjaœnienie.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U. 2011, Nr 112,
poz. 654) w art. 54 nak³ada na organ tworz¹cy szpitala klinicznego obowi¹zek pokrycia
ujemnego wyniku finansowego szpitala, a w przypadku braku takiej mo¿liwoœci, obliguje organ tworz¹cy b¹dŸ do likwidacji szpitala, b¹dŸ do zmiany formy organizacyjno-prawnej. Dla Samodzielnego Publicznego Dzieciêcego Szpitala Klinicznego
w Warszawie organem tworz¹cym jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Kieruj¹c siê trosk¹ o byt szpitala i dobra powierzonych jego opiece pacjentów oraz
pracuj¹cych tam nauczycieli akademickich, jego Dyrekcja zosta³a zobligowana do
przygotowania i wdro¿enia programu naprawczego oraz przedstawienie racjonalnego
programu restrukturyzacyjnego obejmuj¹cego równie¿ restrukturyzacjê zatrudnienia.
Rozmowy z kierownikami klinik i zak³adów na temat koniecznoœci restrukturyzacji zatrudnienia personelu w Samodzielnym Publicznym Dzieciêcym Szpitalu Klinicznym
rozpoczê³y siê na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika 2011 r. i by³y zwi¹zane ze stale pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ finansow¹ Szpitala.
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Pod koniec 2011 r. kierownicy klinik zostali poinformowani o propozycji Dyrekcji
w Zakresie redukcji wymiaru etatów lekarskich. Wskazuj¹c liczbê etatów do zredukowania Dyrekcja bra³a pod uwagê nastêpuj¹ce parametry: liczbê ³ó¿ek w oddziale, liczbê
hospitalizacji w oddziale, procent wykorzystania ³ó¿ek, dzia³alnoœæ oddzia³u, polikliniki, pracowni specjalistycznych, oddzia³ów dziennych, wp³ywy pozyskiwane z dzia³alnoœci Kliniki (z NFZ i Ministerstwa Zdrowia), koszty ponoszone przez oddzia³y, w tym
koszty wynagrodzeñ.
Dyrekcja pozostawi³a rozwi¹zania szczegó³owe ca³kowicie do decyzji kierowników
oddzia³ów, jako osób odpowiedzialnych za organizacjê pracy i znaj¹cych podleg³ych im
pracowników.
W odniesieniu do Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, zdecydowano o redukcji etatów lekarskich z 17,525 do 13,00, a wiêc o 4,525 etatu (dodatkowo w Klinice by³o
zatrudnionych 5 rezydentów), jednak¿e wobec odst¹pienia od wrêczenia wypowiedzeñ
zmieniaj¹cych dwóm osobom redukcja wynios³a 3,925 etatu, pozosta³o 13,6 etatu lekarskiego. Podsumowuj¹c, w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii nie nast¹pi³a
najwiêksza redukcja etatów ani w wymiarze bezwzglêdnym, ani procentowym. Nikomu
te¿ nie proponowano zawarcia umowy cywilnoprawnej (wolontariatu).
Niezwykle istotny w sprawie jest fakt, i¿ wstêpny bilans za rok 2011 wykazuje stratê Szpitala ok. 28 mln z³, a w tym strata generowana przez Klinikê Pediatrii, Hematologii i Onkologii to kwota ok. 11 mln z³, a wiêc prawie 40%, przy czym wynagrodzenia
w Klinice wynosi³y 4 mln z³, co stanowi ok. 20% kosztów.
Przedk³adaj¹c powy¿sze, pragnê zwróciæ uwagê, ¿e problem funkcjonowania Szpitali Klinicznych nale¿y do szczególnie z³o¿onych, jako ¿e wyró¿nia je okreœlona specyfika wynikaj¹ca z realizacji zadañ dydaktyczno-naukowych w powi¹zaniu z udzielaniem
œwiadczeñ zdrowotnych i poprawa trudnej sytuacji szpitali wymaga wielop³aszczyznowych dzia³añ ró¿nych organów.
Ministerstwo Zdrowia uwa¿a rozwi¹zanie tego problemu za jeden z priorytetów
i przy udziale zainteresowanych stron prowadzi prace nad ustaleniem optymalnych
rozwi¹zañ prawno-organizacyjnych w tym obszarze – co wi¹¿e siê z szeregiem uzgodnieñ i konsultacji i wymaga okreœlonej cezury czasowej.
¯ywiê nadziejê, ¿e powy¿sze wyjaœnienie zostanie przyjête przez Pana Senatora do
akceptuj¹cej wiadomoœci i pozwalam sobie liczyæ na wsparcie Wysokiej Izby dzia³añ
Ministra Zdrowia w omawianym obszarze.
Z powa¿aniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE ZDROWIA
Aleksander Sopliñski
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê informacjami dotycz¹cymi starañ o stanowisko szefa Komisji Europejskiej dla prezesa Rady Ministrów zwracam siê
do Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Po pierwsze: czy s¹ podejmowane przez stronê polsk¹ lub inn¹ jakiekolwiek formalne lub nieformalne zabiegi, które dotycz¹ objêcia przez Pana
w perspektywie najbli¿szych lat wa¿nego stanowiska w strukturach Unii Europejskiej?
Po drugie: czy do 2015 r. zamierza Pan ubiegaæ siê o wa¿ne stanowisko
w strukturach europejskich?
Po trzecie: w jakim stopniu polityka europejska Pañskiego rz¹du jest podporz¹dkowana strategii pozyskania dla Polski wa¿nego stanowiska w strukturach Unii Europejskiej?
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
RZECZNIKA PRASOWEGO RZ¥DU
Warszawa, 10 maja 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na skierowane do Prezesa Rady Ministrów oœwiadczenie Pana senatora Jana Marii Jackowskiego z³o¿one podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu
29 marca 2012 r. w sprawie starañ o stanowisko szefa Komisji Europejskiej dla prezesa Rady Ministrów, przekazane przy piœmie z dnia 4 kwietnia 2012 r., znak BPS/043-08-285/12, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
Na wstêpie chcia³bym przypomnieæ, ¿e Pan senator Jan Maria Jackowski w oœwiadczeniu z³o¿onym podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 grudnia 2011 r. w sprawie stanowiska polskiego rz¹du prezentowanego na szczycie Unii Europejskiej na pocz¹tku grudnia 2011 roku oraz wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radka
Sikorskiego w Berlinie i wypowiedzi prezesa Rady Ministrów na forum Europejskiej
Partii Ludowej pyta³ ju¿ o to, czy premier Donald Tusk zamierza ubiegaæ siê o wa¿ne
stanowisko w strukturach Unii Europejskiej do 2015 roku. W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Jana Marii Jackowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. poinformowa³em, ¿e w wywiadzie dla tygodnika „Wprost”, prezes Rady Ministrów zaznaczy³, ¿e
nie jest zainteresowany karier¹ miêdzynarodow¹ oraz stwierdzi³, ¿e „nie marzy mi siê
¿adna wysoka funkcja w Brukseli”.
Chcia³bym tak¿e zaznaczyæ, ¿e polityka europejska polskiego rz¹du nie jest podporz¹dkowana strategii pozyskania dla Polski wa¿nego stanowiska w strukturach Unii
Europejskiej.
Z wyrazami szacunku
Pawe³ Graœ
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Zwracam siê do Pana Premiera o wyjaœnienie nastêpuj¹cej kwestii.
W 2008 r. og³oszono i przeprowadzono przetarg na pierwszy etap budowy
stadionu. Kwota netto wynosi³a oko³o 110 milionów z³. Zwyciêzca, firma
Pol-Aqua wywi¹za³a siê z kontraktu i zlecono jej wykonywanie dodatkowych
robót zabezpieczaj¹cych o wartoœci kilku milionów z³otych do momentu wy³onienia zwyciêzcy drugiego etapu budowy stadionu, co nast¹pi³o 15 kwietnia
2009 r. Zwyciêzc¹ okaza³o siê konsorcjum, w którym g³ówn¹ rolê odgrywa³a
firma PBG. Uczestnicz¹ce w postêpowaniu przetargowym firmy skierowa³y
kilkaset pytañ do og³aszaj¹cego przetarg w zwi¹zku z du¿ymi obostrzeniami
dotycz¹cymi dwudziestoczteromiesiêcznego terminu wykonania zamówienia
i bardzo wysokimi karami, rzêdu kilku milionów za ka¿dy dzieñ opóŸnienia,
plus dodatkow¹ kar¹ umown¹. Konsorcjum PBG, które ostatecznie wygra³o,
nie zada³o ¿adnego pytania.
Konsorcjum zaoferowa³o o blisko 50 milionów ni¿sz¹ cenê ni¿ druga firma, Pol-Aqua. Co ciekawe, by³a to prawie taka sama kwota, jak kwota wkalkulowanego ryzyka kary za nieterminowe wykonanie umowy, któr¹ to kwotê
Pol-Aqua doda³a do ceny, wiedz¹c, jako wykonawca pierwszego etapu, ¿e
dotrzymanie okreœlonego przez zamawiaj¹cego terminu jest nierealne. Warto
zaznaczyæ, ¿e wszyscy wykonawcy wiedzieli o tym fakcie. Ceny zaoferowane de facto przez dwóch konkurentów by³y bardzo zbli¿one i wynosi³y niespe³na 1 miliard 200 milionów z³ netto, tymczasem pozostali uczestnicy
przetargu oferowali kwoty zdecydowanie wy¿sze, od 1 miliarda 700 milionów w górê. Wobec tego mo¿na przypuszczaæ, ¿e przetarg by³ ustawiony,
a firma wygrywaj¹ca od razu wiedzia³a, ¿e nie zmieœci siê w terminie, ale poradzi sobie póŸniej. Tak te¿ siê sta³o. Zosta³y podpisane dwa aneksy do umowy wy³¹czaj¹ce odpowiedzialnoœæ z tytu³u kar umownych za przekroczenie
terminu, które to kary wynios³yby blisko 300 milionów z³. Budowa oficjalnie
zakoñczy³a siê w listopadzie 2011 r., czyli siedem miesiêcy po terminie. To jeszcze podwy¿szy³o kwotê netto za wykonanie umowy. Podatnicy stracili na
tym kilkaset milionów z³otych, a opinia publiczna po raz kolejny zosta³a wprowadzona w b³¹d, zarówno co do nieuczciwego przetargu, jak i dziwnych
praktyk zwi¹zanych z podpisywaniem aneksów.
Oczywiœcie wykonawca t³umaczy swoje opóŸnienie niedope³nieniem obowi¹zków przez zamawiaj¹cego lub inwestora zastêpczego, ale te wyjaœnienia s¹ nieprawdziwe. Front robót i warunki formalnoprawne by³y znane po
pierwszym etapie, a wykonawca drugiego etapu przyst¹pi³ do budowy dopiero kilka miesiêcy po podpisaniu umowy, co wskazuje na jego ca³kowite
nieprzygotowanie do projektu. Poza tym ³atwiej „przekonaæ” decydentów po
stronie Skarbu Pañstwa kwot¹ kilku milionów z³otych, ni¿ p³aciæ kilkaset milionów kary. Dodajmy, ¿e decydenci, jak s³yszymy, dostaj¹ jeszcze za to nagrodê.
Skutek jest taki, ¿e stadion kosztuje o kilkadziesi¹t procent wiêcej ni¿ powinien, ma wiele wad konstrukcyjnych takich jak: przeciekaj¹cy dach, wadliwa infrastruktura telekomunikacyjna, schody maj¹ce wadê monta¿ow¹.
Tymczasem firma bêd¹ca wykonawc¹ uniknê³a odpowiedzialnoœci.
Jeœli w naszym kraju cokolwiek ma siê zmieniæ, to przypadek Stadionu
Narodowego musi byæ zbadany, a winni musz¹ zostaæ ukarani.
Jan Maria Jackowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPORTU I TURYSTYKI
Warszawa, 15 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora RP Pana Jana Marii Jackowskiego przekazane pismem z dnia 4 kwietnia 2012 r. (sygn. BPS/043-08-285/12) w sprawie budowy
Stadionu Narodowego, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie informujê
co nastêpuje.
Wykonawcy robót ka¿dego etapu budowy Stadionu Narodowego zostali wy³onieni
w drodze postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego, które by³y przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn. zm.). Zwyciêzc¹ przetargu na II etap
budowy Stadionu Narodowego rozstrzygniêtego w kwietniu 2009 r. by³o Konsorcjum
w sk³adzie: ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG, Berlin Niemcy; ALPINE BAU GmbH,
Salzburg Austria; ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., Kraków; HYDROBUDOWA
POLSKA SA, Wysogotowo; PBG SA, Wysogotowo, którego liderem by³o Alpine Bau
Deutschland (a nie PBG). Prawid³owoœæ przedmiotowego przetargu nie zosta³a zakwestionowana przez uprawnio ny do tego podmiot (o wa¿noœci postêpowania o udzielenie
zamówienia oraz jego zgodnoœci z przepisami nie œwiadczy iloœæ zadanych pytañ
w trakcie postêpowania). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, kieruj¹c siê postanowieniami art. 91 Prawa zamówieñ publicznych. W zwi¹zku z tym, ¿e Prawo zamówieñ publicznych za najkorzystniejsz¹ ofertê uwa¿a, co do zasady, ofertê zawieraj¹c¹
najni¿sz¹ cenê, to wykonawc¹ zosta³ wybrany podmiot, który zaoferowa³ najni¿sz¹ cenê, tj. Konsorcjum Alpine.
¯adne kary umowne, zastrze¿one w umowie o roboty budowlane zawartej z generalnym wykonawc¹ – Konsorcjum Alpine, nie zosta³y wy³¹czone. W zwi¹zku z tym obowi¹zek ich zap³aty istnieje nadal. Pomiêdzy konsorcjum generalnego wykonawcy
a spó³k¹ Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o., pe³ni¹c¹ funkcjê inwestora zastêpczego,
istnieje spór co do wysokoœci kar. W przypadku braku porozumienia w tej sprawie
sprawa zostanie rozpoznana przez w³aœciwy s¹d.
Zgodnie z ugod¹ zawart¹ w czerwcu 2011 roku z Konsorcjum Alpine Spó³ka Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. naliczy³a kary za nieodbyte imprezy masowe. Naliczone zosta³y tak¿e kary zwi¹zane z opóŸnieniem naprawy schodów kaskadowych: 10 mln
z³otych za odwo³ane imprezy oraz 350 tys. z³ za nieterminowe zakoñczenie naprawy
schodów kaskadowych.
Zawarcie aneksów do umowy z generalnym wykonawc¹ by³o wynikiem dwóch
zdarzeñ.
Po pierwsze, w maju 2010 r., na podstawie ekspertyz przedstawionych przez konsorcjum generalnego wykonawcy oraz jego wniosku o zmianê harmonogramu budowy
ze wzglêdu na wyj¹tkowo trudne warunki panuj¹ce zim¹ 2009/2010 r., przesuniêto
termin zakoñczenia inwestycji o 57 dni (nowy termin 30 czerwca 2011 r.). W wyniku
wykrycia przez Spó³kê Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w kwietniu 2011 r. wadliwego monta¿u schodów kaskadowych oraz innych naruszeñ warunków umowy strony
ustali³y warunki ugody maj¹cej na celu zwiêkszenie tempa i efektywnoœci prac na budowie Stadionu Narodowego. Na podstawie ugody wiod¹c¹ rolê w konsorcjum i odpowiedzialnoœæ przejê³a Hydrobudowa Polska SA. Termin zakoñczenia prac przewidzianych g³ówn¹ umow¹ z generalnym wykonawc¹ ustalono na 29 listopada 2011 r. Cena
kontraktu pozosta³a bez zmian.
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Po drugie, zawarcie aneksów do umowy z generalnym wykonawc¹ by³o wynikiem
modyfikacji koncepcji wykorzystania Stadionu Narodowego, jak równie¿ wymogów
Unii Europejskich Zwi¹zków Pi³karskich (UEFA) dotycz¹cych dodatkowych instalacji
i zmian w projekcie. W trakcie budowy podjêto decyzjê o wzmocnieniu funkcji komercyjnej Stadionu m.in. poprzez przebudowê p³yty g³ównej pod k¹tem zastosowania systemu murawy modu³owej, umo¿liwiaj¹cej pe³niejsze wykorzystanie mo¿liwoœci
obiektu. Stanem optymalnym jest sytuacja, w której dochody uzyskiwane z dzia³alnoœci komercyjnej prowadzonej na Stadionie Narodowym bêd¹ Ÿród³em finansowania nak³adów niezbêdnych na jego utrzymanie.
Modyfikacja koncepcji wykorzystania obiektu, jak równie¿ dodatkowe wymagania
UEFA spowodowa³y koniecznoœæ wprowadzenia zmian w stosunku do pierwotnego
projektu. Wykonanie wczeœniej nieplanowanych robót poci¹gnê³o za sob¹ dodatkowe
koszty.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e na Stadionie Narodowym nie wystêpuj¹ wady konstrukcyjne,
które mog³yby skutkowaæ uszkodzeniem czêœci lub ca³oœci obiektu.
Inne wady, jakie zosta³y stwierdzone podczas odbiorów poszczególnych robót, s¹
wadami drobnymi i s¹ usuwane zgodnie z przyjêtym harmonogramem. Bior¹c pod
uwagê wielkoœæ inwestycji oraz zakres prac, jakie zosta³y wykonane, nale¿y stwierdziæ,
¿e iloœæ stwierdzonych wad jest niewielka.
W tym miejscu nale¿y stwierdziæ, ¿e (I) wady schodów kaskadowych zosta³y usuniête – za nieterminowe usuniêcie wady zosta³y naliczone kary umowne, o czym by³a
mowa powy¿ej, (II) dach stadionu zosta³ wykonany zgodnie z projektem – dach jest
w zupe³noœci sprawny, (III) infrastruktura techniczna zosta³a wykonana zgodnie z zawart¹ umow¹, (IV) infrastruktura telekomunikacyjna zosta³a dostosowana do dodatkowych warunków jakie postawi³a policja.
W dniu 30 listopada 2011 r. spó³ka Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. z³o¿y³a
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wniosek o pozwolenie na u¿ytkowanie. Decyzj¹ z dnia 15 grudnia 2011 r. udzielono pozwolenia na czêœciowe u¿ytkowanie pod warunkiem wykonania prac okreœlonych w tej decyzji w terminie do
30 kwietnia 2012 r. W chwili obecnej wykonywane s¹ te prace. W miarê postêpu prac
systematycznie uzyskiwane s¹ kolejne pozwolenia – pozwolenie z 25 stycznia 2012 r.
w zakresie p³yty ¿elbetowej boiska, pozwolenie z 9 lutego 2012 r. w zakresie drogi po¿arowej i p³yty boiska. W chwili obecnej Stadion posiada pozwolenie na u¿ytkowanie ca³ego Stadionu (zgoda uzupe³niaj¹ca wydana 9 lutego 2012 r.).
Z wyrazami szacunku
Joanna Mucha
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zg³aszaj¹ siê przedsiêbiorcy, którzy sygnalizuj¹ mi, i¿ obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy o podatku od towarów i us³ug
w zakresie mo¿liwoœci skorzystania z tak zwanej ulgi na z³e d³ugi zawieraj¹
wymagania, które w bardzo istotny sposób ograniczaj¹ mo¿liwoœæ skorzystania z niej przez podatnika wierzyciela.
Taka mo¿liwoœæ skorzystania z ulgi na z³e d³ugi powstaje wówczas, gdy
spe³nionych jest wiele warunków dotycz¹cych zarówno samej wierzytelnoœci
i warunków jej powstania, jak i osób d³u¿nika oraz wierzyciela.
Jeden z warunków jest zwi¹zany ze statusem podatkowym d³u¿nika
i wierzyciela. Obaj na dzieñ dokonywania korekty musz¹ byæ podatnikami
zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. Warunek ten jest zwi¹zany
z faktem, ¿e tylko tacy podatnicy s¹ zdolni do dokonywania korekty.
W praktyce obrotu gospodarczego oraz nauce prawa podatkowego podkreœla siê jednak, i¿ nawet maj¹c wzgl¹d na ochronê interesów bud¿etu,
mo¿na by zrezygnowaæ z wymogu, aby d³u¿nik by³ zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Rozwi¹zanie takie wydaje siê zasadne tak¿e jeœli siê
weŸmie pod uwagê, ¿e korekta podatku naliczonego u d³u¿nika ma byæ dokonywana wstecz. Wystarczaj¹ce zatem by³oby, aby d³u¿nik zarejestrowany
by³ w charakterze podatnika VAT czynnego w dniu powstania nale¿noœci,
której dotyczyæ bêdzie potem ulga na z³e d³ugi, nie wydaje siê zaœ konieczne,
by mia³ on taki status tak¿e w chwili korzystania przez podatnika wierzyciela
z ulgi na z³e d³ugi.
Jednoczeœnie chcia³bym podkreœliæ, i¿ aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy
prowadz¹ do nastêpuj¹cych niepo¿¹danych efektów: podatnik d³u¿nik, po
otrzymaniu od podatnika wierzyciela informacji o tym, ¿e ten pierwszy planuje skorzystaæ z ulgi na z³e d³ugi, wyrejestrowuje siê z rejestru podatników
VAT i w ten sposób definitywnie uniemo¿liwia podatnikowi wierzycielowi
skorzystanie z ulgi na z³e d³ugi.
Maj¹c to na uwadze, zwracam siê z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. Czy Pan Minister dostrzega koniecznoœæ nowelizacji przepisów ustawy
o podatku od towarów i us³ug w zakresie ulgi na z³e d³ugi, która to nowelizacja doprowadzi³aby do usuniêcia przedstawionych nieprawid³owoœci?
2. Czy w Ministerstwie Finansów trwaj¹ aktualnie prace legislacyjne maj¹ce za przedmiot nowelizacjê przepisów w zakresie ulgi na z³e d³ugi? Jeœli
tak, to jakie s¹ za³o¿enia tych zmian oraz na jakim etapie znajduj¹ siê prace
legislacyjne?
Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ
Warszawa, 24 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 4 kwietnia 2012 r., nr BPS-043-08-286/12, przy którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie Pana Senatora Kazimierza Kleiny
z³o¿one na 8. posiedzeniu Senatu w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie sygna³ów od
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przedsiêbiorców, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy o podatku od towarów i us³ug w zakresie mo¿liwoœci skorzystania z tzw. ulgi na z³e d³ugi zawieraj¹ wymagania, które ograniczaj¹ mo¿liwoœæ skorzystania z niej przez podatnika wierzyciela, uprzejmie informujê.
Jak s³usznie wskaza³ Pan Senator w swoim wyst¹pieniu przepisy ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054),
zwanej dalej „ustaw¹ o VAT”, przewiduj¹ mo¿liwoœæ skorzystania przez podatników
z tzw. ulgi na z³e d³ugi, zak³adaj¹cej – przy spe³nieniu okreœlonych w tej ustawie warunków – prawo do skorygowania podatku nale¿nego w przypadku nieœci¹galnych wierzytelnoœci. Celem tej ulgi jest zmniejszenie obci¹¿eñ podatkowych u podatnika,
u którego powsta³ obowi¹zek zap³aty podatku z tytu³u dostawy towarów lub œwiadczenia us³ug, w odniesieniu do których kontrahent nie uregulowa³ nale¿noœci okreœlonych w umowie lub na fakturze.
Szczegó³owe zasady rozliczenia podatku od towarów i us³ug w odniesieniu do nieœci¹galnych wierzytelnoœci zosta³y okreœlone w art. 89a i 89b ustawy o VAT.
Artyku³ 89a ust. 1 ustawy o VAT dopuszcza mo¿liwoœæ dokonania przez podatnika
podatku od towarów i us³ug korekty podatku nale¿nego z tytu³u dostawy towarów lub
œwiadczenia us³ug na terytorium kraju, w przypadku wierzytelnoœci, których nieœci¹galnoœæ zosta³a uprawdopodobniona, a za takie uwa¿a siê wierzytelnoœci, które nie
zosta³y uregulowane w ci¹gu 180 dni od up³ywu terminu ich p³atnoœci okreœlonego
w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a ustawy o VAT).
Szczegó³owe wymogi, które warunkuj¹ dokonanie korekty podatku nale¿nego
w ww. trybie zosta³y okreœlone w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT. Warunki te musz¹ byæ
spe³nione ³¹cznie i s¹ nastêpuj¹ce:
1) dostawa towarów lub œwiadczenie us³ug musi byæ dokonana na rzecz podatnika,
o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebêd¹cego w trakcie postêpowania upad³oœciowego lub w trakcie likwidacji;
2) wierzytelnoœci zosta³y uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany
i podatek nale¿ny;
3) wierzyciel i d³u¿nik na dzieñ dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, musz¹
byæ podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
4) wierzytelnoœci nie zosta³y zbyte;
5) od daty wystawienia faktury dokumentuj¹cej wierzytelnoœæ, nie up³ynê³y 2 lata,
licz¹c od koñca roku, w którym zosta³a wystawiona faktura;
6) wierzyciel zawiadomi³ d³u¿nika o zamiarze skorygowania podatku nale¿nego ze
wzglêdu na wyst¹pienie okolicznoœci, o których mowa w art. 89a ust. 1, a d³u¿nik,
w ci¹gu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulowa³ nale¿noœci w jakiejkolwiek formie.
Zatem aby skorzystaæ z ulgi na z³e d³ugi w œwietle przepisów o podatku od towarów
i us³ug wymagane jest m.in. aby wierzyciel i d³u¿nik na dzieñ dokonania korekty podatku nale¿nego byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.
Odpowiadaj¹c na pytanie pierwsze Pana Senatora informujê, ¿e w mojej ocenie
brak jest uzasadnienia do odst¹pienia od tego warunku. Taka liberalizacja przepisów
podatkowych w praktyce oznacza³aby bowiem nieuzasadnione zwiêkszenie udzia³u
bud¿etu pañstwa w ryzyku gospodarczym podatnika. Wywi¹zywanie siê kontrahentów
z ich wzajemnych zobowi¹zañ jest elementem prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej,
której ryzyko ponosi przede wszystkim przedsiêbiorca i ryzyka tego nie mo¿na przerzucaæ na Skarb Pañstwa.
Uznanie, ¿e d³u¿nik na dzieñ dokonania korekty podatku nale¿nego nie musia³by
byæ podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny mog³oby prowadziæ do
sytuacji, w której nikt nie poniós³by ciê¿aru podatkowego z tytu³u dokonania czynnoœci opodatkowanej VAT przy jednoczesnym zachowaniu prawa do odliczenia podatku
przy nabyciu towarów i us³ug zwi¹zanych z t¹ czynnoœci¹. Instytucja ulgi na z³e d³ugi
jest rozwi¹zaniem szczególnym, a jej stosowanie z ca³¹ pewnoœci¹ musi uwzglêdniaæ
poszanowanie podstawowych zasad podatku VAT, którego konstrukcja opiera siê na
opodatkowaniu konsumpcji. Sytuacja, gdzie nikt nie poniós³by obci¹¿enia tym podatkiem niew¹tpliwie ³ama³aby tak¹ konstrukcjê.
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Dodatkowo zaznaczyæ nale¿y, ¿e zw³oka d³u¿nika, skutkuj¹ca powstaniem zatorów
p³atniczych, jest zjawiskiem dostrze¿onym, w odniesieniu do którego na gruncie prawa
cywilnego przyjêto stosowne regulacje, m.in. w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zap³aty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323, z póŸn. zm.).
Zgodnie z art. 5–7 tej ustawy, je¿eli strony w umowie przewidzia³y termin zap³aty d³u¿szy ni¿ 30 dni, wierzyciel mo¿e ¿¹daæ odsetek ustawowych za okres pocz¹wszy od
31. dnia po spe³nieniu swojego œwiadczenia niepieniê¿nego i dorêczeniu d³u¿nikowi
faktury lub rachunku – do dnia zap³aty, ale nie d³u¿szy ni¿ do dnia wymagalnoœci
œwiadczenia pieniê¿nego. Je¿eli d³u¿nik, w terminie okreœlonym w umowie, nie dokona
zap³aty na rzecz wierzyciela, wierzycielowi przys³uguj¹ bez odrêbnego wezwania odsetki, w wysokoœci odsetek za zw³okê, okreœlonej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.) lub odsetki
wy¿sze – uzgodnione miêdzy wierzycielem a d³u¿nikiem. Odsetki przys³uguj¹ z mocy
prawa (pocz¹wszy od 31. dnia po spe³nieniu œwiadczenia), równie¿ w przypadku gdy
termin zap³aty nie zosta³ okreœlony w umowie.
Odpowiadaj¹c na pytanie drugie Pana Senatora uprzejmie informujê, ¿e trwaj¹ce
obecnie prace nad nowelizacj¹ ustawy o podatku od towarów i us³ug maj¹ na celu
przede wszystkim implementacjê przepisów dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia
13 lipca 2010 r. zmieniaj¹cej dyrektywê 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu
podatku od wartoœci dodanej w odniesieniu do przepisów dotycz¹cych fakturowania
(Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, s. 1) oraz dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniaj¹cej dyrektywê 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca œwiadczenia (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11) – w zakresie, w którym jeszcze ta dyrektywa
nie zosta³a implementowana, a tak¿e œciœlejsze dostosowanie przepisów ustawy o VAT
do przepisów unijnych. Nie przewidujê na obecnym etapie prac, aby nowela obejmowa³a równie¿ zagadnienia dotycz¹ce ulgi na z³e d³ugi.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka
oraz do prezesa Zarz¹du Spó³ki Telewizja Polska SA Juliusza Brauna
Na fali przemian ustrojowych w Polsce powsta³ kaszubski magazyn telewizyjny „Rodnô Zemia” emitowany od 1990 r. w Telewizji Gdañsk. Program
ten by³ bardzo popularny. W latach 2000–2005 regularnie ogl¹da³o go od
100 tysiêcy do 150 tysiêcy widzów. Niestety, po dwudziestu latach TVG postanowi³a ten zas³u¿ony program zdj¹æ z anteny. T³umaczono to brakiem funduszy. Wpierw, przez co najmniej dwa lata, nagminnie zmieniano godziny
emisji programu, skracano go oraz obni¿ano stawki za jego realizacjê, tak ¿e
w koñcowym okresie redaktor programu Eugeniusz Pryczkowski realizowa³
go praktycznie za darmo.
Ostatecznie zaniechano emisji „Rodny Zemi”.
Wiele szczegó³ów zwi¹zanych z unicestwieniem programu ods³ania nam
Biuletyn Rady Jêzyka Kaszubskiego z 2011 r., w którym opublikowano referat pod tytu³em „Funkcjonowanie i kres telewizyjnego magazynu kaszubskiego «Rodnô Zemia» (1990–2010)”. Przez ponad rok mieszkañcy regionu
nieustannie dopominaj¹ siê o reaktywacjê audycji.
W ci¹gu dwudziestu lat istnienia programu powsta³o prawie tysi¹c odcinków. Wziê³o w nim udzia³ kilkanaœcie tysiêcy rozmówców, g³ównie inteligencji kaszubsko-pomorskiej. Zasoby te stanowi¹ najwiêksze archiwum jêzyka
kaszubskiego i wiedzy o nim. Wokó³ programu rodzi³y siê ró¿ne inicjatywy
o charakterze kulturalno-spo³ecznym, na przyk³ad zjazdy pisarzy kaszubskich w Wejherowie czy o¿ywienie kontaktów z Kaszubami z Kanady. Te
kontakty wci¹¿ s¹ piêkn¹ lekcj¹ polskiego patriotyzmu dla wszystkich mieszkañców Pomorza i Polski. Trzeba podkreœliæ, ¿e magazyn mia³ te¿ du¿e znaczenie w zachowaniu i rozwoju jêzyka kaszubskiego, utrwala³ œwiadomoœæ
regionaln¹, jednoczeœnie konsekwentnie podkreœlaj¹c polsk¹ to¿samoœæ narodow¹ Kaszubów. Z kolei dla wielu osób o jeszcze nie w pe³ni zdefiniowanym poczuciu narodowym i etnicznym program stawa³ siê odniesieniem
i Ÿród³em wiedzy w tym zakresie, opartej na niepodwa¿alnych historycznych
zwi¹zkach z Polsk¹.
Po zdjêciu magazynu z anteny obecnoœæ kaszubszczyzny w TVG wróci³a
do stanu sprzed 1990 r. W ostatnim czasie zauwa¿amy coraz powa¿niejsze
negatywne konsekwencje polityczne decyzji Telewizji Gdañsk z koñca
2010 r. Œwiadectwem tego jest powstanie pierwszego w dziejach stowarzyszenia kaszubskiego o charakterze narodowym. Wyniki spisu powszechnego, w którym a¿ siedemnaœcie tysiêcy osób poda³o przynale¿noœæ narodow¹
kaszubsk¹, ugruntowuj¹ sens dzia³ania nowego stowarzyszenia. Dlatego
apelujê o natychmiastowy powrót programu „Rondô Zemia” na antenê pod
dotychczasow¹ redakcj¹. Program mia³ zawsze wysok¹ renomê. W tej chwili,
kiedy u czêœci Kaszubów na nowo pojawiaj¹ siê pytania o w³asn¹ to¿samoœæ,
konieczne jest przywrócenie mieszkañcom tego programu jako autorytetu
w kszta³towaniu ich œwiadomoœci narodowej i etnicznej i za jego spraw¹
umo¿liwienie pozyskania nale¿ytej wiedzy i odpowiedzi na w¹tpliwoœci kreowane przez nowe stowarzyszenie.
W imieniu Kaszubskiego Zespo³u Parlamentarnego i z jego upowa¿nienia
zwracam siê z pytaniem, jakie dzia³ania podejmuje Telewizja Polska, aby
przywróciæ program „Rodnô Zemia”.
Kazimierz Kleina
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OdpowiedŸ
DYREKTORA BIURA ZARZ¥DU
I SPRAW KORPORACYJNYCH TVP
Warszawa, 27 kwietnia 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo o sygn. DPz.WSW.051.568.1.2012 z 17 kwietnia 2012 r.
uprzejmie wyjaœniam, ¿e sformu³owania zawarte w oœwiadczeniu senatora Kazimierza
Kleiny w sprawie audycji „Rodnô zemia” nie znajduj¹ potwierdzenia w faktach.
Pan Eugeniusz Pryczkowski, który nigdy nie by³ pracownikiem etatowym Telewizji
Polskiej, na zlecenie TVP Gdañsk realizowa³ cykliczn¹ audycjê „Rodno zemia”. Nigdy
nie by³a to jego autorska audycja. Od 1990 roku audycjê realizowa³a œp. Izabela Trojanowska, pomys³odawczyni i pierwsza autorka audycji. Po jej œmierci prace nad audycj¹ kontynuowa³ p. Artur Jab³oñski, póŸniejszy prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Pan Eugeniusz Pryczkowski wraz z grup¹ autorów i realizatorów przygotowywa³ program w latach 1999–2010.
W roku 2010 p. Eugeniusz Pryczkowski wystartowa³ w wyborach samorz¹dowych
w powiecie kartuskim. Na podstawie opinii Biura Prawnego TVP SA na czas kampanii
wyborczej i wyborów samorz¹dowych emisja audycji zosta³a zawieszona. Pan E. Pryczkowski uzyska³ mandat radnego powiatu kartuskiego w wyborach samorz¹dowych
2010 i obj¹³ stanowisko wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu Kartuskiego. Zgodnie ze
stanowiskiem Komisji Etyki TVP SA dalsze realizowanie przez p. E. Pryczkowskiego
audycji dotycz¹cej Kaszub i jednoczeœnie piastowanie funkcji samorz¹dowej w kaszubskim powiecie narusza zasady Etyki Dziennikarskiej TVP SA.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e nie jest prawd¹, ¿e po zawieszeniu emisji „Rodnë zemia” obecnoœæ kaszubszczyzny na antenie TVP Gdañsk wróci³a do poziomu sprzed 1990 roku.
W 2008 roku TVP Oddzia³ w Gdañsku olbrzymim nak³adem w³asnych œrodków uruchomi³ produkcjê drugiego, emitowanego do dziœ programu kaszubskiego „Tedë jo”.
W 2009 roku, kiedy oba programy przez pe³ny rok by³y na antenie TVP Gdañsk, wydano na ich produkcjê oraz przygotowanie innych audycji o tematyce kaszubskiej kwotê
znacznie przekraczaj¹c¹ 400 tysiêcy z³otych. By³o to ponad 20 godzin premierowych
emisji. Do tego nale¿y doliczyæ powtórki.
W³adze TVP Gdañsk wielokrotnie spotyka³y siê z Zarz¹dem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i proponowa³y nawi¹zanie wspó³pracy, która pozwoli w trudnej sytuacji
finansowej naszej Spó³ki na produkcjê drugiej cyklicznej audycji przeznaczonej dla
spo³ecznoœci kaszubskiej.
W ka¿dej chwili TVP Gdañsk jest gotowe realizowaæ, obok programu „Tedë jo”, produkcjê audycji „Rodnë zemia”, warunkiem jednak koniecznym jest pozyskanie œrodków finansowych. W tym miejscu podkreœlam jednak, ¿e treœci i za³o¿enia programów
„Tedë jo” i „Rodnë zemia” pokrywaj¹ siê, spe³niaj¹c identyczn¹ rolê.
W mojej opinii nie jest mo¿liwa natomiast wspó³praca z p. E. Pryczkowskim, który
zosta³ uczestnikiem formatu „Surowi Rodzice”. Audycja ta by³a ju¿ kilkakrotnie emitowana na ró¿nych antenach grupy TVN.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e tematyka kaszubska
jest obecna na antenie TVP Gdañsk. Pan senator Kazimierz Kleina nie zauwa¿a programu „Tedë jo” w TVP Gdañsk. Program ten emitujemy od 2008 roku i ma on swoj¹ oddan¹ widowniê, wysok¹ ogl¹dalnoœæ i dobre opinie w œrodowisku. Cykliczna audycja
„Tedë jo” pod redakcj¹ Karoliny Raszei realizuje równie¿ materia³y newsowe o tematyce
kaszubskiej dla Oddzia³u Gdañsk i anten centralnych. Jeden z ostatnich odcinków
„Tedë jo” by³ poœwiêcony VII Dniu Jednoœci Kaszubów w Brusach. Za zaanga¿owanie
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i propagowanie tej tematyki otrzymaliœmy podziêkowanie od burmistrza Brus p. Witolda Ossowskiego. Kolejny odcinek „Tedë jo” (emisja 15 kwietnia) by³ poœwiêcony podsumowaniu Spisu Powszechnego, w którym mieszkañcy Kaszub deklarowali swoj¹
przynale¿noœæ narodow¹. Przygotowywaliœmy te¿ materia³ filmowy na ten temat do
Wiadomoœci i dla TVP INFO.
Uprzejmie proszê o przyjêcie powy¿szych wyjaœnieñ.
Z wyrazami szacunku
TELEWIZJA POLSKA SA
Biuro Zarz¹du
i Spraw Korporacyjnych
DYREKTOR
El¿bieta Ponik³o

OdpowiedŸ
PRZEWODNICZ¥CEGO
KRAJOWEJ RADY
RADIOFONII I TELEWIZJI
Warszawa, 11 czerwca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Kazimierza Kleinê podczas
8. posiedzenia Senatu RP, 29 marca 2012 roku uprzejmie informujê, ¿e wyjaœnienia
dotycz¹ce audycji pt. „Rodnô zemia”, emitowanej na antenie TVP Gdañsk i przeznaczonej dla mniejszoœci kaszubskiej przekaza³a p. El¿bieta Ponik³o, dyrektor Biura Zarz¹du i Spraw Korporacyjnych Telewizji Polskiej SA. W za³¹czeniu przekazujê ich treœæ.
Pragnê podkreœliæ, ¿e telewizja publiczna ma ustawowo zagwarantowan¹ samodzielnoœæ w kszta³towaniu programu. Dotyczy to równie¿ sposobu wype³niania misji,
jak¹ jest produkcja audycji uwzglêdniaj¹cych potrzeby mniejszoœci narodowych i etnicznych. Zarz¹d TVP SA samodzielnie podejmuje decyzje dotycz¹ce formatu takich audycji oraz ich miejsca w ramówce programowej poszczególnych oddzia³ów.
Dodatkowo pragnê poinformowaæ, ¿e Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wychodz¹c naprzeciw potrzebom mniejszoœci i chc¹c zagwarantowaæ realizacjê ustawowych
obowi¹zków mediów publicznych w zakresie przygotowywania i emitowania audycji
przeznaczonych dla mniejszoœci narodowych i etnicznych, podjê³a decyzjê o ca³kowitym finansowaniu ze œrodków pochodz¹cych z op³at abonamentowych wszystkich zaplanowanych przez TVP SA w 2012 roku audycji przeznaczonych dla mniejszoœci.
Z powa¿aniem
Jan Dworak
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Za³¹cznik
Pismo
DYREKTORA BIURA ZARZ¥DU
I SPRAW KORPORACYJNYCH TVP
Warszawa, 27 kwietnia 2012 r.
Pani
Anna Szyd³owska-¯urawska
Dyrektor
Departamentu Prezydialnego KRRiT
Szanowna Pani Dyrektor,
w odpowiedzi na pismo o sygn. DPz.WSW.051.568.1.2012 z 17 kwietnia 2012 r.
uprzejmie wyjaœniam, ¿e sformu³owania zawarte w oœwiadczeniu senatora Kazimierza
Kleiny w sprawie audycji „Rodnô zemia” nie znajduj¹ potwierdzenia w faktach.
Pan Eugeniusz Pryczkowski, który nigdy nie by³ pracownikiem etatowym Telewizji
Polskiej, na zlecenie TVP Gdañsk realizowa³ cykliczn¹ audycjê „Rodnô zemia”. Nigdy
nie by³a to jego autorska audycja. Od 1990 roku audycjê realizowa³a œp. Izabela Trojanowska, pomys³odawczyni i pierwsza autorka audycji. Po jej œmierci prace nad audycj¹ kontynuowa³ p. Artur Jab³oñski, póŸniejszy prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Pan Eugeniusz Pryczkowski wraz z grup¹ autorów i realizatorów przygotowywa³ program w latach 1999–2010.
W roku 2010 p. Eugeniusz Pryczkowski wystartowa³ w wyborach samorz¹dowych
w powiecie kartuskim. Na podstawie opinii Biura Prawnego TVP SA na czas kampanii
wyborczej i wyborów samorz¹dowych emisja audycji zosta³a zawieszona. Pan E. Pryczkowski uzyska³ mandat radnego powiatu kartuskiego w wyborach samorz¹dowych
2010 i obj¹³ stanowisko wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu Kartuskiego. Zgodnie ze
stanowiskiem Komisji Etyki TVP SA dalsze realizowanie przez p. E. Pryczkowskiego
audycji dotycz¹cej Kaszub i jednoczeœnie piastowanie funkcji samorz¹dowej w kaszubskim powiecie narusza zasady Etyki Dziennikarskiej TVP SA.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e nie jest prawd¹, ¿e po zawieszeniu emisji „Rodnë zemia” obecnoœæ kaszubszczyzny na antenie TVP Gdañsk wróci³a do poziomu sprzed 1990 roku.
W 2008 roku TVP Oddzia³ w Gdañsku olbrzymim nak³adem w³asnych œrodków uruchomi³ produkcjê drugiego, emitowanego do dziœ programu kaszubskiego „Tedë jo”.
W 2009 roku, kiedy oba programy przez pe³ny rok by³y na antenie TVP Gdañsk, wydano na ich produkcjê oraz przygotowanie innych audycji o tematyce kaszubskiej kwotê
znacznie przekraczaj¹c¹ 400 tysiêcy z³otych. By³o to ponad 20 godzin premierowych
emisji. Do tego nale¿y doliczyæ powtórki.
W³adze TVP Gdañsk wielokrotnie spotyka³y siê z Zarz¹dem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i proponowa³y nawi¹zanie wspó³pracy, która pozwoli w trudnej sytuacji
finansowej naszej Spó³ki na produkcjê drugiej cyklicznej audycji przeznaczonej dla
spo³ecznoœci kaszubskiej.
W ka¿dej chwili TVP Gdañsk jest gotowe realizowaæ, obok programu „Tedë jo”, produkcjê audycji „Rodnë zemia”, warunkiem jednak koniecznym jest pozyskanie œrodków finansowych. W tym miejscu podkreœlam jednak, ¿e treœci i za³o¿enia programów
„Tedë jo” i „Rodnë zemia” pokrywaj¹ siê, spe³niaj¹c identyczn¹ rolê.
W mojej opinii nie jest mo¿liwa natomiast wspó³praca z p. E. Pryczkowskim, który
zosta³ uczestnikiem formatu „Surowi Rodzice”. Audycja ta by³a ju¿ kilkakrotnie emitowana na ró¿nych antenach grupy TVN.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e tematyka kaszubska
jest obecna na antenie TVP Gdañsk. Pan senator Kazimierz Kleina nie zauwa¿a programu „Tedë jo” w TVP Gdañsk. Program ten emitujemy od 2008 roku i ma on swoj¹ oddan¹ widowniê, wysok¹ ogl¹dalnoœæ i dobre opinie w œrodowisku. Cykliczna audycja
„Tedë jo” pod redakcj¹ Karoliny Raszei realizuje równie¿ materia³y newsowe o tematyce
kaszubskiej dla Oddzia³u Gdañsk i anten centralnych. Jeden z ostatnich odcinków
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„Tedë jo” by³ poœwiêcony VII Dniu Jednoœci Kaszubów w Brusach. Za zaanga¿owanie
i propagowanie tej tematyki otrzymaliœmy podziêkowanie od burmistrza Brus p. Witolda Ossowskiego. Kolejny odcinek „Tedë jo” (emisja 15 kwietnia) by³ poœwiêcony podsumowaniu Spisu Powszechnego, w którym mieszkañcy Kaszub deklarowali swoj¹
przynale¿noœæ narodow¹. Przygotowywaliœmy te¿ materia³ filmowy na ten temat do
Wiadomoœci i dla TVP INFO.
Uprzejmie proszê o przyjêcie powy¿szych wyjaœnieñ.
Z wyrazami szacunku
TELEWIZJA POLSKA SA
Biuro Zarz¹du
i Spraw Korporacyjnych
DYREKTOR
El¿bieta Ponik³o
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Oœwiadczenie senatora Bogdana Klicha
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do przywrócenia
mo¿liwoœci prowadzenia mieszkañ chronionych tak¿e przez organizacje inne
ni¿ organizacje po¿ytku publicznego.
Prowadzenie mieszkañ chronionych dla osób wymagaj¹cych ponownej
adaptacji w spo³eczeñstwie to zadanie w³asne gminy. Miejskie oœrodki pomocy spo³ecznej w drodze konkursów powierzaj¹ prowadzenie takich mieszkañ, dofinansowuj¹c bie¿¹ce koszty realizacji zadania. Zgodnie z art. 25
ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 r. (DzU z 2004 r.
nr 64 poz. 593, z póŸn. zm.): „organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej
mog¹ zlecaæ zadania z zakresu pomocy spo³ecznej, udzielaj¹c dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zleconego zadania, organizacjom pozarz¹dowym prowadz¹cym dzia³alnoœæ w zakresie pomocy spo³ecznej”.
Ustaw¹ z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkañ chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
(DzU z 2006 r. nr 251 poz. 1844) zmieniono art. 53 ust. 3 w ten sposób, ¿e s³owa „mieszkanie chronione mo¿e byæ prowadzone przez ka¿d¹ jednostkê organizacyjn¹ pomocy spo³ecznej” zamieniono na wyrazy „mieszkanie
chronione mo¿e byæ prowadzone przez ka¿d¹ jednostkê organizacyjn¹ pomocy spo³ecznej lub organizacjê po¿ytku publicznego”.
Intencj¹ ustawodawcy, na co wskazuje stenogram z posiedzenia Komisji
Infrastruktury, Komisji Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej, obraduj¹cych w dniu 5 grudnia 2006 r., które
zaproponowa³y wprowadzenie w tym zakresie do projektu ustawy poprawki,
przyjêtej przez Sejm, by³o umo¿liwienie organizacjom po¿ytku publicznego
pozyskiwania finansowego wsparcia w zwi¹zku z prowadzeniem mieszkania chronionego na zasadach okreœlonych ustaw¹ o pomocy spo³ecznej.
W przypadku zlecania zadañ polegaj¹cych na prowadzeniu mieszkania
chronionego zmiana ustawy w przedmiotowym zakresie spowodowa³a dodatkowo zawê¿enie krêgu podmiotów niepublicznych mog¹cych uczestniczyæ
w konkursach ofert wy³¹cznie do organizacji po¿ytku publicznego. Pozosta³ym podmiotom, o których mowa w art. 25 ust. 1 przedmiotowej ustawy, nie
mo¿na obecnie zlecaæ zadañ polegaj¹cych na prowadzeniu mieszkania chronionego. Takie rozwi¹zanie prawne nie znajduje merytorycznego uzasadnienia, a przy tym skutkuje istotnym ograniczeniem mo¿liwoœci realizacji tego
typu zadañ przez podmioty publiczne.
W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o spowodowanie zmiany treœci
art. 53 ust. 3 na nastêpuj¹c¹: „Mieszkanie chronione mo¿e byæ prowadzone
przez ka¿d¹ jednostkê organizacyjn¹ pomocy spo³ecznej albo podmiot, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej”.
Bogdan Klich
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OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ
Warszawa, 25 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na Oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Bogdana Klicha na 8. posiedzeniu Senatu a dniu 29 marca 2012 r., przes³ane przy piœmie z dnia 4 kwietnia 2012
roku, znak BPS/043-08-289/12, w sprawie przywrócenia mo¿liwoœci prowadzenia
mieszkañ chronionych tak¿e przez organizacje inne ni¿ organizacje po¿ytku publicznego, przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.
Przepis art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej okreœlaj¹cy podmioty uprawnione do prowadzenia mieszkañ chronionych zosta³ zmieniony
przepisem art. 25 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia
lokali socjalnych, mieszkañ chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych,
o czym pisze senator Bogdan Klich w swoim oœwiadczeniu. Powy¿sza zmiana rozszerzy³a kr¹g podmiotów uprawnionych do prowadzenia mieszkañ chronionych o organizacje po¿ytku publicznego, bowiem wczeœniej ta forma pomocy spo³ecznej mog³a byæ
œwiadczona wy³¹cznie przez jednostki organizacyjne pomocy spo³ecznej. Zatem nie ma
podstaw do stwierdzenia, ¿e zmiany ustawy o pomocy spo³ecznej ograniczy³y mo¿liwoœæ prowadzenia mieszkañ chronionych organizacjom innym ni¿ organizacje po¿ytku
publicznego, wyra¿onego w Oœwiadczeniu senatora a proœba o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do przywrócenia mo¿liwoœci prowadzenia takiej formy pomocy spo³ecznej
tak¿e przez pozosta³e podmioty – w kontekœcie przedstawionych zmian w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa – nie znajduje uzasadnienia.
Ponadto informujê, ¿e ww. przepis art. 53 ust. 3 ustawy o pomocy spo³ecznej wskazuj¹c, ¿e mieszkanie chronione mo¿e byæ prowadzone przez ka¿d¹ jednostkê organizacyjn¹ pomocy spo³ecznej, daje mo¿liwoœæ prowadzenia mieszkañ chronionych ka¿dej
jednostce organizacyjnej pomocy spo³ecznej prowadzonej zarówno przez jednostkê samorz¹du terytorialnego, jak i na jego zlecenie przez podmiot niepubliczny, o którym
mowa w art. 25 ustawy o pomocy spo³ecznej. Zatem w praktyce katalog podmiotów
uprawnionych do prowadzenia mieszkañ chronionych jest bardzo szeroki.
Pragnê tak¿e wyjaœniæ, ¿e zgodnie z przepisem art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie dzia³alnoœæ po¿ytku
publi cznego mo¿e byæ prowadzona przez organi zacje pozarz¹do we w sferze zadañ
publi cznych. Do takich zadañ nale¿¹ tak¿e zadania w zakresie pomocy spo³ecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób oraz dzia³al noœæ na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i spo³ecznej osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym. Oprócz ww. organi zacji
pozarz¹dowych (np. fundacji, stowarzyszeñ) dzia³al noœæ po¿yt ku publi cznego mo¿e
byæ prowadzona przez osoby prawne i jednostki organi zacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do innych koœcio ³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹
prowadzenie dzia³al noœci po¿yt ku publi cznego, stowarzy szenia jednostek samorz¹du terytorial nego, spó³dzielnie socjalne, spó³ki akcyjne i spó³ki z ograni czon¹
odpo wiedzial noœci¹ oraz kluby sportowe bêd¹ce spó³kami dzia³aj¹cymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca o spor cie, któ re nie dzia³aj¹ w celu osi¹g niêcia zysku oraz przeznaczaj¹ ca³oœæ dochodu na realizacjê celów statuto wych
oraz nie przeznaczaj¹ zysku do podzia³u miêdzy swoich udzia³owców, akcjonariuszy
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i pracowników. Zatem katalog podmiotów uprawnionych do prowadzenia mieszkañ
chronionych, okreœlony w przepisie art. 53 ust. 3 ustawy o pomocy spo³ecznej jest
bardzo szeroki.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e organizacje po¿ytku publicznego, oprócz koniecznoœci prowadzenia dzia³alnoœci w obszarach tzw. po¿ytku publicznego, musz¹ spe³niaæ
dodatkowe warunki, dotycz¹ce m.in. jawnoœci dzia³ania, kontroli w organizacji, przejrzystoœci finansowej. Natomiast inne, ni¿ organizacje po¿ytku publicznego, podmioty,
które prowadz¹ dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego nie podlegaj¹ takim obowi¹zkom. Zatem obecne brzmienie przepisu art. 53 ust. 3 ustawy o pomocy spo³ecznej, dotycz¹ce
powy¿szego katalogu, gwarantuje, ¿e omawiana forma pomocy spo³ecznej bêdzie realizowana nale¿ycie, efektywnie i rzetelnie, bowiem dzia³alnoœæ organizacji po¿ytku publicznego podlega nadzorowi ministra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego
(obecnie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej), który mo¿e przeprowadziæ kontrolê –
w zakresie dzia³alnoœci w obszarze pomocy spo³ecznej – z inicjatywy w³asnej lub na
wniosek organu administracji publicznej lub innej organizacji pozarz¹dowej. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e nadzór Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej nie zastêpuje
istniej¹cego nadzoru i kontroli wykonywanej nad organizacjami pozarz¹dowymi przez
inne uprawnione podmioty (m.in. w³aœciwego ministra w przypadku fundacji oraz starosty – w przypadku stowarzyszeñ).
Z szacunkiem
Jaros³aw Duda
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana w sprawie planowanej przez Pañski rz¹d reformy
szkolnictwa, która ma na celu ograniczenie liczby godzin lekcyjnych przedmiotów humanistycznych, w tym historii.
W koœciele œw. Stanis³awa Kostki w Krakowie od 19 marca trwa strajk
g³odowy przeciwko ograniczeniu liczby godzin lekcji historii i innych przedmiotów humanistycznych w nowych programach nauczania w szko³ach œrednich. W strajku bierze udzia³ grupa opozycjonistów z lat osiemdziesi¹tych
oraz historycy. Protestuj¹cy s¹ zdeterminowani i podjêli strajk g³odowy z powodu ca³kowitego ignorowania przez rz¹d wczeœniejszych krytycznych opinii
na temat reformy szkolnictwa.
Brak dialogu ze strony rz¹du pchn¹³ strajkuj¹cych do podjêcia tak dramatycznej decyzji, ale pomimo up³ywu kolejnych dni strajku ¿aden przedstawiciel rz¹du nie uda³ siê na miejsce, by podj¹æ rozmowy z protestuj¹cymi.
Z ca³ej Polski p³yn¹ wyrazy wsparcia oraz solidarnoœci ze strajkuj¹cymi. Na
temat bardzo negatywnych skutków planowanej reformy szkolnictwa zabra³o g³os wielu przedstawicieli œwiata nauki, liczne by³y tak¿e protesty organizacji studenckich, rodziców, nauczycieli oraz organizacji patriotycznych,
kombatanckich, dziennikarskich i innych. Rz¹d wydaje siê byæ g³uchy na
wszystkie te g³osy sprzeciwu.
Wydaje siê, ¿e reforma szkolnictwa, która ma na celu drastyczne ograniczenie liczby lekcji historii w szko³ach œrednich, nie jest do koñca przemyœlana. Liczne g³osy krytyczne poœwiadczaj¹ to ostatnie twierdzenie. Jednoczeœnie bardzo niepokoj¹cym zjawiskiem jest niepodejmowanie przez rz¹d dialogu na temat kontrowersyjnej reformy. Jest to tym bardziej niepokoj¹ce, i¿
rz¹d przyj¹³ tak¹ metodê za regu³ê swego dzia³ania, co stoi w sprzecznoœci
z zasadami demokratycznego pañstwa.
Podczas planowania reform szkolnictwa warto odnosiæ siê do myœli najwiêkszych Polaków, dlatego na koniec warto skomentowaæ plany rz¹du s³owami Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego: „Naród, który nie szanuje swej
przesz³oœci, nie zas³uguje na szacunek teraŸniejszoœci i nie ma prawa do
przysz³oœci”.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy rz¹d poczyni³ odpowiednie dzia³ania i podj¹³ rozmowy ze strajkuj¹cymi w Krakowie?
Czy reforma szkolnictwa polegaj¹ca na zmniejszeniu liczby godzin lekcji historii w d³ugim okresie nie przyniesie bardzo negatywnych skutków
dla polskiej m³odzie¿y w postaci braku wiedzy na temat historii w³asnego
pañstwa?
Czy rz¹d rozwa¿a wycofanie siê z niekorzystnej dla Polski reformy?
Z powa¿aniem
Maciej Klima
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OdpowiedŸ
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, 2012.04.23
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Macieja Klimê w sprawie planowanej reformy szkolnictwa (nr BPS/043/08-290/12), uprzejmie wyjaœniam.
Celem wprowadzanych pocz¹wszy od roku szkolnego 2009/2010 zmian programowych i organizacyjnych w kszta³ceniu ogólnym jest podniesienie jakoœci i efektywnoœci
kszta³cenia, a tym samym lepsze przygotowanie m³odzie¿y do ¿ycia w spo³eczeñstwie
opartym na wiedzy.
Zmiany dotycz¹ równie¿ edukacji historycznej i polegaj¹ na przyjêciu innego, ni¿
dotychczas stosowany, sposobu organizacji nauczania historii, jak równie¿ celów i metod nauczania tego przedmiotu. W myœl nowej podstawy programowej g³ównym celem
nauczania historii powinno byæ kszta³towanie u uczniów myœlenia historycznego,
a g³ówny nacisk po³o¿ony jest na rozwijanie w ramach edukacji historycznej kompetencji pozwalaj¹cych uczniom na twórczy i aktywny udzia³ w procesie poznawania
przesz³oœci.
Program nauczania historii w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych podzielony zosta³ na dwa etapy. Pierwszy, jednolity i obowi¹zkowy dla wszystkich uczniów etap
edukacji historycznej obejmuje nauczanie w klasach I–III gimnazjum i klasie pierwszej
szkó³ ponadgimnazjalnych i ma na celu zapewnienie wszystkim uczniom wspólnego
fundamentu wiedzy z tej dziedziny.
Nauczanie historii w gimnazjum rozpoczyna siê od najdawniejszych dziejów cz³owieka, poprzez staro¿ytnoœæ, œredniowieczne, czasy nowo¿ytne i zamyka na I wojnie
œwiatowej (1918 r.) – dziêki takiemu rozwi¹zaniu nauczyciel gimnazjum ma do omówienia z uczniami wê¿szy ni¿ dotychczas zakres materia³u przy niezmniejszonej liczbie
godzin. W klasie I ka¿dego typu szko³y ponadgimnazjalnej uczniowie bêd¹ mieli tygodniowo 2 godziny historii, podczas których bêd¹ mogli rzetelnie zapoznaæ siê z histori¹
dwudziestolecia miêdzywojennego, II wojny œwiatowej i dziejami najnowszymi. Powodem przeniesienia historii najnowszej do pierwszej klasy szko³y ponadgimnazjalnej by³a niezadawalaj¹ca znajomoœæ najnowszych dziejów Polski wœród uczniów
i absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych. Jedn¹ z przyczyn tego zjawiska jest dotychczasowa koncepcja nauczania tego przedmiotu. Zarówno w szkole podstawowej, jak
i w gimnazjum, a potem w liceum, zatem trzykrotnie, podejmowano próbê omówienia
ca³ego kursu historii – od staro¿ytnego Egiptu poczynaj¹c, a na wydarzeniach lat
1989–1991 koñcz¹c. Praktyka wygl¹da³a niekorzystnie. Na omówienie ostatniego
pó³wiecza, w typowej trzeciej klasie gimnazjum i w równie typowej trzeciej klasie liceum, brakowa³o zazwyczaj czasu.
Nastêpnie, w zale¿noœci od wybranych przedmio tów realizo wanych w zakresie
rozszerzonym uczniowie bêd¹ mieli zapewnion¹ edukacjê historyczn¹ poprzez
uczestnictwo w zajêciach z tego przedmiotu na pozio mie rozszerzonym b¹dŸ po przez uczestnictwo w zajêciach Hi sto ria i spo ³e czeñ stwo. Przyjête rozwi¹zanie po zwala na indywi dualizacjê nauczania historii w szko³ach ponadgimnazjalnych
i uwzglêdnia zró¿nicowane potrzeby i cele edukacyj ne m³odzie¿y zwi¹zane z wybo rem stu diów.
Wyjaœniam równie¿, ¿e liczba godzin przeznaczona na nauczanie historii nie tylko
nie uleg³a zmniejszeniu w stosunku do dotychczasowej na ¿adnym z etapów edukacyjnych, a w przypadku liceum ogólnokszta³c¹cego uczniowie bêd¹ mieli mo¿liwoœæ ucze-
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nia siê historii w wy¿szym wymiarze godzin ni¿ jest to mo¿liwe obecnie. Obrazuje to
poni¿sze zestawienie.
Poprzednia podstawa
programowa

Nowa podstawa programowa

Liczba godzin
tygodniowo/cykl
kszta³cenia

Liczba godzin tygodniowo/cykl kszta³cenia

Historia
i spo³eczeñstwo
/historia

Historia
i spo³eczeñstwo
/historia
zakres
podstawowy

Historia
– zakres
rozszerzony

Historia
i spo³eczeñstwo
– przedmiot
uzupe³niaj¹cy

Razem

Szko³a podstawowa
(klasy IV–VI)

4h

4h

–

–

–

Gimnazjum

6h

6h

–

–

–

Liceum

5h

2h

8h

4h

2 + 8 = 10 h
lub
2+4=6h

Technikum

5h

2h

–

4h

2+4=6h

Zasadnicza
szko³a zawodowa

2h

2h

–

–

–

Warto równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szko³ach publicznych minimalne
liczby godzin przeznaczonych na nauczanie poszczególnych przedmiotów na kolejnych
etapach kszta³cenia to liczby godzin, które musz¹ siê odbyæ faktycznie, niezale¿nie od
wyst¹pienia w szko³ach ró¿nego rodzaju sytuacji, w wyniku których dotychczas zazwyczaj czêœæ godzin z ró¿nych przyczyn „przepada³a”.
Przedstawiaj¹c powy¿sze uprzejmie informujê Pana Senatora, ¿e Ministerstwo
Edukacji Narodowej nie lekcewa¿y³o i nie lekcewa¿y ¿adnych opinii dotycz¹cych planowanych i wprowadzanych zmian w systemie oœwiaty. Wszystkie opinie i g³osy, w tej,
jak równie¿ w innych sprawach, by³y i s¹ analizowane i rozwa¿ane. Jesteœmy natomiast przekonani, ¿e wprowadzenie zmian w kszta³ceniu ogólnym, w tym równie¿
w edukacji historycznej by³o konieczne i spowoduje podniesienie presti¿u i zwiêkszenia zainteresowania uczniów histori¹ (liczba uczniów wybieraj¹cych historiê jako
przedmiot maturalny zmala³a z 22% w 2005 r. do mniej ni¿ 7% w 2011 r.).
Odnosz¹c siê do pytania dotycz¹cego protestu g³odowego, uprzejmie informujê, ¿e
reakcja ze strony ministra edukacji narodowej by³a natychmiastowa i stanowcza. Wierz¹c, ¿e protest jest podyktowany autentyczn¹ trosk¹ o edukacjê historyczn¹ m³odych
Polaków, od samego pocz¹tku MEN stara³o siê rzetelnie wyjaœniæ nieporozumienia, jakie naros³y wokó³ nauczania historii.
Aby wyjaœniæ wszystkie w¹tpliwoœci, natychmiast w odpowiedzi na protest w Krakowie 20 marca 2012 r. zorganizowana zosta³a konferencja prasowa, na której naukowcy, nauczyciele i eksperci przedstawili rzeteln¹ informacjê o podstawie
programowej nauczania historii w liceum, o korzyœciach wynikaj¹cych z nowoczesnego sposobu uczenia tego przedmiotu dla wiedzy historycznej uczniów, jak równie¿ o liczbie godzin historii w szko³ach. Wszystkie informacje, dokumenty i wyjaœnienia wraz
z oœwiadczeniem ministra edukacji narodowej, zosta³y przekazane protestuj¹cym poprzez kuratora oœwiaty. S¹ one dostêpne na stronach internetowych ministerstwa
www.men.gov.pl.
Minister Edukacji Narodowej wystosowa³a równie¿ zaproszenie do protestuj¹cych
w Krakowie na spotkanie, podczas którego planowano omówiæ nowe rozwi¹zania w realizacji i organizacji nauczania historii w szko³ach ponadgimnazjalnych w zwi¹zku
z wprowadzeniem od 1 wrzeœnia 2012 roku zmian programowych. Chodzi³o przede
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wszystkim o rzetelne wyjaœnienie nieporozumieñ zwi¹zanych z now¹ koncepcj¹ nauczania historii oraz o merytoryczn¹ dyskusjê, która pozwoli³aby rozwiaæ wszelkie w¹tpliwoœci. Uczestnicy protestu nie przyjêli jednak zaproszenia na spotkanie.
Wyra¿am tak¿e nadziejê, ¿e do rzetelnego poznania celów i istoty zmian w edukacji
historycznej, oprócz wspomnianych wy¿ej dzia³añ informacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyczyni³a siê równie¿ zorganizowana w dniu 16 kwietnia br. przez
Prezydenta RP Pana Bronis³awa Komorowskiego debata ekspercka w sprawie programu nauczania historii.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Joanna Berdzik
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Planowana budowa grzebowiska i spalarni dla zwierz¹t przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie, przy obecnie funkcjonuj¹cym wysypisku œmieci Barycz, bêd¹cym w bezpoœrednim s¹siedztwie Wieliczki, jest decyzj¹ nie do
zaakceptowania dla mieszkañców miasta i gminy Wieliczka. Istniej¹ce i nadal czynne wysypisko Barycz jest ju¿ dzisiaj wystarczaj¹co uci¹¿liw¹ inwestycj¹ dla mieszkañców Wieliczki ze wzglêdu na wszechobecny fetor oraz
ci¹g³y transport odpadów komunalnych przez wielickie osiedla. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e po konsultacjach spo³ecznych przeprowadzonych
pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych wysypisko to mia³o ograniczaæ swoj¹
dzia³alnoœæ i w konsekwencji zostaæ zamkniête.
Wieliczkê zamieszkuje ok. 50 tys. mieszkañców. Szczególnie osiedla
Krzyszkowice, œw. Barbary, Szymanowskiego, znajduj¹ce siê w bezpoœrednim s¹siedztwie planowanej inwestycji, charakteryzuje gêsta zabudowa
wielorodzinna. W bliskim otoczeniu znajduj¹ siê tereny sportowe i rekreacyjne, tj. basen, boiska, miejski park, szko³y, przedszkola, infrastruktura
sportowo-edukacyjna.
Kopalnia Soli „Wieliczka” od lat prowadzi dzia³alnoœæ lecznicz¹, co prze³o¿y³o siê na uzyskanie przez ni¹ statusu podziemnego sanatorium. Ulokowanie tak szkodliwego przedsiêwziêcia przy granicy Wieliczki mo¿e doprowadziæ do zmniejszenia zainteresowania kuracjuszy i turystów.
Ju¿ dzisiaj mo¿na powiedzieæ, ¿e inwestycja ta bêdzie negatywnie wp³ywaæ na standard ¿ycia mieszkañców oraz œrodowisko naturalne.
Dlatego, przy³¹czaj¹c siê do apelu kilku tysiêcy mieszkañców Wieliczki
oraz przyjmuj¹c argumenty rezolucji podjêtej przez Radê Miejsk¹ w Wieliczce, zwracam siê z proœb¹ o podjêcie dzia³añ wstrzymuj¹cych realizacjê tego
projektu.
Z powa¿aniem
Maciej Klima

OdpowiedŸ
Warszawa, 9 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana senatora Macieja Klimy, z³o¿one podczas
8. posiedzenia senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 marca 2012 r., znak:
BPS/043-08-291/12, w sprawie podjêcia dzia³añ wstrzymuj¹cych realizacjê projektu
polegaj¹cego na budowie grzebowiska i spalarni zw³ok zwierz¹t w Krakowie, za³¹czam
nastêpuj¹ce stanowisko.
Inwestycja zwi¹zana z budow¹ grzebowiska i spalarni dla zw³ok zwierz¹t powinna
byæ zgodna z przepisami ochrony œrodowiska. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 paŸdziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, dla planowanych przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz
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planowanych przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 75 ww. ustawy organem w³aœciwym do jej wydania jest wójt, burmistrz lub
prezydent miasta.
Je¿eli w ramach przedmiotowego postêpowania przeprowadzana jest ocena oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko, wówczas przed wydaniem decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach organ w³aœciwy do jej wydania zapewnia mo¿liwoœæ udzia³u
spo³eczeñstwa w postêpowaniu. Nale¿y przez to rozumieæ, ¿e ka¿dy zainteresowany
w przedmiotowej sprawie ma prawo sk³adania uwag i wniosków w takim postêpowaniu, zgodnie z przepisami ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania
na œrodowisko.
Ponadto uprzejmie informujê, ¿e inwestycja polegaj¹ca na budowie spalarni zw³ok
zwierzêcych, zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 46 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397), stanowi przedsiêwziêcie mog¹ce zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko i bêdzie wymaga³a przeprowadzenia postêpowania w sprawie oceny
oddzia³ywania na œrodowisko. Natomiast, w przypadku grzebowiska zw³ok zwierz¹t,
zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 73 ww. rozporz¹dzenia obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko dla planowanego przedsiêwziêcia mog¹cego potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko stwierdza organ w³aœciwy do
wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, uwzglêdniaj¹c uwarunkowania, o których mowa w art. 63 omawianej ustawy.
W œwietle powy¿szych wyjaœnieñ nale¿y stwierdziæ, ¿e to organ w³aœciwy do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, jest w³aœciwy do wyra¿enia zgody na
realizacjê omawianej inwestycji na danym terenie.
Warto, równie¿ podkreœliæ, ¿e ww. zagadnienia dotycz¹ce postêpowania ze zw³okami zwierz¹t reguluj¹ przepisy sanitarno-weterynaryjne, w szczególnoœci przepisy rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. okreœlaj¹cego przepisy sanitarne dotycz¹ce produktów ubocznych pochodzenia zwierzêcego, nieprzeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi, i uchylaj¹cego rozporz¹dzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. WE, L 300, P. 0001 – 0033), bêd¹ce w zakresie
kompetencji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz WoŸniak
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Przekazujê Panu problem, z którym zwróci³ siê do mnie burmistrz jednej
z gmin województwa opolskiego. Poruszona kwestia dotyczy zapisanych
w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego zasad podzia³u wp³ywów z tytu³u podatku dochodowego od
osób prawnych.
Jak argumentuje burmistrz, w œwietle wskazanej ustawy podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany jest co do zasady do jednostki samorz¹du terytorialnego, na terenie której mieœci siê siedziba firmy. Natomiast
w przypadku, gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zak³ad (oddzia³) po³o¿ony na obszarze jednostki samorz¹du terytorialnego
innej ni¿ w³aœciwa dla jego siedziby, czêœæ dochodu z tytu³u udzia³u we wp³ywach z tego podatku jest przekazywana do bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego, na której obszarze znajduje siê ten zak³ad (oddzia³),
proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy
o pracê.
Opisane rozwi¹zanie ustawowe prowadzi do sytuacji, która w ocenie
wielu samorz¹dów jest dla nich bardzo niekorzystna. Chodzi tu przede wszystkim o przypadki, kiedy na terenie danej gminy funkcjonuj¹ zak³ady pracy
bêd¹ce jedynie oddzia³ami wiêkszych podmiotów dzia³aj¹cych poza t¹ gmin¹. Jednostki samorz¹du terytorialnego nie uczestnicz¹ wówczas w dostatecznym stopniu w zyskach wypracowanych na ich terenie, natomiast musz¹ liczyæ siê ze wszystkimi niedogodnoœciami, jakie wynikaj¹ z dzia³alnoœci tych
zak³adów pracy (na przyk³ad zanieczyszczenie, wzmo¿ony ruch na drogach).
Proszê zatem Pana Ministra o zweryfikowanie zapisów ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego pod k¹tem opisanego problemu.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 4.05.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 4 kwietnia 2012 r. Nr: BPS/043-08-292/12, dotycz¹cym oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Ryszarda Knosalê podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r., w sprawie zasadnoœci przepisów ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, w zakresie udzia³u jednostek samorz¹du terytorialnego we wp³ywach z podatku dochodowego
od osób prawnych, uprzejmie wyjaœniam.
Zgodnie z zasadami ustalania i gromadzenia dochodów jednostek samorz¹du terytorialnego z tytu³u udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych,
okreœlonymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z póŸn. zm.), udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych s¹ przekazywane – proporcjonalnie do liczby
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zatrudnionych – równie¿ do bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego, na której obszarze znajduje siê zak³ad (oddzia³) podatnika podatku dochodowego. Podatek od osób
prawnych zap³acony przez podatnik jest wiêc rozdzielany pomiêdzy jednostki samorz¹du terytorialnego, na obszarze których podatnik prowadzi dzia³alnoœæ.
Celem wprowadzenia takiego rozwi¹zania, by³a racjonalizacja systemu finansowania jednostek samorz¹du terytorialnego. Miejsce œwiadczenia pracy konkretnego pracownika, przes¹dza o tym, która jednostka samorz¹du terytorialnego uzyska dochody
z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób prawnych, zap³aconym przez pracodawcê. Natomiast dochody z tytu³u udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od
osób fizycznych kierowane s¹ do bud¿etu jednostki w³aœciwej dla miejsca zamieszkania podatnika.
Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego pozwala na uzyskanie udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych,
wyliczonego proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy
o pracê, co umo¿liwia osi¹gniêcie dochodu, który pozwoli na zrekompensowanie wydatków ponoszonych w zwi¹zku z funkcjonowaniem zak³adu (oddzia³u) na terenie danej jednostki samorz¹du terytorialnego. Sposób podzia³u udzia³u jednostek
samorz¹du terytorialnego we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych,
okreœlony w tym przepisie, uwzglêdnia obci¹¿enia dla bud¿etów i uci¹¿liwoœci dla mieszkañców z powodu prowadzonej na ich terenie dzia³alnoœci, o co postulowa³y œrodowiska samorz¹dowe.
Jednoczeœnie pragnê zauwa¿yæ, ¿e jednostka samorz¹du terytorialnego, na terenie
której funkcjonuje przedsiêbiorstwo, oprócz dochodów z tytu³u udzia³u we wp³ywach
z podatku dochodowego od osób prawnych, otrzymuje tak¿e inne dochody zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ przedsiêbiorstwa np. podatek od nieruchomoœci, op³atê eksploatacyjn¹.
W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, ka¿da gmina na terenie której zatrudnieni s¹
pracownicy zak³adów (oddzia³ów) ponosi zarówno koszty ich funkcjonowania, jak i ma
proporcjonalny udzia³ w czêœci dochodów z tego tytu³u. W mojej ocenie pozytywne
aspekty obowi¹zuj¹cych regulacji przemawiaj¹ za ich zachowaniem w niezmienionym
kszta³cie.
W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie informujê, ¿e nie przewiduje siê podejmowania
dzia³añ zmierzaj¹cych do znowelizowania ustawy o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego, w zakresie udzia³u jednostek samorz¹du we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Problem, na który pragnê zwróciæ uwagê, powsta³ na gruncie stosowania
art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków. W myœl przedmiotowej regulacji pod pojêciem „przy³¹cze kanalizacyjne” nale¿y rozumieæ „odcinek przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoœci odbiorcy
us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹ za pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomoœci gruntowej”.
Przedstawiona definicja budzi w szczególnoœci w¹tpliwoœæ, czy inwestor
powinien pokrywaæ równie¿ koszty wykonania instalacji na odcinku, który
wykracza poza granice jego nieruchomoœci (tj. czy ten odcinek instalacji
uznaæ nale¿y tak¿e za przy³¹cze kanalizacyjne). Wprawdzie w przedmiotowej
sprawie wypowiedzia³ siê ju¿ nawet S¹d Najwy¿szy, który argumentowa³, ¿e
odcinek poza granicami danej nieruchomoœci nale¿y traktowaæ jako urz¹dzenie kanalizacyjne, a tym samym kosztami jego wykonania nale¿y obci¹¿yæ
w³aœciwe przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, niemniej jednak istnienie nieprecyzyjnej definicji nadal jest Ÿród³em niejednolitych rozstrzygniêæ. Szczególnie dotkliwie odczuwaj¹ to inwestorzy, na których nak³ada siê
obowi¹zek wykonania wspomnianej instalacji w ca³oœci, a wiêc nierzadko równie¿ na odcinku wykraczaj¹cym znacznie poza granice ich nieruchomoœci. Jednoczeœnie wypada podkreœliæ, ¿e niektóre organy przyjmuj¹ interpretacjê korzystniejsz¹ dla inwestorów, zobowi¹zuj¹c ich do pokrycia kosztów wykonania przy³¹cza jedynie na obszarze ich nieruchomoœci.
Proszê zatem o zainicjowanie zmiany przepisów wspomnianej ustawy
w celu doprecyzowania pojêcia „przy³¹cze kanalizacyjne” w taki sposób, aby
mo¿liwe by³o stosowanie przepisów wy¿ej wymienionej ustawy w sposób jednolity na terenie ca³ego kraju.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ
Warszawa, 16 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie pana senatora Ryszarda Knosali, przekazane przy
piœmie z dnia 4 kwietnia br. znak BPS/043-08-293/12 w sprawie stosowania art. 2
ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu œcieków, uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Definicjê „przy³¹cza kanalizacyjnego” okreœla art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U.
z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.), jako „odcinek przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoœci odbiorcy us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹, za pierwsz¹
studzienk¹, licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomoœci gruntowej”.
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Zgodnie z §3 pkt 11 rozporz¹dzenia z dnia 16 sierpnia 1999 r. Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych u¿ytkowania budynków
mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836) „instalacja kanalizacyjna” to „uk³ad
przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armatur¹ i wyposa¿eniem, maj¹cy pocz¹tek w miejscu po³¹czenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakoñczenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych
od strony budynku studzienek umieszczonych na zewn¹trz budynku”.
Definicja przy³¹cza jest wa¿nym rozstrzygniêciem przes¹dzaj¹cym o faktycznej treœci obowi¹zku wskazanego w art. 15 ust. 2 ustawy. Jego treœci¹ jest budowa przy³¹czy
do sieci, zaœ adresatem osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoœci do sieci,
czyli odbiorca us³ug. Ustawa przewiduje bowiem, ¿e koszty wykonania przy³¹czy ponosi odbiorca us³ug a nie przedsiêbiorstwo wod.-kan.
Dla okreœlenia zakresu obowi¹zków odbiorcy us³ug w zakresie budowy przy³¹czy
istotna jest uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. (III CZP 79/07)
w której wskazano, ¿e odcinek przewodu kanalizacyjnego ³¹cz¹cy wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoœci tego odbiorcy z istniej¹c¹ sieci¹ kanalizacyjn¹ stanowi w czêœci le¿¹cej poza granic¹ nieruchomoœci gruntowej urz¹dzenie kanalizacyjne.
W orzeczeniu tym SN wyznaczy³ wyraŸn¹ granicê dla przy³¹czy wskazuj¹c, ¿e jest ni¹
granica nieruchomoœci gruntowej, poza któr¹ odbiorca us³ug nie jest podmiotem zobowi¹zanym do ponoszenia kosztów budowy przewodu, tym samym ten odcinek przewodu nie jest przy³¹czem w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków.
Ponadto informujê, ¿e definicjê przy³¹cza kanalizacyjnego zmieniono w trakcie prac
parlamentarnych w 2005 r., z uwagi na du¿y nacisk spo³eczny spowodowany realizowanymi ze œrodków UE programami inwestycji kanalizacyjnych, mimo ¿e projekt
rz¹dowy nie zawiera³ takiej zmiany. Ograniczaj¹c d³ugoœæ przy³¹cza do odcinka przewodu znajduj¹cego siê w granicach nieruchomoœci zmniejszono koszty budowy przy³¹cza przez podmiot przy³¹czany, zwiêkszaj¹c tym samym dostêpnoœæ us³ug
kanalizacyjnych.
Doprecyzowanie definicji przy³¹cza kanalizacyjnego przy najbli¿szej nowelizacji
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków, poprzez ograniczenie go do odcinka znajduj¹cego siê w granicach nieruchomoœci pod³¹czanej, zgodne bêdzie z intencj¹ S¹du Najwy¿szego wyra¿on¹ w przytoczonej wy¿ej
uchwale i ujednolici zasady realizacji przy³¹czy wod.-kan.
Aktualnie w Ministerstwie podjête zosta³y dzia³ania zmierzaj¹ce do opracowania
projektu za³o¿eñ zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków, które obejmowaæ bêd¹ m.in. definicjê przy³¹cza.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Wzrost wydatków zwi¹zanych z ogrzewaniem domów z wykorzystaniem
najpowszechniej stosowanych Ÿróde³ ciep³a, dotyczy to w szczególnoœci
ogrzewania olejowego, gazowego lub elektrycznego, spowodowa³, ¿e coraz
wiêcej osób, planuj¹c budowê domu, rozwa¿a zastosowanie alternatywnych
rozwi¹zañ w tym zakresie. Z tego wzglêdu wraca do ³ask na przyk³ad ogrzewanie nieruchomoœci za pomoc¹ kominka. Dostêpne obecnie technologie pozwalaj¹ nie tylko na pe³n¹ swobodê, jeœli chodzi o wybór rodzaju kominka,
ale równie¿ na skuteczne rozprowadzenie po ca³ym domu ciep³a pochodz¹cego z tego Ÿród³a. Nadto coraz powszechniejsze staje siê budowanie domów
energooszczêdnych, które charakteryzuj¹ siê niskimi stratami ciep³a, co tak¿e sprzyja wykorzystaniu kominków jako urz¹dzeñ ogrzewczych.
Inwestorzy jednak wskazuj¹, ¿e nierzadko zdarzaj¹ siê problemy z odbiorem domu mieszkalnego, w którym jako podstawowe Ÿród³o ciep³a zastosowano w³aœnie kominek. W³aœciwe organy powo³uj¹ siê na przepisy
rozporz¹dzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Jak wynika z §49 wskazanego aktu, „budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki, je¿eli wynika to z ich
przeznaczenia, powinny byæ wyposa¿one w instalacje (urz¹dzenia) do ogrzewania pomieszczeñ w okresie obni¿onych temperatur, umo¿liwiaj¹ce utrzymanie temperatury powietrza wewnêtrznego odpowiedniej do ich
przeznaczenia”. Przytoczona norma koresponduje z §132 ust. 1 rozporz¹dzenia, który stanowi, i¿ „budynek, który ze wzglêdu na swoje przeznaczenie
wymaga ogrzewania, powinien byæ wyposa¿ony w instalacjê ogrzewcz¹ lub
inne urz¹dzenia ogrzewcze, niebêd¹ce piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami”. Wskazane przepisy mog¹ byæ podstaw¹ do zakwestionowania
zgodnoœci z prawem takich inwestycji, w przypadku których kominek stanowi jedyne lub g³ówne urz¹dzenie ogrzewcze. Dlatego te¿ inwestorzy zmuszeni s¹ do zamontowania, niejako pro forma, innego Ÿród³a ogrzewania, na
przyk³ad niewielkiego piecyka elektrycznego, i wskazania w dokumentacji,
¿e jest to podstawowa instalacja ogrzewcza. Jest to jednak jedynie zabieg pozorny, bowiem w trakcie u¿ytkowania taki dom z powodzeniem ogrzewany
jest ju¿ wy³¹cznie za pomoc¹ kominka.
Z uwagi na opisany stan rzeczy warto rozwa¿yæ dostosowanie przepisów
wspomnianego rozporz¹dzenia w taki sposób, aby w wiêkszym stopniu odpowiada³o ono obecnym realiom. W szczególnoœci warto wzi¹æ pod uwagê zasadnoœæ dopuszczenia ogrzewania kominkowego jako g³ównego b¹dŸ nawet
jedynego Ÿród³a ogrzewania. Proszê zatem Pana Ministra o rozwa¿enie mo¿liwoœci dokonania stosownych zmian w tym zakresie.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ
Warszawa, 25 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Ryszarda Knosalê – Senatora
Rzeczypospolitej Polskiej, przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu RP z dnia
04.04.2012 r., znak: BPS/043-08-293/12, w sprawie rozwa¿enia mo¿liwoœci zastosowania ogrzewania kominkowego jako g³ównego Ÿród³a ogrzewania oraz dokonania
w tym zakresie stosownych zmian w przepisach rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie, uprzejmie informujê i wyjaœniam.
W przepisie §132 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z póŸn. zm.) zosta³y okreœlone warunki ograniczaj¹ce zastosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo sta³e, wykluczono tak¿e
mo¿liwoœæ zastosowania kominków jako Ÿród³a ciep³a do ogrzewania pomieszczeñ.
Ka¿de urz¹dzenie opalane drewnem (kominek otwarty, kominek z zamkniêtym
wk³adem kominkowym) mo¿e byæ instalowane zgodnie z §132 ust. 3 wy³¹cznie
w okreœlonych rodzajach budynków i pomieszczeniach ale nie jako urz¹dzenie grzewcze, lecz urz¹dzenie o du¿ej wartoœci estetycznej tworz¹ce przytulny i ciep³y nastrój.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 1243, poz. 1623 z póŸn. zmianami)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê odstêpstwo od przepisów
rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z póŸn. zm.), przy czym odstêpstwo nie mo¿e powodowaæ zagro¿enia ¿ycia ludzi i bezpieczeñstwa mienia.
Dodatkowo uprzejmie informujê, ¿e w przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu u¿ytkowania budynków istniej¹cych, przepisy rozporz¹dzenia
mog¹ byæ spe³nione w sposób inny ni¿ okreœlony w rozporz¹dzeniu, stosownie do
wskazañ ekspertyzy technicznej uzgodnionej odpowiednio z w³aœciwym komendantem
wojewódzkim Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej lub pañstwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym – zgodnie z przepisem §2 ust. 2 ww. rozporz¹dzenia.
Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e obecne uwarunkowania prawne w przedmiotowej materii s¹ umotywowane koniecznoœci¹ zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkownikom kominków (m.in. zapobieganie zaczadzeniom), natomiast ministerstwo nie
planuje zmian w przedmiotowym zakresie.
Z wyrazami szacunku
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Janusz ¯bik
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Trwa badanie przyczyn tragicznej w skutkach katastrofy kolejowej pod
Szczekocinami, lecz ju¿ wiemy, ¿e przyczyny wi¹¿¹ siê ze stanem technicznym systemów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo ruchu. Nie rozstrzygaj¹c, czy zawini³ cz³owiek, czy zawiod³a maszyna – bo nie czas na to i takie
rozstrzygniêcie nale¿y do innych – pragnê zwróciæ uwagê Pana Premiera na
stan infrastruktury warunkuj¹cej bezpieczeñstwo transportu. Poza dyskusj¹
pozostaje bowiem fakt, ¿e mo¿liwe by³oby wyposa¿enie tego odcinka trasy
kolejowej w takie urz¹dzenia, by do katastrofy nie dosz³o.
Panie Premierze, zwracam siê do Pana z apelem o zlecenie resortowi infrastruktury dokonania kompleksowego przegl¹du systemów technicznych
i organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo na kolei. Mo¿e siê bowiem zdarzyæ, ¿e poci¹g dowiezie pasa¿erów z opóŸnieniem czy w gorszych
warunkach, lecz nie ma przyzwolenia na to, by nie dowióz³ ich ¿ywych. Nie
wolno w tym zakresie czyniæ oszczêdnoœci i nie wykorzystywaæ œwiatowych
osi¹gniêæ techniki kolejowej.
Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przy piœmie DSPA-4813-259-(1)/12 z dnia 10 kwietnia
2012 r. oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Stanis³awa Koguta podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie dokonania kompleksowego przegl¹du systemów technicznych i organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo
na kolei, uprzejmie informujê co nastêpuje.
Struktura transportu kolejowego, w szczególnoœci w przypadku zarz¹dców infrastruktury kolejowej i przewoŸników kolejowych, jest oparta m.in. na posiadanych systemach zarz¹dzania bezpieczeñstwem zawieraj¹cych równie¿ opisy stosowanych
procedur w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu kolejowego.
Zarz¹dcy infrastruktury i przewoŸnicy kolejowi zobowi¹zani s¹ do doskonalenia
swoich systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem, wnioskuj¹c koniecznoœæ zaanga¿owania odpowiednich œrodków finansowych na poprawê bezpieczeñstwa w rocznych
planach rzeczowo-finansowych poszczególnych przedsiêbiorstw. W zale¿noœci od kondycji finansowej, zarówno zarz¹dców infrastruktury jak i przewoŸników kolejowych zale¿y wielkoœæ œrodków przeznaczonych na inwestycje i roboty utrzymaniowe, zwi¹zane
z bezpieczeñstwem ruchu kolejowego.
Ponadto uczestnicy rynku kolejowego s¹ zobligowani przepisami prawa krajowego
do bie¿¹cego monitorowania stanu bezpieczeñstwa, w tym do przeprowadzania we- wnêtrznych audytów, kontroli utrzymania, diagnostyki infrastruktury i pojazdów oraz orga-
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nizacji pracy. Wskazane zagadnienia s¹ równie¿ objête przedmiotem kontroli planowych
realizowanych przez inspektorów Urzêdu Transportu Kolejowego (UTK). Urz¹d Transportu Kolejowego poprzez swoje wnioski formu³owane po przeprowadzonych kontrolach
aktywnie uczestniczy w budowaniu bezpieczeñstwa ca³ego systemu kolejowego.
Informacjê z kompleksowego przegl¹du systemów technicznych i organizacyjnych
odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo na kolei przedstawiamy na przyk³adzie wybranych reprezentatywnych Spó³ek Grupy PKP (zarówno zarz¹dcy infrastruktury jak
i przewoŸników).
PKP Polskie Linie Kolejowe SA jako g³ówny zarz¹dca infrastruktury kolejowej
w Polsce, zgodnie z wymogami prawa unijnego i krajowego, otrzyma³y od Prezesa UTK
pod koniec 2010 r. autoryzacjê bezpieczeñstwa, po uzyskaniu akceptacji wprowadzonego w spó³ce systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem (SMS). System zarz¹dzania bezpieczeñstwem zosta³ utworzony w oparciu o zaakceptowane przez UTK instrukcje, wytyczne oraz inne regulacje wewnêtrzne spó³ki zwi¹zane z bezpieczeñstwem kolei.
Dokumenty te miêdzy innymi opisuj¹ procedury przeprowadzania kompleksowych
przegl¹dów technicznych i organizacyjnych systemów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo ruchu kolejowego. W szczególnoœci, procedura SMS-PW-01 (Utrzymanie linii
kolejowej w sprawnoœci technicznej i organizacyjnej), okreœla podstawowe zasady prowadzenia przegl¹dów technicznych (diagnostyki i dozoru technicznego) nawierzchni
i podtorza kolejowego, kolejowych budowli oraz obiektów in¿ynieryjnych, urz¹dzeñ
energetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej, urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym,
urz¹dzeñ detekcji stanów awaryjnych taboru (dsat) i telekomunikacyjnych oraz przejazdów kolejowych (szczegó³owe zasady tych przegl¹dów zawarte s¹ w instrukcjach
i wytycznych spó³ki, regulacjach wewnêtrznych oraz aktach prawa krajowego). Procedura SMS-PW-02 (Utrzymanie pojazdów kolejowych), opisuje zasady przegl¹dów technicznych i organizacyjnych w odniesieniu do pojazdów kolejowych eksploatowanych
przez spó³kê. Postêpowanie w przypadku stwierdzonych nieprawid³owoœci okreœla
procedura SMS-PW-03 (Postêpowanie w przypadku zdarzeñ kolejowych) wraz z w³aœciwymi regulacjami wewnêtrznymi. Sam system zarz¹dzania bezpieczeñstwem jako
œrodek organizacyjny maj¹cy zagwarantowaæ okreœlony poziom bezpieczeñstwa ruchu kolejowego równie¿ podlega przegl¹dom i monitoringowi, maj¹cym na celu jego
ci¹g³e doskonalenie. Opisuj¹ to procedury SMS-PD-01 – SMS-PD-06. Ponadto, na
podstawie materia³ów przekazanych przez biura merytoryczne Spó³ki PKP PLK SA
dokonywane s¹ na bie¿¹co przegl¹dy techniczne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami i instrukcjami.
,,PKP Intercity” SA otrzyma³a pod koniec 2010 r. certyfikat bezpieczeñstwa czêœæ B,
potwierdzaj¹cy akceptacjê przez Prezesa UTK regulacji wewnêtrznych przyjêtych przez
przewoŸnika w celu spe³nienia krajowych wymagañ w zakresie bezpieczeñstwa wykonywania przewozów na sieci kolejowej. Posiadanie certyfikatu bezpieczeñstwa w czêœci
B jest od 01 stycznia 2011 r. warunkiem koniecznym do umo¿liwienia przewoŸnikowi
kolejowemu dostêpu do infrastruktury kolejowej.
W celu doskonalenia systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem (SMS) PKP Intercity
SA prowadzi siê audyty wewnêtrzne SMS, realizowane przez zespo³y audytorów z³o¿one z pracowników spó³ki posiadaj¹cych certyfikaty audytora wewnêtrznego systemu
zarz¹dzania bezpieczeñstwem w transporcie kolejowym. W wyniku dotychczas przeprowadzonych audytów weryfikacyjnych procedur SMS, do Urzêdu Transportu Kolejowego zg³oszono zmiany do wiêkszoœci procedur, które zosta³y zweryfikowane
i udoskonalone. Ca³a dokumentacja SMS PKP Intercity SA zosta³a w styczniu 2012 r.
zaktualizowana. Zmiany wprowadzone w dokumentacji SMS wynika³y w szczególnoœci z:
– nowych regulacji prawnych maj¹cych znaczenie dla systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem, jakie wesz³y w ¿ycie w 2011 r.,
– wyników audytów wewnêtrznych SMS w spó³ce,
– analizy wniosków dotycz¹cych SMS, jakie wp³ynê³y do Pe³nomocnika Zarz¹du
ds. SMS od pracowników i jednostek organizacyjnych spó³ki,
– konsultacji wewnêtrznych w zakresie SMS w spó³ce,
– zmian regulaminu organizacyjnego spó³ki.
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W ramach wdra¿ania systemu zrz¹dzania bezpieczeñstwem w PKP Intercity SA
prowadzone s¹ szkolenia poszczególnych grup zawodowych polegaj¹ce na pouczeniach okresowych i szkoleniu kadry kierowniczej zak³adów oraz Centrali Spó³ki prowadzonych przez Pe³nomocnika ds. SMS. Funkcjonowanie SMS w spó³ce nadzorowane
jest przez zarz¹d spó³ki, który powo³a³ do tego celu Pe³nomocnika ds. SMS. Obecnie
funkcjê Pe³nomocnika ds. SMS pe³ni Naczelnik Wydzia³u ds. SMS w Biurze Przewozów
Centrali Spó³ki. Na szczeblu Zak³adów PKP Intercity SA w sprawach zwi¹zanych
z wdra¿aniem i funkcjonowaniem SMS, jak równie¿ w zakresie audytów i szkoleñ,
z Pe³nomocnikiem ds. SMS wspó³pracuj¹ koordynatorzy zak³adowi SMS.
W „PKP Intercity” SA du¿y nacisk k³adzie siê na proces szkolenia pracowników,
w tym na pouczenia okresowe. Roczny wymiar godzinowy pouczeñ okresowych dla
pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpoœrednio zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i prowadzeniem ruchu kolejowego oraz prowadz¹cych pojazdy trakcyjne, w tym
równie¿ kierownika poci¹gu i maszynisty wynosi minimum 16 godzin lekcyjnych.
W oparciu o postanowienia „Instrukcji o przygotowaniu zawodowym pracowników
PKP Intercity SA BA-5” (zatwierdzona przez Prezesa UTK Decyzj¹ Nr TTN-500-223/10
z dn. 28.10.2010 r.), do po³owy grudnia ka¿dego roku w³aœciwe merytorycznie komórki
organizacyjne opracowuj¹ (na rok nastêpny) wytyczne w sprawie organizacji pouczeñ
okresowych, wykaz stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy podlegaj¹ obowi¹zkowym pouczeniom okresowym, a tak¿e ramow¹ tematykê pouczeñ okresowych. „Roczny program pouczeñ okresowych” podlega zatwierdzeniu przez prezesa zarz¹du spó³ki
lub cz³onka zarz¹du – Dyrektora ds. Technicznych. Zatwierdzony roczny program pouczeñ okresowych, Biuro Spraw Pracowniczych przekazuje wszystkim zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w terminie do koñca grudnia ka¿dego roku.
Roczny program pouczeñ okresowych uwzglêdnia miêdzy innymi tematykê z zakresu ruchu kolejowego, sygnalizacji, obowi¹zków pracowników, budowy i eksploatacji
wagonów oraz pojazdów trakcyjnych. Na pouczeniach okresowych omawiane s¹ tak¿e
okolicznoœci, przyczyny i skutki zdarzeñ kolejowych, wydarzeñ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem podró¿nych oraz eksploatacj¹ pojazdów kolejowych.
Pouczenia okresowe prowadzone s¹ przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach: instruktora ruchu, instruktora wagonowego, maszynisty instruktora lub wyznaczonych pracowników o równorzêdnych kwalifikacjach posiadaj¹cych wiedzê
specjalistyczn¹. Dla pracowników dru¿yn trakcyjnych pouczenia prowadz¹ instruktorzy ruchu, maszyniœci instruktorzy, i instruktorzy wagonowi. Pouczenia okresowe dla
dru¿yn konduktorskich prowadz¹ instruktorzy ruchu i instruktorzy wagonów.
Zgodnie z wymogami okreœlonymi w art. 23 i 24 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z póŸn. zm.) na podstawie informacji przekazanych przez PKP Intercity SA, wszystkie eksploatowane wagony i pojazdy trakcyjne w spó³ce, posiadaj¹ wa¿ne œwiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typu pojazdu kolejowego oraz wa¿ne œwiadectwa sprawnoœci technicznej. Ponadto
wszystkie typy pojazdów kolejowych posiadaj¹ zatwierdzon¹ przez Prezesa UTK Dokumentacjê Systemu Utrzymania (DSU), zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 paŸdziernika 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych
eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212 poz. 1771, z póŸn. zm.).
„PKP Intercity” SA opracowa³a i wdro¿y³a procedury w celu zapewnienia prawid³owego procesu utrzymania pojazdów kolejowych, okreœlenia kompetencji wymaganych
na stanowiskach odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów oraz ustalenia odpowiedniego zakresu odpowiedzialnoœci. Spó³ka ta stosuje procedury s³u¿¹ce zbieraniu informacji dotycz¹cych utrzymania pojazdów kolejowych, nieprawid³owego dzia³ania,
usterek i napraw a tak¿e metody wykorzystania tych informacji do podejmowania dzia³añ naprawczych, w celu zwiêkszenia poziomu bezpieczeñstwa. System utrzymania taboru kolejowego „PKP Intercity” SA oparty jest na poziomach utrzymania taboru, czyli
zestawieniu czynnoœci utrzymaniowych wykonywanych dla danego pojazdu z okreœleniem zakresu tych czynnoœci. Wdro¿ona zosta³a procedura maj¹ca na celu zapewnienie zgodnoœci stanu technicznego u¿ytkowanego taboru kolejowego ze standardami
obowi¹zuj¹cymi w zakresie utrzymania w okresie ca³ego wieloletniego cyklu u¿ytkowa-
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nia pojazdów (od momentu zakupu do likwidacji). Opracowane i wdro¿one procedury
uwzglêdniaj¹ wymagania techniczne i organizacyjne okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 paŸdziernika 2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. nr 212, poz. 1771 z póŸn. zm.) oraz
w technicznych specyfikacjach interoperacyjnoœci (TSI), jak równie¿ w DSU i dokumentacjach technicznych poszczególnych typów pojazdów.
W „PKP Intercity” SA prowadzone s¹ tak¿e dzia³ania maj¹ce na celu poprawê systemów technicznych, m.in.:
1. w zwi¹zku z realizacj¹ „Narodowego programu wdro¿enia ERTMS/ETCS w Polsce”
oraz zawartym porozumieniem pomiêdzy PKP PLK SA oraz „PKP Intercity” SA dotycz¹cym pilota¿owego wdro¿enia systemu na odcinku linii E30, nast¹pi zabudowa urz¹dzeñ przytorowych i pok³adowych na lokomotywach serii EP09 w ramach
realizacji ww. zadania. PKP PLK SA oraz Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. zawar³y stosowne porozumienie w sprawie opracowania i zabudowania omawianych urz¹dzeñ na dwóch lokomotywach serii EP09 których w³aœcicielem jest „PKP Intercity” SA. Obecnie projekt jest w trakcie realizacji,
2. w trakcie przygotowania do realizacji jest projekt zakupu i instalacja urz¹dzeñ pok³adowych ETCS SRS 3.x.0 w 9 lokomotywach ES64U4 „Husarz” (EU44) oraz testy liniowe na odcinkach infrastruktury wyposa¿onych w urz¹dzenia ETCS poziom 1 i 2,
3. zawarto umowê na dostawê nowoczesnych systemów radiotelefonów poci¹gowych „Koliber” dla lokomotyw elektrycznych i spalinowych w iloœci 77 szt. – termin realizacji 31.12.2012 r. Docelowo wymiana radiotelefonów dotyczyæ bêdzie
ca³ego taboru trakcyjnego „PKP Intercity” SA,
4. bior¹c pod uwagê, ¿e œredni wiek taboru trakcyjnego spó³ki wynosi 30,2 lat, przy
czym dla:
– lokomotyw elektrycznych wynosi œrednio:
28,5 lat,
– elektrycznych zespo³ów trakcyjnych wynosi œrednio: 4,3 lat,
– lokomotyw spalinowych wynosi œrednio:
40,9 lat,
„PKP Intercity” SA realizuje proces wymiany taboru trakcyjnego, w tym miêdzy innymi:
– zakup 20 szt. poci¹gów zespo³owych ETR610 New Pendolino z firm¹ Alstom wyposa¿onych w ETCS poziomu II. Umowa w tej sprawie zosta³a podpisana 30 maja
2011 r. Termin realizacji – koniec 2014 r.
– zosta³a rozpoczêta procedura przygotowania przetargu na zakup 20 szt. elektrycznych zespo³ów trakcyjnych do prêdkoœci 160 km/godz. Planowane jest jego og³oszenie do koñca 2012 r.
– prowadzona jest obecnie eksploatacja próbna gruntownie zmodernizowanej przez
ZNTK Oleœnica lokomotywy elektrycznej EU07A-01 przystosowanej do prêdkoœci
160 km/godz.
– od roku 2009 w eksploatacji w spó³ce jest 10 szt. lokomotyw elektrycznych typu
ES64U4, serii EU44 „Husarz” produkcji Siemens AG.
– od roku 2008 spó³ka eksploatuje 14 szt. elektrycznych zespo³ów trakcyjnych serii
ED74 produkcji PESA Bydgoszcz.
Jednym z najwa¿niejszych priorytetów w dzia³alnoœci „PKP Intercity” SA jest bezpieczeñstwo podró¿nych, dlatego spó³ka d¹¿y do wprowadzania nowoczesnych rozwi¹zañ organizacyjnych, technicznych i technologicznych, w tym równie¿ w dziedzinie
bezpieczeñstwa transportu kolejowego. W tym celu realizowane s¹ modernizacje taboru spó³ki oraz zakupy nowoczesnych pojazdów kolejowych a kwalifikacje pracowników
s¹ stale doskonalone.
Równie¿ w PKP Cargo SA zapewnienie w³aœciwego poziomu bezpieczeñstwa jest jednym z priorytetowych i najwa¿niejszych dzia³añ oraz celów, które realizowane s¹ poprzez spe³nianie wymaganych standardów bezpieczeñstwa, monitoring, ocenê zagro¿eñ, podejmowanie œrodków profilaktycznych i szkolenia pracowników.
PKP Cargo SA jako przewoŸnik kolejowy œwiadczy us³ugi przewozowe w szerokim
zakresie, zarówno na rynku krajowym, jak i miêdzynarodowym. Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci Spó³ki jest przewóz rzeczy oraz œwiadczenie us³ug z tym zwi¹za-
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nych, w tym g³ównie: transport kolejowy, prze³adunek towarów, magazynowanie
towarów, wynajem pojazdów trakcyjnych.
Wdro¿enie zasad i wymagañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem ruchu kolejowego zawartych w prawie krajowym i unijnym oznacza³o w pocz¹tkowym etapie opracowanie
systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem (SMS), dostosowanego do specyfiki dzia³ania
i procesów zachodz¹cych w spó³ce. PKP Cargo SA jako jedno z pierwszych przedsiêbiorstw kolejowych otrzyma³a akceptacjê SMS w kwietniu 2009 r., co nastêpnie otwar³o drogê do starania siê o przyznanie certyfikatu bezpieczeñstwa.
Idea tworzenia jednolitych systemów bezpieczeñstwa Unii Europejskiej ma prze³o¿enie na wykonanie nastêpuj¹cych zadañ:
– okreœlanie i spe³nianie wspólnych celów w zakresie bezpieczeñstwa,
– uporz¹dkowanie zagadnieñ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem,
– kreowanie kompleksowych mechanizmów kontrolnych i doskonal¹cych,
– stworzenie wspólnych wskaŸników i metod oceny.
Zarz¹dzanie ryzykiem stanowi dla PKP Cargo SA bardzo wa¿ny element wp³ywaj¹cy
na poziom bezpieczeñstwa. Samo pojêcie ryzyka obejmuje zarówno ryzyko powsta³e
bezpoœrednio wskutek dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa kolejowego, jak i ryzyko wspólne
powstaj¹ce na styku dzia³ania wszystkich uczestników procesu przewozowego, a tak¿e
ryzyko dzia³ania stron trzecich niezwi¹zanych bezpoœrednio z systemem kolejowym.
Zatem funkcjonuj¹cy SMS ma za zadanie m.in. zapewniæ nadzór nad ryzykiem zwi¹zanym z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹, ³¹cznie z ryzykiem dotycz¹cym us³ug utrzymania taboru, dostaw materia³ów i us³ug oraz ryzykiem mog¹cym powstaæ w wyniku
dzia³alnoœci osób trzecich. W praktyce oznacza to, ¿e trzeba umieæ rozpoznawaæ wszystkie rodzaje ryzyka zwi¹zanego z dzia³alnoœci¹ i zastosowaæ odpowiednie œrodki w celu
jego kontroli i ograniczenia. Ca³y proces zarz¹dzania ryzykiem obejmuje nastêpuj¹ce
dzia³ania: identyfikacja zagro¿eñ, wycena ryzyka, okreœlenie œrodków zapobiegawczych, wdra¿anie przyjêtych œrodków, monitorowanie realizacji, analiza wyników.
W PKP Cargo SA wszelkie zidentyfikowane zagro¿enia s¹ umieszczane w rejestrze zagro¿eñ. Rejestr to dokument, w którym obok wpisanego rodzaju zagro¿enia okreœla siê
jego Ÿród³o, wp³yw na poziom bezpieczeñstwa (tzw. wskaŸnik ryzyka), a nastêpnie proponuje dzia³ania eliminuj¹ce lub ograniczaj¹ce ryzyko, wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych w organizacji za wdra¿anie poszczególnych dzia³añ. •ród³ami
informacji na temat zagro¿eñ s¹: rejestry wypadków, powa¿nych wypadków i incydentów kolejowych, rejestry awarii taboru kolejowego, rejestry reklamacji wobec dostawców, wyniki kontroli i audytów.
Dla PKP Cargo SA d¹¿enie do bezpiecznego dzia³ania w transporcie kolejowym
wi¹¿e siê nieod³¹cznie z pe³n¹ organizacj¹ procesów, zarówno przy wykonywaniu przewozów, jak i w przypadku zaistnienia wypadku kolejowego. Dlatego wszystkie zdarzenia (wypadki i incydenty) s¹ rejestrowane oraz analizowane w celu wypracowywania
odpowiedniej profilaktyki.
Podnoszenie poziomu bezpieczeñstwa jest realizowane w spó³ce m.in. poprzez:
1) podejmowanie systemowych oraz doraŸnych œrodków zapobiegawczo–profilaktycznych (procedury, przepisy, instrukcje, wytyczne, rozwi¹zania techniczne itp.),
2) okreœlenie jednolitego i prawid³owego trybu postêpowania po zaistnieniu wypadku lub incydentu kolejowego,
3) ustalanie i wykonywanie œrodków zapobiegawczych przyjêtych przez komisje kolejowe dzia³aj¹ce po zaistnieniu wypadku,
4) bie¿¹cy monitoring, ocena i niezbêdne dzia³anie zwi¹zane z kszta³towaniem siê
wskaŸnika wypadkowoœci.
Ka¿dy wypadek kolejowy i incydent kolejowy powsta³y z udzia³em PKP Cargo SA
jest zarejestrowany przez w³aœciwe terytorialnie komórki dyspozytorskie, bezpoœrednio
po otrzymaniu zg³oszenia. Zak³ady spó³ki prowadz¹ rejestry wypadków i incydentów
powsta³ych na ich terenie dzia³ania. Równie¿ komórka organizacyjna Zak³adu G³ównego spó³ki (Centrala) w³aœciwa ds. bezpieczeñstwa ruchu prowadzi rejestr zdarzeñ,
w którym ujmuje (w oparciu o informacje otrzymane z zak³adów) wypadki i incydenty
kolejowe powsta³e z winy PKP Cargo SA.
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Na podstawie wskazanych rejestrów i prowadzonej statystyki opracowywane s¹
w okresach pó³rocznych, „Analizy stanu bezpieczeñstwa”. W analizie przedstawia siê
sytuacjê wypadkow¹, tendencje oraz niezbêdne zalecenia profilaktyczno-organizacyjne
maj¹ce na celu podniesienie stopnia bezpieczeñstwa.
Program dzia³añ na rzecz poprawy bezpieczeñstwa ruchu kolejowego jest dokumentem zawieraj¹cym szczegó³ow¹ listê dzia³añ maj¹cych na celu poprawê bezpieczeñstwa ruchu kolejowego wraz z okreœleniem terminu wykonania i odpowiedzialnych za realizacjê. Opracowywany jest corocznie (w terminie do dnia 15 grudnia roku
poprzedzaj¹cego) i przyjmowany Uchwa³¹ Zarz¹du Spó³ki.
W oparciu o ten program, ka¿dy zak³ad PKP Cargo SA opracowuje w terminie do
dnia 31 grudnia (na okres jednego roku):
1) zak³adowy program dzia³añ na rzecz poprawy bezpieczeñstwa ruchu kolejowego,
2) plan kontroli profilaktycznych w zakresie bezpieczeñstwa ruchu kolejowego – zawieraj¹cy m.in. wykaz pracowników zak³adu wyznaczonych do przeprowadzania
kontroli oraz planowan¹ (wymagan¹) iloœæ kontroli do wykonania w danym miesi¹cu kalendarzowym. Z ka¿dej kontroli sporz¹dzane s¹ sprawozdania z wykazaniem stwierdzonych nieprawid³owoœci. Sprawozdanie akceptuje bezpoœredni
zwierzchnik pracownika.
W odniesieniu do systemów technicznych odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo ruchu kolejowego nale¿y wspomnieæ o zastosowanych od wielu lat w pojazdach kolejowych PKP Cargo SA urz¹dzeniach wspomagaj¹cych czynnik ludzki (maszynistê
pojazdu trakcyjnego), a mianowicie: SHP (Samoczynne Hamowanie Poci¹gu) oraz CA
(Czuwak Aktywny).
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e pierwsze lokomotywy PKP Cargo SA zosta³y testowo wyposa¿one w ETCS – Europejski System Sterowania Poci¹giem (European Train Control System), który zapewnia realizacjê sygnalizacji kabinowej i ci¹g³¹ kontrolê pracy
maszynisty. System ETCS jest czêœci¹ Europejskiego systemu zarz¹dzania ruchem kolejowym (ERTMS) European Railway Traffic Management System – stanowi¹cego jedno
z kluczowych przedsiêwziêæ, których celem jest zapewnienie jak najwiêkszej interoperacyjnoœci transportu, szczególnie kolei w Europie. Europejski System ERTMS umo¿liwi
podniesienie poziomu bezpieczeñstwa ruchu poci¹gów, zwiêkszenie zdolnoœci przepustowej linii kolejowej, zmniejszenie ryzyka wypadków, odnowê urz¹dzeñ ³¹cznoœci i dostosowanie do standardów miêdzynarodowych, podniesienie jakoœci przewozów
w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ uruchomienia dodatkowych us³ug przy wykorzystaniu GSM-R.
Z powy¿szego wynika, ¿e zarz¹dcy infrastruktury oraz przewoŸnicy na podstawie
posiadanych doœwiadczeñ dok³adaj¹ wszelkich starañ, w celu zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu kolejowego oraz podniesienia jego poziomu.
Nie oznacza to, ¿e Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
uwa¿a obecny stan w zakresie bezpieczeñstwa w transporcie kolejowym za wystarczaj¹cy.
W MTBiGM dzia³a Zespó³ do Spraw Bezpieczeñstwa w Transporcie Kolejowym. Zespó³ zajmuje siê zagadnieniami zwi¹zanymi z technik¹ kolejow¹, przepisami oraz czynnikiem ludzkim, czyli warunkami jakie powinny spe³niaæ pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach bezpoœrednio zwi¹zanych z prowadzeniem i bezpieczeñstwem ruchu kolejowego, szkoleniami i pouczeniami okresowymi oraz ich czasem pracy.
Poniewa¿ bezpieczeñstwo w transporcie kolejowym zale¿y od wielu czynników,
tj. czynnika technicznego, prawnego i ludzkiego, na kolejnych posiedzeniach Zespo³u
bêd¹ rozpatrywane te czynniki w celu poprawy bezpieczeñstwa.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Kopcia
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Z dniem 1 stycznia 2012 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897), która miêdzy innymi na³o¿y³a na
przedsiêbiorców odbieraj¹cych odpady komunalne od w³aœciciela nieruchomoœci obowi¹zek uzyskania wpisu do rejestru dzia³alnoœci regulowanej, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku
o wpis do rejestru przedsiêbiorca ten ma do³¹czyæ oœwiadczenie o nastêpuj¹cej treœci: „Znane mi s¹ i spe³niam warunki wykonywania dzia³alnoœci
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci,
okreœlone w ustawie z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z póŸn. zm.)”. Aby z³o¿yæ
oœwiadczenie o takiej treœci niezbêdne jest wejœcie w ¿ycie przepisu delegacyjnego, rozporz¹dzenia ministra œrodowiska, o którym mowa w art. 9d
ust. 2, okreœlaj¹cego szczegó³owe wymagania wskazane w ust. 1 tego przepisu, gdy¿ w innym przypadku oœwiadczenie to bêdzie oœwiadczeniem z³o¿onym in blanco. Do dzisiaj (23.03.2012 r.) takie rozporz¹dzenie siê nie
ukaza³o. Jednak z gmin dochodz¹ sygna³y o tym, ¿e przedsiêbiorcy ju¿ sk³adaj¹ wnioski o wpis do rejestru dzia³alnoœci regulowanej i do³¹czaj¹ oœwiadczenie, którego treœæ nie mo¿e spe³niæ wymogu ustawowego, dopóki nie
wejdzie w ¿ycie wskazane rozporz¹dzenie.
Poniewa¿ uwa¿am, i¿ tak istotne dla omawianej tu kwestii rozporz¹dzenie powinno wejœæ w ¿ycie razem ze zmienian¹ ustaw¹, pozosta³o mi jedynie
skierowaæ do Pana Ministra pytanie, kiedy wreszcie wejdzie w ¿ycie rozporz¹dzenie wykonawcze, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia
13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
Z powa¿aniem
Tadeusz Kopeæ

OdpowiedŸ
Warszawa, 8 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo, z dnia 4 kwietnia 2012 r., przekazuj¹ce oœwiadczenie senatora Tadeusza Kopcia, z³o¿one podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca
2012 r. w sprawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie przedstawiam poni¿sze informacje.
Od dnia 1 stycznia 2012 r. gmina jest zobowi¹zana prowadziæ rejestr dzia³alnoœci
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci. Zasady prowadzenia rejestru okreœlaj¹ zapisy art. 64–76 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807,
z póŸn. zm.), natomiast szczegó³owe zasady prowadzenia rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci okreœlaj¹ przepisy zawarte
w art. 9b–9j ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, z póŸn. zm.).
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Przedsiêbiorca odbieraj¹cy odpady komunalne od w³aœcicieli nieruchomoœci jest
zobowi¹zany uzyskaæ wpis do rejestru w gminie, z terenu której zamierza odbieraæ odpady komunalne. Wpis do rejestru zast¹pi³ zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci na terenie danej gminy.
Od dnia 1 stycznia 2012 r. wpis do rejestru powinni uzyskaæ nowi przedsiêbiorcy,
którzy chc¹ prowadziæ dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na odbieraniu odpadów komunalnych
od w³aœcicieli nieruchomoœci na terenie danej gminy. Przedsiêbiorcy, którzy przed
dniem wejœcia w ¿ycie ustawy maj¹ wydane zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ na ich podstawie do koñca 2012 r. Przed up³ywem tego terminu bêd¹ obowi¹zani uzyskaæ wpis do rejestru dzia³alnoœci regulowanej.
Uzyskanie wpisu do rejestru wi¹¿e siê ze z³o¿eniem oœwiadczenia o spe³nianiu warunków wymaganych do wykonywania dzia³alnoœci w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, w zakresie posiadania wyposa¿enia
umo¿liwiaj¹cego odbieranie odpadów komunalnych i zapewnienia jego odpowiedniego
stanu technicznego, utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urz¹dzeñ
do odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, spe³nienia wymagañ technicznych dotycz¹cych wyposa¿enia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci oraz zapewnienia odpowiedniego usytuowania
i wyposa¿enia bazy magazynowo-transportowej. Szczegó³owo wymagania te Minister
Œrodowiska okreœli w drodze rozporz¹dzenia.
Obecnie projekt wspomnianego rozporz¹dzenia jest procedowany w Rz¹dowym
Centrum Legislacji, nastêpnie zostanie przes³any do notyfikacji technicznej w Komisji
Europejskiej, która wstrzymuje proces legislacyjny na ok. 3 miesi¹ce, po niej zostanie
skierowany do podpisu Ministra Gospodarki, a nastêpnie Ministra Œrodowiska.
Jednak¿e brak rozporz¹dzenia nie uniemo¿liwia prowadzenia rejestru dzia³alnoœci
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci przez gminy, ani nie wstrzymuje dzia³alnoœci nowych przedsiêbiorców. Przedsiêbiorca, który po dniu 1 stycznia 2012 r. chce rozpocz¹æ dzia³alnoœæ w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci jest zobowi¹zany uzyskaæ ten wpis. W tym celu jest obowi¹zany spe³niæ wymagania ogólne wynikaj¹ce
z art. 9d ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz do³¹czyæ do wniosku o wpis do rejestru oœwiadczenie o treœci okreœlonej w art. 9c ust. 4.
Z chwil¹ wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia o szczegó³owych wymaganiach w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci podmiot, który uzyska³ wpis do rejestru dzia³alnoœci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci oraz podmiot, który ubiega siê o taki wpis bêdzie
obowi¹zany spe³niæ wymagania szczegó³owe wynikaj¹ce z tego rozporz¹dzenia w terminie okreœlonym w rozporz¹dzeniu. Ponadto nie zachodzi koniecznoœæ sk³adania nowego oœwiadczenia o spe³nieniu warunków wymaganych do wykonywania dzia³alnoœci
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, je¿eli zosta³o ono z³o¿one przed dniem wejœcia w ¿ycie ww. rozporz¹dzenia.
Reasumuj¹c, nie ma przeszkód prawnych, aby podmioty, które po dniu 1 stycznia
2012 r. chc¹ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci, nie mog³y wyst¹piæ o wpis do rejestru dzia³alnoœci regulowanej, który bêdzie stanowi³ podstawê prowadzenia takiej dzia³alnoœci. Brak rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska w sprawie szczegó³owych wymagañ w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci nie stanowi przeszkody w uzyskaniu tego¿ wpisu do rejestru.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz WoŸniak
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Kopcia
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W ubieg³ym roku domy opieki spo³ecznej mog³y liczyæ na negocjacje cen
leków, a rabaty udzielane w przypadku wiêkszych zakupów by³y praktycznie na wyci¹gniêcie rêki. Niestety, nowa ustawa refundacyjna usztywni³a ceny leków refundowanych, co natychmiast odbi³o siê niekorzystnie na i tak
przecie¿ dalece niewystarczaj¹cych bud¿etach domów pomocy spo³ecznej.
Ten swoisty wzrost cen leków (bo nie ma rabatów) stanowi du¿y problem
i dyskomfort dla w³odarzy tych domów, którzy jeszcze niedawno mogli kupowaæ farmaceutyki za symboliczn¹ z³otówkê lub dostaæ je wrêcz za darmo. Ze
znanych mi opinii dyrektorów domów pomocy spo³ecznej wynika, ¿e po wejœciu w ¿ycie ustawy refundacyjnej ceny leków wzros³y, co szczególnie da³o
siê zauwa¿yæ w grupie farmaceutyków stosowanych w leczeniu zaburzeñ
psychicznych.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e trac¹ tutaj zarówno placówki, jak i ich pensjonariusze, gdy¿ mimo ¿e leki kupuj¹ w imieniu podopiecznych domy pomocy spo³ecznej, to czêœæ tych rachunków pokrywaj¹ oni sami. Podawane s¹ takie przyk³ady: za komplet leków, za które pensjonariusze p³acili przed t¹ zmian¹ niewielkie kwoty, teraz musz¹ zap³aciæ 194 z³, sumê olbrzymi¹, jeœli zwa¿y siê
na to, ¿e dochód tych ludzi to renta socjalna b¹dŸ najni¿sza emerytura. St¹d,
jak twierdz¹ dyrektorzy DPS, du¿e ryzyko, ¿e pieniêdzy na wykup koniecznych leków mo¿e po prostu nie starczyæ.
Choæ ogólnie zgadzam siê ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia co do
tego, ¿e ustawa refundacyjna, wprowadziwszy sztywne mar¿e i ceny, zlikwidowa³a patologiczne zjawiska polegaj¹ce na sprzeda¿y leków za grosz, co
skutkowa³o zakupami leków nieuzasadnionymi wzglêdami medycznymi
i prowadzi³o do niekontrolowanego i nieuzasadnionego wzrostu wydatków
NFZ (czyli ze œrodków publicznych) na refundacjê, to mam w¹tpliwoœci
zwi¹zane z tym, czy przy okazji zmiany ustawy refundacyjnej nie wylano
dziecka z k¹piel¹.
Z powa¿aniem
Tadeusz Kopeæ

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.04.17
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Tadeusza Kopcia z dnia
4 kwietnia 2012 r. nr BPS/043-08-296/12, uprzejmie informujê co nastêpuje.
Przepisy ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2011 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.
Nr 45, poz. 271, z póŸn. zm.) nie daj¹ mo¿liwoœci aptekom przystêpowania do przetargu
maj¹cego na celu podpisanie umowy na dostarczanie leków do Domów Pomocy Spo³ecznej. Zgodnie z zapisami ww. ustawy apteki ogólnodostêpne prowadz¹ obrót detaliczny,
a nie hurtowy i wydaj¹ leki na podstawie recept lekarskich indywidualnym pacjentom.
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Ponadto, takich uprawnieñ nie posiadaj¹ równie¿ hurtownie farmaceutyczne, które mog¹ dostarczaæ leki jedynie do podmiotów okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu
produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1831), w którym nie wymieniono Domów Pomocy Spo³ecznej.
Domy Pomocy Spo³ecznej nie posiadaj¹ warunków do przechowywania leków,
a tym samym do zapewnienia bezpieczeñstwa i skutecznoœci ich stosowania. Domy Pomocy Spo³ecznej, a konkretnie ich pracownicy, mog¹ jedynie u³atwiæ swoim podopiecznym realizacjê recepty w aptece ogólnodostêpnej, czyli jej osobisty wykup.
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z póŸn. zm.) nie
reguluje kwestii zakupu leków przez Domy Pomocy Spo³ecznej, a jedynie w art. 9 ww.
ustawy opisane s¹ mechanizmy zakupu leków przez œwiadczeniodawców, czyli g³ównie
przez szpitale.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ na Obwieszczeniu zawieraj¹cym katalog leków refundowanych znajduj¹ siê leki, które s¹ bezp³atne lub za odp³atnoœci¹ rycza³tow¹. Przy wykupie leków mo¿na skorzystaæ z tego, i¿ farmaceuta informuje pacjenta
o najtañszym odpowiedniku, który mo¿na wybraæ w zamian za dro¿szy lek wypisany
przez lekarza.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Panie Ministrze!
Na spotkaniu z marsza³kami województw zainteresowanych kolejami
du¿ych prêdkoœci (KDP) zadeklarowa³ Pan, i¿ do koñca 2013 r. czas przejazdu kolej¹ miêdzy Wroc³awiem a Jeleni¹ Gór¹ zostanie znacznie skrócony – do
2 godzin 30 minut. By³by to bardzo znacz¹cy postêp, poniewa¿ dziœ czas tego
przejazdu to oko³o 3 godzin 30 minut. Przypomnê, ¿e przed II wojn¹ œwiatow¹
poci¹gi pokonywa³y tê trasê w ci¹gu 1 godziny 47 minut.
Z moich póŸniejszych rozmów z ekspertami i wyliczeñ wynika, ¿e ten
przejazd nie bêdzie trwa³ tyle czasu – ten czas bêdzie d³u¿szy, o ile nie nast¹pi¹ gruntowne prace remontowo-mordernizacyjne na trasie.
Proszê wiêc o udzielenie dok³adnych informacji na temat tego, jaka bêdzie pod koniec roku 2013 dopuszczalna szybkoœæ na poszczególnych odcinkach trasy Wroc³aw – Jelenia Góra, która umo¿liwi³aby przedstawiony przez
Pana Ministra czas przejazdu.
Z powa¿aniem
Jaros³aw Obremski

OdpowiedŸ
Warszawa, 7 maja 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 na 8. posiedzeniu Senatu w dniu 29 marca 2012 roku, w sprawie po³¹czenia kolejowego pomiêdzy Wroc³awiem a Jeleni¹ Gór¹, przedk³adam poni¿sz¹ informacjê.
Po³¹czenie kolejowe pomiêdzy Wroc³awiem a Jeleni¹ Gór¹ jest czêœci¹ linii kolejowej nr 274 Wroc³aw – Zgorzelec. Dotychczasowy stan techniczny linii uniemo¿liwia³
prowadzenie na satysfakcjonuj¹cym poziomie przewozów – zw³aszcza pasa¿erskich.
Dla zachowania bezpieczeñstwa ruchu poci¹gów na niektórych odcinkach linii nr 274
obni¿ono prêdkoœæ rozk³adow¹ oraz wprowadzono liczne punktowe ograniczenia prêdkoœci.
W celu poprawy z³ego stanu technicznego linii nr 274 Wroc³aw – Jelenia Góra, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podjê³o wraz z zarz¹dc¹
infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe SA – decyzjê o rozpoczêciu inwestycji o charakterze modernizacyjnym-odtworzeniowym.
Zakresem robót w 2010 roku objêto modernizacjê nawierzchni wraz z niezbêdn¹
napraw¹ podtorza, renowacj¹ odwodnienia, robotami towarzysz¹cymi oraz moderniza-
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cj¹ urz¹dzeñ samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na szlakach: Imbramowice – ¯arów km 34,887-43,723, ¯arów – Jaworzyna Œl¹ska km 43.723-49,480, Mietków –
Imbramowice km 28,600–34,934 oraz Boguszów Gorce – Boguszów Gorce Zachód
w km 85,816–88,675.
W 2011 roku realizowano roboty modernizacyjne na szlakach: ¯arów – Jaworzyna Œl¹ska km 43,628–49,400 oraz Œwiebodzice – Wa³brzych Szczawienko km 57,298–64,900,
jak równie¿ modernizacjê urz¹dzeñ samoczynnej sygnalizacji przejazdowej wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na przejeŸdzie kolejowym w km 25,199.
Na 2012 rok w ramach zadañ inwestycyjnych zabezpieczone zosta³y œrodki finansowe w wysokoœci 94 667,0 tys. z³, przewidziane na kontynuacjê zadañ rozpoczêtych
w 2011 roku oraz realizacjê nowych zadañ na odcinkach:
· Jaworzyna Œl¹ska – Œwiebodzice – opracowanie dokumentacji projektowej, roboty
budowlane w zakresie modernizacji nawierzchni torowej w torze nr 2, przejazdów
kolejowych, obiektów in¿ynieryjnych wraz z robotami towarzysz¹cymi,
· Imbramowice – ¯arów – opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane w zakresie modernizacji nawierzchni torowej w torze nr 1, przejazdów kolejowych, obiektów in¿ynieryjnych wraz z robotami towarzysz¹cymi,
· K¹ty Wroc³awskie – Mietków – opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane w zakresie modernizacji nawierzchni torowej w torze nr 2, przejazdów kolejowych, obiektów in¿ynieryjnych uraz z robotami towarzysz¹cymi, wymiana rozjazdów, przebudowa peronów na stacji K¹ty Wroc³awskie oraz przystanku osobowym Mietków, reelektryfikacja toru szlakowego nr 2 w km 21,212–28,620 polegaj¹ca na wymianie istniej¹cej sieci,
· Wa³brzych Miasto – Sêdzis³aw na linii kolejowej 274 Wroc³aw Œwiebodzki – Zgorzelec – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla rewitalizacji urz¹dzeñ
sterowania ruchem kolejowym,
· Wa³brzych Miasto – Sêdzis³aw na linii kolejowej 274 Wroc³aw Œwiebodzki – Zgorzelec – roboty budowlane dla rewitalizacji urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym.
Zgodnie z przyjêtym przez Radê Ministrów „Programem rzeczowo-finansowego wykorzystania œrodków Funduszu Kolejowego w 2012 roku – Czêœæ B” planowana jest na
linii kolejowej nr 274 wymiana nawierzchni oraz rozjazdów w stacjach Smolec i K¹ty
Wroc³awskie o wartoœci kosztorysowej wynosz¹cej 3 327.8 tys. z³.
W 2013 roku bêdzie mia³a miejsce kontynuacja robót z roku 2012, tj. w torze nr 1
na szlaku Sêdzis³aw – Marciszów na d³ugoœci 4,740 km toru. Ponadto planuje siê reprofilacjê szyn (tryb regeneracyjny) w torach nr 1 i 2 na odcinku Boguszów Gorce Zachód – Marciszów, na d³ugoœci 31,527 km toru. Realizacja tego zakresu spowoduje, i¿
do po³owy 2013 roku uzyska siê kolejne skrócenie czasu jazdy poci¹gów.
Planuje siê, i¿ do czerwca 2012 roku stan techniczny linii 274 zostanie poprawiony
na odcinkach linii Œwiebodzice – Wa³brzych Szczawienko. tor nr 1 oraz Janowice Wielkie – Wojanów, tor nr 2, na których zostan¹ ukoñczone prace rozpoczête jeszcze
w 2011 roku. Pozosta³e roboty realizowane bêd¹ w latach 2013–2015.
Zgodnie z przyjêtym przez Radê Ministrów dokumentem pn. „Wieloletni program
inwestycji kolejowych do roku 2013 z perspektyw¹ do roku 2015” zakoñczenie prac
modernizacyjnych linii 274 na odcinku Wroc³aw – Jelenia Góra powinno nast¹piæ
w 2015 roku, jednak¿e, jak widaæ z przedstawionych zakresów robót planowanych na
lata 2012 i 2013, praktyczne efekty zostan¹ uzyskane du¿o wczeœniej.
W Rocznym Rozk³adzie Jazdy 2012/2013, podniesione zostan¹ parametry eksploatacyjne linii nr 274, co oznacza, osi¹gniêcie na odcinkach spe³niaj¹cych niezbêdne
uwarunkowania techniczne (geometria toru, nachylenie, itp.), V max poci¹gów pasa¿erskich do 100 km/h, a towarowych do 80 km/h.
Dziêki podniesieniu dopuszczalnej prêdkoœci czas przejazdu poci¹gów po torze
nr 2, w relacji Jelenia Góra – Wroc³aw skróci siê do 2 godz. 20 min, natomiast po torze
nr 1, po którym prowadzony jest ruch w kierunku powrotnym (Wroc³aw – Jelenia Góra)
realizacja przedmiotowego projektu umo¿liwi skrócenie czasu jazdy do oko³o 2 godz.
30 min. Poniewa¿ nie zakoñczono opracowywania rozk³adu jazdy poci¹gów
2012/2013 po torze nr 1, nie mo¿emy podaæ dok³adnego czasu jazdy.
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Pragnê przy tym podkreœliæ, i¿ konstrukcja rozk³adu jazdy i warunki prowadzenia
ruchu, umo¿liwiaj¹ wykorzystanie charakteryzuj¹cego siê lepszymi parametrami toru
nr 2, równie¿ w relacji Wroc³aw – Jelenia Góra. przy czym jest to uzale¿nione od stopnia wykorzystania przepustowoœci linii.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze, proszê o przyjêcie niniejszego stanowiska.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Obremskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Panie Ministrze!
Zwracam siê z zapytaniem, czy planuje siê zmiany w zasadach wynajmowania mieszkañ z zasobów publicznych. Dotychczasowe zasady, zw³aszcza w sytuacji coraz bardziej ograniczonych mo¿liwoœci finansowych samorz¹dów terytorialnych, prowadz¹ do dewastacji istniej¹cych zasobów.
Za konieczne, a jednoczeœnie, jak mi siê wydaje, zgodne z zasadami
sprawiedliwoœci spo³ecznej, uwa¿am ustanowienie regulacji, które umo¿liwiaj¹ niedop³acanie do mieszkañ komunalnych najemcom o wy¿szych dochodach.
Kiedy mo¿na liczyæ na rozpoczêcie procesu legislacyjnego, który mo¿e powstrzymaæ dekapitalizacjê publicznych zasobów mieszkañ?
Jaros³aw Obremski

OdpowiedŸ
Warszawa, 11 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przekazane przy piœmie z dnia 4 kwietnia 2012 r. znak
BPS/043-08-297/12, oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Jaros³awa Obremskiego podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r., w sprawie zmian w zasadach
wynajmowania mieszkañ z zasobów publicznych, uprzejmie informujê, co nastêpuje.
W by³ym Ministerstwie Infrastruktury przygotowany zosta³ projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Stanowi³ on realizacjê jednej z kwestii zawartych w przyjêtym w dniu
4 marca 2011 r. przez Sejm RP, rz¹dowym dokumencie pt. „G³ówne problemy, cele
i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”.
Projekt za³o¿eñ przewidywa³ racjonalizacjê i uelastycznienie zasad gospodarki publicznym zasobem mieszkaniowym m.in. poprzez zmiany w zasadach najmu lokali
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy. Zgodnie z decyzj¹ Prezesa Rady
Ministrów podjêt¹ w dniu 27 czerwca 2011 r. projekt zosta³ zwrócony Ministrowi Infrastruktury.
Obecnie w zwi¹zku z uwzglêdnieniem w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów wnioskowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
propozycji systemowych zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, prowadzone s¹ prace legislacyjne nad
projektem za³o¿eñ, który obejmowa³by szersze spektrum zagadnieñ ni¿ wymieniony
projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
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Wœród proponowanych zmian legislacyjnych przewiduje siê m.in. wprowadzenie
zasady, ¿e podstawowa stawka czynszu w publicznym zasobie mieszkaniowym
powinna pokrywaæ co najmniej koszty utrzymania nieruchomoœci.
W³aœciciel publiczny bêdzie móg³ ustalaæ wysokoœæ czynszu pokrywaj¹cego co
najmniej koszty utrzymania nieruchomoœci przy alternatywnym zastosowaniu
dwóch metod:
– podstawowa stawka czynszu dla danej jednostki terytorialnej (np. dzielnicy lub ca³ej gminy) pozwalaj¹ca na pokrycie co najmniej kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem wszystkich lokali znajduj¹cych siê w tej jednostce,
– podstawowa stawka czynszu dla nieruchomoœci zabudowanej budynkiem wielolokalowym, pozwalaj¹ca na pokrycie co najmniej kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem lokali znajduj¹cych siê w tej nieruchomoœci.
Jednoczeœnie dostrzegaj¹c potrzeby najemców o niskich dochodach, utrzymany
bêdzie system zni¿ek, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z póŸn. zm.).
Celem projektowanych rozwi¹zañ prawnych jest zapewnienie w³aœcicielowi zasobu
elastycznoœci w okreœlaniu podstawowych stawek czynszu, przy uwzglêdnieniu faktu,
¿e czynsze maj¹ pokrywaæ faktyczne koszty zwi¹zane z utrzymaniem lokali.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Norberta Obryckiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Premierze!
Ze wzglêdu na wagê sprawy oraz mo¿liwe wielop³aszczyznowe implikacje szczególne zainteresowanie Senackiego Zespo³u Energii Odnawialnej budzi nadchodz¹ca nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne oraz projekt
ustawy o odnawialnych Ÿród³ach energii (OZE).
Niestety, zdaniem wielu ekspertów, zaproponowany w powy¿szych aktach prawnych kierunek zmian mo¿e spowodowaæ spowolnienie lub wrêcz
zahamowania obserwowanego w ostatnich latach rozwoju odnawialnych
Ÿróde³ energii w Polsce.
Po analizie uwag zebranych do dnia 6 lutego br. przez Ministerstwo Gospodarki w procesie konsultacji przedmiotowych ustaw wydaje siê, ¿e bezsprzecznie istnieje dobre zrozumienie koniecznoœci przeprowadzenia procesu
zmian obecnego mechanizmu wsparcia OZE w Polsce. Jednak¿e, co budzi
najwiêkszy niepokój œrodowiska, wydaje siê, ¿e zmiany te s¹ wprowadzane
w sposób niew³aœciwy, bez jakiegokolwiek zrozumienia koniecznoœci zapewnienia bezpieczeñstwa, praw nabytych i stabilnoœci realizowanych inwestycji o nierzadko wieloletniej stopie zwrotu.
Spora czeœæ proponowanych zapisów projektów ustawy, w tym w szczególnoœci ustawy OZE, wydaje siê niespójna z ide¹ rozwoju energetyki odnawialnej przyjêt¹ przez rz¹d RP w perspektywie lat do 2020 i 2030.
Szczególnie wiele kontrowersji budzi wprowadzenie zapisów, które mog¹
zahamowaæ rozwój energetyki wiatrowej, maj¹cej wiod¹c¹ pozycjê w zakresie OZE w Polsce.
Jak wynika z ewaluacji skutków wprowadzenia zmienionej w 2010 r.
ustawy – Prawo energetyczne, mo¿liwoœci przy³¹czenia elektrowni wiatrowych (zw³aszcza du¿ej mocy) i dystrybucji wyprodukowanej przez nie energii elektrycznej nie uleg³y oczekiwanej poprawie. W tym kontekœcie w celu
realizacji Krajowego Planu Dzia³añ (KPD) znamienna wydaje siê koniecznoœæ poszukiwania i wdra¿ania nowych mechanizmów wsparcia zwi¹zanych z promowaniem chocia¿by rozproszonej generacji wiatrowej, tzw.
ma³oskalowej.
Wed³ug KPD farmy wiatrowe w Polsce mog¹ stanowiæ dominuj¹ce Ÿród³o
energii odnawialnej i w roku 2020 dostarczaæ nawet oko³o 50% mocy elektrycznej zainstalowanej w ramach Ÿróde³ tzw. zielonej energii. By to siê jednak sta³o, nale¿y d¹¿yæ do ci¹g³ego, choæ zrównowa¿onego rozwoju tego segmentu
OZE. Tymczasem, zdaniem ekspertów energetycznych, zaproponowane w ramach nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy OZE rozwi¹zania
prawne mog¹ znacznie ograniczyæ inwestycje w ten sektor w Polsce.
Innymi istotnymi technologiami, jakie KPD przewiduje w realizacji celów
do roku 2020, s¹ technologie biogazowe mog¹ce zapewniæ nawet 12% mocy
zainstalowanej w systemie. Zwracam jednak uwagê, ¿e ten segment OZE
rozwija siê w tempie znacznie wolniejszym ni¿ oczekiwano i istnieje spore
niebezpieczeñstwo finalnego braku realizacji celów zawartych w KPD. Eksperci tej bran¿y zwracaj¹ uwagê, ¿e zaproponowany projekt ustawy OZE równie¿ wp³ynie na ograniczenie inwestycji w tym sektorze.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na wci¹¿ nasilaj¹ce siê protesty spo³eczne oraz nieznikaj¹ce bariery administracyjne, ograniczaj¹ce i spowalniaj¹ce
powstawanie zarówno instalacji biogazowych, jak i elektrowni wiatrowych
w wielu czêœciach naszego kraju.
Powy¿sze powoduje, ¿e œredni czas przygotowania projektu OZE w Polsce trwa od 4 do 7 lat. Z pewnoœci¹ mo¿na wiêc stwierdziæ, i¿ realizacja projektów OZE w Polsce napotyka obecnie tak du¿o przeszkód, i¿ ich
eskalowanie poprzez wdra¿anie mechanizmów prawnych szkodz¹cych rozwojowi mo¿e daæ efekt niemo¿noœci osi¹gniêcia zak³adanych krajowych wielkoœci produkcji energii elektrycznej z OZE. To z kolei z pewnoœci¹ narazi nasz
kraj na zarzut niewywi¹zywania siê z zobowi¹zañ wynikaj¹cych z dyrektyw
unijnych, w tym zw³aszcza tzw. mapy drogowej i pakietu 3x20.
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Jednym z istotnych obszarów zainteresowania Senackiego Zespo³u Energii Odnawialnej sta³ siê miêdzy innymi powszechny w Polsce mechanizm
wspó³spalania, a tak¿e sprowadzanie do kraju (najczêœciej spoza UE) surowców i komponentów biomasowych.
Wed³ug wyliczeñ ekspertów, z krajowego systemu wsparcia tylko od
2005 r. wyasygnowano do tego segmentu energetyki ponad 4,5 miliarda z³otych pomocy publicznej. W podanej kwocie nie uwzglêdniono kosztów dostosowania technologicznego kot³ów i niezbêdnych urz¹dzeñ.
Po uzyskaniu bilansu korzyœci coraz czêœciej wydaje siê, ¿e dalsze
wspieranie tego systemu produkcji energii, zw³aszcza na du¿¹ skalê i w obecnym kszta³cie, zarówno z powodów ekonomicznych, jak i œrodowiskowych,
jest nieuzasadnione i winno ulec zmianie.
Szanowny Panie Premierze, maj¹c na wzglêdzie powy¿sze, uprzejmie
proszê o przedstawienie Pana opinii na temat przysz³ego stanu i rozwoju
energetyki odnawialnej w Polsce oraz odpowiedŸ na poni¿sze, szczegó³owe
pytania.
Ile wynosz¹ aktualnie i jak kszta³tuj¹ siê w horyzoncie czasowym przychody inwestorów OZE w Polsce, Niemczech, Francji i np. Hiszpanii? Proszê
o podanie stawek otrzymywanych przez inwestorów w eurocentach/kWh
(w rozbiciu na lata przychodów po zrealizowaniu inwestycji oraz rodzaj Ÿród³a OZE).
Jak wygl¹da obecnie rzeczywista struktura w³aœcicielska poszczególnych Ÿróde³ OZE w Polsce (w rozbiciu na kapita³ zagraniczny oraz krajowy)
i jaki wolumen pomocy publicznej udzielonej w latach 2007–2011 (w tym
zwi¹zany ze œwiadectwami pochodzenia) trafi³ do podmiotów o kapitale innym ni¿ wy³¹cznie krajowy?
Czy ministerstwo dostrzega mo¿liwoœæ zaistnienia problemu zwi¹zanego
ze statystycznym transferem energii OZE i w jaki sposób zamierza przeciwdzia³aæ wyprowadzaniu tej energii z Polski?
Jaki wolumen mocy zainstalowanej, dla którego w ramach energetyki
wiatrowej przed nowelizacj¹ prawa energetycznego w 2010 r. wydano warunki przy³¹czenia do systemu energetycznego, utraci³ te warunki wskutek
zapisów tej nowelizacji? Czy w zwi¹zku z powy¿szym ministerstwo dostrzega aktualnoœæ problemu braku mo¿liwoœci przy³¹czenia wielomegawatowych
farm wiatrowych i jak zamierza temu przeciwdzia³aæ?
Czy i w jaki sposób Ministerstwo Gospodarki zamierza zintensyfikowaæ
wspieranie rozwoju rozproszonej generacji ma³oskalowej, do 2 MW? Proszê
o wyra¿enie opinii z podzia³em na szczególne technologie: fotowoltaikê, energetykê wiatrow¹, biomasow¹ i wodn¹.
Jak Pan Premier ocenia realnoœæ wykonania za³o¿eñ zawartych w „Krajowym planie dzia³ania w zakresie energii ze Ÿróde³ odnawialnych” w obszarze poszczególnych technologii, w tym energetyki wiatrowej (6650 MW),
biogazowej (980 MW), paneli fotowoltaicznych i innych?
Czy intencj¹ Ministerstwa Gospodarki jest kontynuacja wspierania rozwoju technologii wspó³spalania?
Odnosz¹c siê do celów wyznaczonych w strategicznych dokumentach
krajowych w obszarze pozyskiwania energii z OZE, proszê o informacjê na temat planowanego w najbli¿szej przysz³oœci mechanizmu wsparcia dla tego
sektora.
Z wyrazami szacunku
Norbert Obrycki
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Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 24 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Norberta Obryckiego na 8. posiedzeniu Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r. (BPS-043-08-298/12),
w sprawie odnawialnych Ÿróde³ energii, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o prolongatê
terminu odpowiedzi na ww. oœwiadczenie do dnia 31 maja 2012 r.
Przesuniêcie terminu odpowiedzi wynika z potrzeby uzyskania wyjaœnieñ ze strony
operatorów systemu elektroenergetycznego.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Mieczys³aw Kasprzak
Pe³nomocnik Rz¹du
do spraw Deregulacji Gospodarczych
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Norberta Obryckiego na 8. posiedzeniu Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r. (BPS-043-08-298/12),
w sprawie odnawialnych Ÿróde³ energii, poni¿ej wyjaœniam co nastêpuje.
Przed udzieleniem odpowiedzi na szczegó³owe pytania Pana Senatora uprzejmie informujê, i¿ Minister Gospodarki w ramach swoich uprawnieñ koncentruje siê miêdzy
innymi na ustanawianiu ram prawnych, w obrêbie których poruszaj¹ siê podmioty zainteresowane inwestowaniem w odnawialne Ÿród³a energii. W tym celu Minister Gospodarki przyk³ada szczególne znaczenie do kwestii zwiêkszania stopnia wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE), co postrzegane jest zarówno jako dzia³anie
zmniejszaj¹ce obci¹¿enie œrodowiska, jak równie¿ podnosz¹ce bezpieczeñstwo energetyczne. Maj¹c na uwadze powy¿sze Ministerstwo Gospodarki podejmuje szerokie dzia³ania dotycz¹ce promocji energetyki odnawialnej. Poprzez tworzone przepisy prawne
zachêca inwestorów do podejmowania dzia³añ na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii. Minister Gospodarki bêdzie równie¿ d¹¿yæ do utrzymania
w d³ugiej perspektywie mechanizmów wsparcia, aby zapewnia³y potencjalnym inwestorom stabilnoœæ warunków inwestowania. Celem powy¿szych dzia³añ jest zapewnienie optymalnych warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
produkcji energii elektrycznej z OZE w tym m.in. z wykorzystaniem energii wiatru,
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energii chemicznej z biomasy oraz energii spadku rzek. Bior¹c pod uwagê powy¿sze
wyjaœnienia nale¿y podkreœliæ, ¿e intencj¹ Ministra Gospodarki nie jest pogorszenie
warunków do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w sektorze OZE, zatem wszelkie
g³osy neguj¹ce kierunek zmian proponowany przez Ministra Gospodarki nie s¹ uzasadnione i nie maj¹ merytorycznego usprawiedliwienia.
1. Ile wynosz¹ aktualne i jak kszta³tuj¹ siê w horyzoncie czasowym przychody inwestorów OZE w Polsce, Niemczech, Francji i np. Hiszpanii?
Uprzejmie informujê, i¿ ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póŸn. zm.) okreœla m.in. zasady i warunki zaopatrzenia i u¿ytkowania paliw i energii, w tym ciep³a, oraz dzia³alnoœci przedsiêbiorstw energetycznych. Ww. ustawa okreœla tak¿e, g³ówny mechanizm wsparcia poœredniego dla
przedsiêbiorców wytwarzaj¹cych energiê elektryczn¹ ze Ÿróde³ odnawialnych, który
opiera siê na obowi¹zkowym zakupie przez sprzedawcê z urzêdu wytworzonej przez
tych przedsiêbiorców energii elektrycznej oraz wydawaniu przez Prezesa URE œwiadectw pochodzenia na tê energiê.
Na cenê energii wytwarzanej w odnawialnym Ÿródle energii maj¹ wp³yw dwa sk³adniki. Pierwszym elementem maj¹cym wp³yw na sumaryczny przychód przedsiêbiorcy
wytwarzaj¹cego energiê elektryczn¹ z odnawialnych Ÿróde³ energii ma cena zakupu tej
energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcê z urzêdu. Art. 9a, ust. 6 ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z póŸn. zm.) stanowi, ¿e sprzedawca z urzêdu jest obowi¹zany (...) do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych
Ÿród³ach energii, przy³¹czonych do sieci znajduj¹cych siê w obszarze dzia³ania sprzedawcy z urzêdu, oferowanej przez przedsiêbiorstwa energetyczne, które uzyska³y koncesje na jej wytwarzanie; zakup ten odbywa siê po œredniej cenie sprzeda¿y energii
elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z art. 23, ust. 2, pkt 18), lit. b)
ww. ustawy, cenê tê ustala Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca ka¿dego roku kalendarzowego. Zgodnie z informacj¹ 10/2012 Prezesa URE z dnia 30 marca 2012 r., œrednia cena sprzeda¿y energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym
osi¹gnê³a w 2011 r. poziom 198,90 z³/MWh.
Drugim elementem ceny energii wytwarzanej w instalacjach z odnawialnych Ÿróde³
energii jest system wsparcia dla OZE polegaj¹cy na wydawaniu producentom takiej
energii tzw. œwiadectw pochodzenia energii. Art. 9e, ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne
wskazuje, ¿e potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym Ÿródle
energii jest œwiadectwo pochodzenia tej energii, natomiast art. 9e, ust. 3 stanowi, ¿e
œwiadectwo pochodzenia jest wydawane przez Prezesa URE na wniosek przedsiêbiorstwa energetycznego zajmuj¹cego siê wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych Ÿród³ach energii z³o¿ony za poœrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze dzia³ania znajduje siê odnawialne Ÿród³o energii okreœlone we wniosku. Œwiadectwo takie jest wydawane w terminie 14 dni od otrzymania
przez Prezesa URE przedmiotowego wniosku. W dalszej czêœci przedmiotowego artyku³u 9e omówione s¹ szczegó³owo zasady przyznawania œwiadectw pochodzenia.
Aby œwiadectwo pochodzenia mia³o wartoœæ handlow¹, ustawodawca art. 9a ustawy, zobligowa³ ka¿de przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem
energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedaj¹ce tê energiê odbiorcom koñcowym,
przy³¹czonym do sieci na terytorium RP uzyskaæ i przedstawiæ do umorzenia Prezesowi
URE œwiadectwo pochodzenia lub uiœciæ tzw. op³atê zastêpcz¹. Udzia³ iloœciowy sumy
energii elektrycznej wynikaj¹cej ze œwiadectw pochodzenia, które przedsiêbiorstwo
energetyczne przedstawia do umorzenia, lub z uiszczonej przez przedsiêbiorstwo energetyczne op³aty zastêpczej, w wykonanej ca³kowitej rocznej sprzeda¿y energii elektrycznej przez to przedsiêbiorstwo odbiorcom koñcowym, zosta³ okreœlony w §3 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. 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 oraz obowi¹zku potwierdzania danych dotycz¹cych
iloœci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym Ÿródle energii (Dz. U. z 2008 r.
Nr 156, poz. 969 z póŸn. zm.).
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Zgodnie z art. 9e, ust. 6 ustawy Prawo Energetyczne, Prawa maj¹tkowe wynikaj¹ce
ze œwiadectwa pochodzenia s¹ zbywalne i stanowi¹ towar gie³dowy.
Aktualne ceny kursowe œwiadectw pochodzenia z energii wytwarzanej w odnawialnych Ÿród³ach energii mo¿na znaleŸæ na Towarowej Gie³dzie Energii SA, natomiast wysokoœæ op³aty zastêpczej, zgodnie z art. 9a, ust. 2 Ustawy wynosi 240 z³/MWh i na
podstawie ust. 4 wspomnianego artyku³u jest ona waloryzowana i og³aszana przez Prezesa URE do dnia 31 marca ka¿dego roku kalendarzowego. Zgodnie z Informacj¹
2/2012 Prezesa URE z dnia 8 lutego 2011 r., jednostkowa op³ata zastêpcza po jej waloryzacji wynosi w 2012 r. 286,74 z³.
W podsumowaniu nale¿y zaznaczyæ, ¿e cena za jednostkê energii elektrycznej wytworzonej z OZE, bez rozró¿nienia na wielkoœæ Ÿród³a czy technologiê w której pracuje,
to ok. 0,45–0,47 z³/kWh. Przy kursie orientacyjnym 1 Euro = 4 z³ daje to stawkê w wysokoœci ok. 11,25–11,75 € ct/kWh.
W Niemczech, Francji czy Hiszpanii, wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych Ÿróde³ energii obowi¹zuj¹ tzw. taryfy gwarantowane, czyli sta³e stawki za ka¿d¹
wytworzon¹ kilowatogodzinê energii elektrycznej. Stawki te s¹ zale¿ne zarówno od mocy instalacji, jak i rodzaju Ÿród³a OZE. Z uwagi na z³o¿onoœæ systemów taryf gwarantowanych (stawki ulegaj¹ zmianom w linii czasu) w tabeli nr 1 przedstawiono
orientacyjne stawki obowi¹zuj¹ce w Niemczech, Francji i Hiszpanii.
Tabela 1. Stawki Feed In Tariff w Niemczech, Francji i Hiszpanii
€ ct/kWh
energia
wiatrowa

energia wodna

energia
biomasowa

energia
biogazowa

energia s³oneczna

Niemcy (20 lat)

5,885

od 3,4 (>50MW)
do 12,7 (<500kW)

od 6 (5MW-20MW)
do 14,3 (<250kW)

od 12
do 16

systemy wolnostoj¹ce:
od 17,94
do 18,76
systemy dachowe:
od 18,33 (>1MW)
do 24,43 (<30kW)

Francja

8,2
(15 lat)

6,07
+ premia dla
ma³ych instalacji
od 0,5 do 2,5
(20 lat)

4,34
+ premia
w zale¿noœci
od technologii
od 7,71 do 12,53
(20 lat)

od 8,121
do 9,745
+ premia
uzale¿niona
od efektywnoœci
do 4
(15 lat)

od 12 (systemy
wolnostoj¹ce)
do 46
(zaawansowane
systemy zintegrowane
z budynkiem) (20 lat)

Hiszpania

7,9084
(20 lat)
po 20 latach
– 6,6094

8,4237 (<10MW)
(25 lat)
po 25 latach
– 7,5814

od 7,0284
do 17,1596
w zale¿noœci
od paliwa oraz
wielkoœci Ÿród³a
(15 lat)

od 8.6311
do 14.1141
w zale¿noœci
od paliwa oraz
wielkoœci Ÿród³a
(15 lat)

od 13,4585
do 28,8821
w zale¿noœci
od wielkoœci Ÿród³a
(25 lat)

po 15 latach
7,0284- 12,7362
w zale¿noœci
od paliwa oraz
wielkoœci Ÿród³a

po 15 latach
– 7,0306

2. Jak wygl¹da obecnie rzeczywista struktura w³aœcicielska poszczególnych Ÿróde³ OZE w Polsce (w rozbiciu na kapita³ zagraniczny i krajowy) i jaki
wolumen pomocy publicznej udzielonej w latach 2007–2011 (w tym zwi¹zany
ze œwiadectwami pochodzenia) trafi³ do podmiotów o kapitale innym ni¿ wy³¹cznie krajowym?
Ministerstwo Gospodarki nie prowadzi monitoringu struktury w³aœcicielskiej poszczególnych Ÿróde³ OZE, ani nie analizuje z jakiego Ÿród³a pochodzi kapita³ przeznaczany na budowê nowych mocy. Takie informacje le¿¹ poza kompetencjami oraz
obszarem zainteresowania Ministerstwa Gospodarki.
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Otoczenie prawne do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na wytwarzaniu energii z odnawialnych Ÿróde³ energii jest sprawiedliwe, równe i w pe³ni konkurencyjne w odniesieniu do wszystkich inwestorów, niezale¿nie od tego jakim kapita³em
dysponuj¹ i jaki jest ich kraj pochodzenia. Minister Gospodarki kieruj¹c siê t¹ wa¿n¹
zasad¹, zwiêksza zaufanie inwestorów do pañstwa, zwiêksza potencja³ rynku OZE oraz
sprzyja powstawaniu zdrowej, zoptymalizowanej kosztowo i konkurencyjnej gospodarki.
3. Czy Ministerstwo dostrzega mo¿liwoœæ zaistnienia problemu zwi¹zanego
ze statystycznym transferem energii OZE i w jaki sposób zamierza przeciwdzia³aæ wyprowadzaniu tej energii z Polski?
Na potrzeby wype³nienia unijnego celu OZE na poziomie 20%, Dyrektywa
2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania
energii ze Ÿróde³ odnawialnych zmieniaj¹cej i w nastêpstwie uchylaj¹cej dyrektywy
2001/77/WE oraz 2003/30/WE, okreœli³a m.in. obligatoryjne minimalne progi dla
wszystkich krajów cz³onkowskich UE. Zgodnie z za³¹cznikiem 1 do dyrektywy Polska
powinna do 2020 r. osi¹gn¹æ co najmniej 15% udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii
w koñcowym zu¿yciu energii brutto.
Wed³ug szacunków Ministerstwa Gospodarki przes³anych do Komisji Europejskiej
w Krajowym Planie Dzia³ania w zakresie energii ze Ÿróde³ odnawialnych, do 2020 r.
udzia³ energii z odnawialnych Ÿróde³ w koñcowym zu¿yciu energii brutto powinien wynieœæ 15,85%, a wiêc 0,85 punktu procentowego ponad minimalny cel zapisany w dyrektywie.
Zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych zmieniaj¹cej i w nastêpstwie uchylaj¹cej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Pañstwa cz³onkowskie
UE mog¹ zawieraæ pomiêdzy sob¹ umowy dotycz¹ce tzw. transferu statystycznego
energii z odnawialnych Ÿróde³ i tym samym wype³niaæ swoje cele w zakresie OZE.
Bior¹c pod uwagê potencjaln¹ nadwy¿kê udzia³u OZE w Polsce, mo¿liwy bêdzie
statystyczny transfer energii do pañstw, które z jakichœ przyczyn nie bêd¹ mog³y zrealizowaæ swojego celu. Nale¿y przy tym podkreœliæ, i¿ statystyczny transfer energii nie jest
jednoznaczny z fizycznym transferem energii. Szczegó³owe warunki transferu statystycznego energii z OZE bêd¹, o ile zajdzie taka potrzeba, przedmiotem ewentualnej umowy
miêdzypañstwowej.
Zatem transfer statystyczny energii z OZE jest szans¹ dla pañstw, które nie posiadaj¹ wystarczaj¹cych zasobów do wype³nienia celu dyrektywy 2009/28/WE.
4. Jaki wolumen mocy zainstalowanej, dla którego w ramach energetyki
wiatrowej przed nowelizacj¹ prawa energetycznego w 2010 r. wydano warunki
przy³¹czenia do systemu energetycznego, utraci³ te warunki wskutek zapisów
tej nowelizacji? Czy w zwi¹zku z powy¿szym Ministerstwo dostrzega aktualnoœæ problemu braku mo¿liwoœci przy³¹czenia wielomegawatowych farm wiatrowych i jak zamierza temu przeciwdzia³aæ?
Nowelizacja przepisów ustawy – Prawo Energetyczne, wprowadzona poprzez ustawê z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U., Nr 21, poz. 104) wprowadzi³a nowe zasady dla podmiotów
zainteresowanych przy³¹czeniem Ÿróde³ do sieci elektroenergetycznej, w celu zoptymalizowania procesu przy³¹czania oraz zachowania bezpieczeñstwa krajowego systemu
elektroenergetycznego. Nowelizacja mia³a tak¿e na celu przeciwdzia³anie procederowi
który polega³ na wystêpowaniu z wnioskiem o wydanie warunków na przy³¹czenie
przez podmioty które w ogóle nie by³y zainteresowane budow¹ nowego Ÿród³a o parametrach okreœlonych we wniosku o przy³¹czenie, a jedynie dalsz¹ odsprzeda¿¹ wydanych warunków.
Dziêki nowelizacji, takie nieuczciwe operacje zosta³y wyeliminowane, przede wszystkim poprzez wprowadzenie obowi¹zku posiadania tytu³u prawnego do terenu na którym ma byæ zlokalizowane nowe Ÿród³o oraz obowi¹zku uiszczania zaliczki, w wysokoœci 30 z³ za ka¿dy kilowat mocy przy³¹czeniowej okreœlonej we wniosku o okreœlenie
warunków przy³¹czenia (nie wy¿szej ni¿ 3 mln z³).
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Przywo³ana ustawa wprowadzi³a okres przejœciowy dla dwóch przypadków:
1. gdy podmiot z³o¿y³ wniosek o wydanie warunków przy³¹czenia do sieci, ale w momencie wejœcia w ¿ycie ustawy nie otrzyma³ jeszcze warunków przy³¹czenia do
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
2. gdy podmiot otrzyma³ warunki przy³¹czenia, których wa¿noœæ up³ywa nie wczeœniej ni¿ z up³ywem 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, ale nie zawar³ umowy o przy³¹czenie do sieci.
Zgodnie z brzmieniem ustawy, wnioskuj¹cy który uzyska³ warunki przy³¹czenia
(przypadek 2), zosta³ zobowi¹zany do wniesienia zaliczki za przy³¹czenie do sieci w terminie 60 dni od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy pod rygorem utraty wa¿noœci wydanych
warunków przy³¹czenia.
Zgodnie z informacj¹ otrzyman¹ od operatorów systemu elektroenergetycznego z powodu nieuiszczenia przez wnioskodawców zaliczki okreœlonej w nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne, wa¿noœæ utraci³y warunki wydane na ³¹czn¹ moc 1702,18 MW.
Z punktu widzenia Ministra Gospodarki, wnioskuj¹cy tacy nie byli faktycznie zainteresowani budow¹ nowych mocy, tylko gr¹ spekulacyjn¹ lub dalsz¹ odsprzeda¿¹
otrzymanych warunków.
Obecn¹ sytuacjê w zakresie uzyskiwania warunków przy³¹czeniowych nale¿y zatem uznaæ za optymaln¹, gdy¿ do minimum zmniejszono ryzyko nieuzasadnionego
blokowania mocy przy³¹czeniowej przez niewiarygodnych inwestorów.
5. Czy i w jaki sposób Ministerstwo Gospodarki zamierza zintensyfikowaæ
wspieranie rozwoju rozproszonej generacji ma³oskalowej, do 2MW?
Optymalizacja obowi¹zuj¹cego systemu wsparcia dla odnawialnych Ÿróde³ energii
jest podstawowym za³o¿eniem prac nad now¹ ustaw¹ o odnawialnych Ÿród³ach energii.
W tym celu za³o¿ono modyfikacjê mechanizmu œwiadectw pochodzenia w taki sposób,
aby dla ka¿dej z technologii ustaliæ inny minimalny gwarantowany poziom pomocy finansowej. Taka optymalizacja zapewni bardziej zrównowa¿ony rozwój Ÿróde³ opartych
o wszystkie technologie OZE, oraz pozwoli kierowaæ wsparcie dla tych technologii, które najbardziej go potrzebuj¹. Ministerstwo Gospodarki proponuje aby optymalizacja
systemu wsparcia polega³a na zró¿nicowaniu jego poziomu w zale¿noœci od technologii, z której dane Ÿród³o bêdzie korzystaæ.
Oprócz powy¿szego do projektu ustawy wprowadzono szereg nowych rozwi¹zañ.
Mo¿na je podzieliæ na rozwi¹zania wyzwalaj¹ce dzia³ania prokonsumenckie oraz u³atwiaj¹ce prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Do tych pierwszych mo¿na zaliczyæ
m.in. stworzenie ram prawnych dla systemu wsparcia dla generacji rozproszonej. Zak³ada siê stopniowy i systematyczny rozwój mikroŸróde³, które w oparciu o lokalnie dostêpne zasoby bêd¹ wytwarzaæ energiê elektryczn¹. Mo¿liwe bêd¹ równie¿ dodatkowe
zachêty w przypadku wytwarzania zielonej energii na w³asne potrzeby. Dodatkowo zak³ada siê wsparcie dla wytwórców ciep³a z OZE. Do u³atwieñ w zakresie prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej nale¿¹ zaœ: zniesienie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w mikroŸród³ach. preferencje w przy³¹czaniu mikroŸróde³, wprowadzenie elastycznych i czytelnych zasad wsparcia w zakresie wytwarzania zielonej energii oraz
wprowadzenie mo¿liwoœci uzyskania gwarancji pochodzenia zielonej energii.
Ministerstwo Gospodarki planuje, i¿ projekt ustawy zachêci zarówno osoby fizyczne jak i podmioty prawne do podjêcia inicjatyw wytwarzania energii in-situ.
6. Jak Pan Premier ocenia realnoœæ wykonania za³o¿eñ zawartych w „Krajowym planie dzia³ania w zakresie energii ze Ÿróde³ odnawialnych” w obszarze
poszczególnych technologii, w tym energetyki wiatrowej (6650MW), biogazowej
(980MW), paneli fotowoltaicznych i innych?
Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki Krajowy plan dzia³ania w zakresie energii ze Ÿróde³ odnawialnych jest szczegó³ow¹ prognoz¹ wzrostu wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w Polsce. Dokument ten powsta³ na bazie Polityki
energetycznej Polski do 2030 r., i jest wynikiem opracowania zewnêtrznego, analiz
przeprowadzonych w Ministerstwie Gospodarki oraz szczegó³owych konsultacji spo³ecznych i uzgodnieñ miêdzyresortowych. KPD uwzglêdnia tak¿e warunki geograficzne,
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œrodowiskowe i spo³eczne, a tak¿e stan oraz bezpieczeñstwo funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Przygotowywana w resorcie gospodarki ustawa o odnawialnych Ÿród³ach energii
ma stworzyæ odpowiednie warunki prawne do pe³nej realizacji za³o¿onych celów.
Planowane dzia³ania zapewni¹ optymalne wykorzystanie krajowych zasobów do
których nale¿y przede wszystkim biomasa (w tym biogaz) oraz wiatr, a tak¿e zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych oraz zmniejszenie kosztów zaopatrzenia odbiorców w energiê z odnawialnych Ÿróde³.
7. Czy intencj¹ Ministerstwa Gospodarki jest kontynuacja wspierania rozwoju technologii wspó³spalania?
Ministerstwo Gospodarki zak³ada stopniowe wygaszanie wsparcia dla technologii
wspó³spalania biomasy z paliwami kopalnymi, z jednoczesnym uwzglêdnieniem celów
ci¹¿¹cych na Polsce w zwi¹zku z wdra¿aniem za³o¿eñ pakietu klimatyczno-energetycznego tj. 15% udzia³u OZE w koñcowym zu¿yciu energii brutto do 2020 r. Rezultatem
takiego dzia³ania ma byæ optymalizacja systemu wsparcia poprzez kierowanie œrodków
finansowych do tych wytwórców energii elektrycznej z odnawianych Ÿróde³, którzy buduj¹ nowe moce OZE.
Starania Ministerstwa Gospodarki maj¹ przyczyniæ siê do wzrostu gospodarczego,
zwiêkszania zatrudnienia oraz, poprzez polepszenie niezawodnoœci dostaw energii
elektrycznej, zwiêkszenie bezpieczeñstwa energetycznego.
Przedstawiaj¹c powy¿sze informacje wyra¿am przekonanie, ¿e stanowi¹ one wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na kwestie zawarte w oœwiadczeniu Pana Senatora Norberta
Obryckiego.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Mieczys³aw Kasprzak
Pe³nomocnik Rz¹du
do spraw Deregulacji Gospodarczych
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Premierze!
Pan Stanis³aw R. zwróci³ siê do mnie z proœb¹ o pomoc w wyjaœnieniu
kwestii bezumownego korzystania z jego nieruchomoœci przez PGE Dystrybucja SA z siedzib¹ w Lublinie.
Z informacji, które uzyska³em w tej sprawie, wynika, ¿e urz¹dzenia energetyczne nale¿¹ce do PGE posadowione zosta³y na nieruchomoœci nale¿¹cej
do pana Stanis³awa R. bez jakiegokolwiek tytu³u prawnego, o czym œwiadczy
ksiêga wieczysta. Takie usytuowanie s³upa wysokiego napiêcia znacznie
utrudnia panu Stanis³awowi R. korzystanie ze swojej w³asnoœci oraz pomniejsza jej w³aœciwoœci jako samoistnej dzia³ki i powoduje szkodê w postaci
zmniejszenia wartoœci nieruchomoœci.
W³aœciciel gruntu zajêtego pod s³up wielokrotnie wystêpowa³ i nadal wystêpuje do PGE o odszkodowanie za poniesione straty. S¹ to jednak wyst¹pienia bezskuteczne, bo w ka¿dym przypadku zak³ad energetyczny
informuje pana Stanis³awa R., ¿e mo¿e skierowaæ tê sprawê do s¹du.
W skali kraju mamy setki tysiêcy kilometrów sieci elektrycznej przebiegaj¹cej przez pola rolników i w³aœcicieli dzia³ek budowlanych. W³aœciciele gruntów, na których posadowione s¹ s³upy oraz inne urz¹dzenia, pozbawieni s¹
jakichkolwiek korzyœci rekompensuj¹cych straty w uprawach, straty zwi¹zane z utrudnieniami w pracach polowych oraz znaczne obni¿enie wartoœci
dzia³ek budowlanych. Chodzi tu przede wszystkim o odszkodowania za zajêcie w latach 1950–1990 gruntów pod s³upy i urz¹dzenia energetyczne.
Wed³ug szacunków rzeczoznawców ze Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Rolnictwa jeden s³up energetyczny na polu powoduje kilkadziesi¹t z³otych straty rocznie – kwota jest zale¿na od bonitacji gleby, rodzaju upraw i liczby zabiegów agrotechnicznych. Wydane w postêpowaniu s¹dowym wyroki
nie stanowi¹ precedensu prawnego, wiêc ka¿dy rolnik chc¹cy dochodziæ
swoich praw musi indywidualnie wystêpowaæ do s¹du i za³¹czaæ ekspertyzê. Wysokie koszty postêpowania s¹dowego oraz koszty wydania ekspertyzy w wiêkszoœci przypadków skutecznie zniechêcaj¹ w³aœcicieli gruntów do
wystêpowania na drogê s¹dow¹ i dochodzenia swoich praw.
W latach piêædziesi¹tych zajêcie gruntów by³o dokonywane bez zgody
w³aœciciela i bez ¿adnego odszkodowania. W latach szeœædziesi¹tych i póŸniej, zgodnie z kolejnymi ustawami w tej sprawie, w³aœcicielowi przys³ugiwa³o jednorazowe odszkodowanie z tytu³u poniesionych strat w uprawach, ale
odszkodowania te by³y wyp³acane sporadycznie. Zdecydowana wiêkszoœæ
w³aœcicieli gruntów nie mog³a skorzystaæ z takiej mo¿liwoœci.
Zak³ady energetyczne twierdz¹, ¿e korzystaj¹ z nieruchomoœci nieprzerwanie przez okres ponad trzydziestu lat i nabyli te miejsca przez zasiedzenie,
a wystêpuj¹cym o odszkodowania w³aœcicielom gruntów odpowiadaj¹, ¿e
ani w czasie instalowania linii, ani póŸniej ¿aden z nich nie protestowa³. Jest
to niepojête, bo przecie¿ w latach 1950–1980 ¿aden cz³owiek w Polsce nie
móg³ protestowaæ. Zak³ady powo³uj¹ siê równie¿ na wydane w tym przedmiocie aktualne orzecznictwo S¹du Najwy¿szego z 2006 i 2007 r., które jest
korzystne wy³¹cznie dla zak³adów energetycznych i zupe³nie pomija roszczenia w³aœcicieli gruntów. Orzecznictwo otwiera drogê do uzyskania odpowiedniej s³u¿ebnoœci poprzez zasiedzenie, gdy trwa³e i widoczne urz¹dzenie znajdowa³o siê na cudzym gruncie wystarczaj¹co d³ugo.
W³aœciciele gruntów rolnych, na których znajduj¹ siê s³upy energetyczne,
wielokrotnie wystêpowali o ostateczne uregulowanie ich stanu prawnego.
Jest to spowodowane tym, ¿e spó³ki energetyczne wykorzystuj¹ sieci do
sprzeda¿y swoich us³ug. Wi¹¿¹ siê z tym te¿ okreœlone koszty dla odbiorców
energii elektrycznej – tak zwana op³ata przesy³owa.
Rolnicy, w³aœciciele gruntów, na których posadowione s¹ s³upy oraz inne
noœniki energii elektrycznej, pozbawieni s¹ z tego tytu³u jakichkolwiek korzyœci. Co wiêcej, musz¹ oni p³aciæ podatek rolny za okreœlon¹ dzia³kê w pe³nej
wysokoœci, bez uwzglêdnienia powierzchni zajmowanej przez posadowione
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tam s³upy nale¿¹ce do spó³ek energetycznych. Dzieje siê tak ju¿ od wielu lat.
Dodatkowo s³upy energetyczne utrudniaj¹ prowadzenie upraw rolnych w ich
s¹siedztwie i ograniczaj¹ mo¿liwoœæ rozbudowy gospodarstw rolnych.
Wobec tego proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Kiedy ostatecznie zostanie uregulowany status prawny s³upów i innych
noœników energii elektrycznej posadowionych na prywatnych rolniczych
gruntach?
Dlaczego spó³ki energetyczne, czerpi¹c korzyœci z prowadzonej dzia³alnoœci, tak¿e zwi¹zanej z pobieraniem op³at przesy³owych, nie chc¹ przekazaæ
prawnym w³aœcicielom rolniczych gruntów nale¿nej czêœci?
Czy spo³ecznie uzasadnione jest masowe kierowanie w³aœcicieli gruntów
staraj¹cych siê o odszkodowania do s¹dów? Czy nie lepiej rozwi¹zaæ ten problem ustawowo?
Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ
Warszawa, 27 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana senatora W³adys³awa Ortyla z³o¿one na 8. posiedzeniu Senatu w dniu 23 marca 2012 r. (znak pisma: BPS/043-08-299/12) w sprawie wyjaœnienia kwestii bezumownego korzystania z nieruchomoœci Pana Stanis³awa R.
przez PGE Dystrybucja SA z siedzib¹ w Lublinie, pragnê przekazaæ nastêpuj¹ce stanowisko. Na przyk³adzie posadowienia urz¹dzeñ nale¿¹cych do PGE na ww. nieruchomoœci podniesiono kwestie braku prawnego uregulowania korzystania przez energetykê
z cudzego gruntu. Przedmiotem ww. oœwiadczenia s¹ pytania, które dotycz¹:
a) terminu ostatecznego uregulowania statusu prawnego s³upów i innych noœników
energii elektrycznej posadowionych na prywatnych rolniczych gruntach;
b) powodu dla którego spó³ki energetyczne, czerpi¹c korzyœci z prowadzonej dzia³alnoœci, nie chc¹ przekazaæ prawnym w³aœcicielom rolniczych gruntów nale¿nej
czêœci;
c) spo³ecznego uzasadnienia masowego kierowania w³aœcicieli gruntów staraj¹cych
siê o odszkodowania do s¹dów;
d) mo¿liwoœci uregulowania problemu ustawowo.
Na wstêpie chcia³bym podkreœliæ, i¿ funkcjonowanie spo³eczeñstwa oraz gospodarki jest uzale¿nione od sta³ego zaspokajania szeregu ró¿nych potrzeb, uznanych w pañstwach o wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego za cel publiczny. W naszym kraju
za taki cel zosta³y uznane w ramach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (tekst jedn. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651, z póŸn. zm.) budowa
i utrzymywanie ci¹gów drena¿owych, przewodów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do przesy³ania
p³ynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a tak¿e innych obiektów zwi¹zanych technologicznie. Ci¹g³oœæ dostarczania i wystarczalnoœæ dostaw ka¿dego z tych mediów ma
decyduj¹cy wp³yw na sprawne funkcjonowanie kraju, w tym na jego bezpieczeñstwo
i rozwój gospodarczy. Brak natomiast któregokolwiek z nich wywo³uje szereg zak³óceñ
skutkuj¹cych najczêœciej perturbacjami gospodarczymi i spo³ecznymi.
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Podstawow¹ form¹ dostarczania i zaopatrzenia w media jest ich przesy³anie oraz
dystrybucja za pomoc¹ urz¹dzeñ przesy³owych. Rozbudowa tego typu urz¹dzeñ jest
wiêc warunkiem koniecznym zrównowa¿onego rozwoju kraju. Niezbêdne jest zatem
sta³e dzia³anie, maj¹ce na celu stwarzanie takich warunków, które umo¿liwi¹ przedsiêbiorcom przesy³owym przeprowadzanie remontów i rozbudowy istniej¹cej infrastruktury, jak równie¿ realizacjê nowej. Obecnie proces inwestycyjny tych urz¹dzeñ
jest niezwykle d³ugotrwa³y i rozcz³onkowany, co wynika przede wszystkim z koniecznoœci przeprowadzenia wielu postêpowañ administracyjnych i uzyskania ró¿norakich
pozwoleñ, uzgodnieñ i opinii jeszcze przed przyst¹pieniem do faktycznej realizacji inwestycji. Przy prowadzeniu tego typu inwestycji ujawniaj¹ siê wszystkie s³aboœci funkcjonowania administracji, szczególnie tej samorz¹dowej, jak równie¿ niedoci¹gniêcia
obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych. Przed uzyskaniem stosownej decyzji umo¿liwiaj¹cej realizacjê inwestycji przedsiêbiorca przesy³owy musi zmierzyæ siê z szeregiem
problemów, dotycz¹cych miêdzy innymi koniecznoœci przejœcia przez tereny o zró¿nicowanym statusie w³asnoœciowym (grunty prywatne, samorz¹dowe itp.) i ochronnym
(grunty rolne, leœne, Natura 2000, parki narodowe, grunty zurbanizowane, zagro¿one
powodziami, zabytkowe itp.), jak równie¿ tereny objête czêœciowo miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a czêœciowo pozbawione planów, co rodzi koniecznoœæ uzyskania w tym zakresie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje liniowe wchodz¹ równie¿ w kolizjê w zasadzie z wszelkimi innymi inwestycjami
liniowymi i przeszkodami naturalnymi.
Dodatkowo w chwili obecnej coraz wiêkszy problem stanowi kwestia nieuregulowania prawa do gruntów pod istniej¹cymi ju¿ urz¹dzeniami przesy³owymi. Problem ten
ca³y czas narasta, a jego nieuregulowanie mo¿e w przysz³oœci negatywnie odbiæ siê na
funkcjonowaniu przedsiêbiorstw przesy³owych i dystrybucyjnych, a zatem i na funkcjonowaniu ca³ego Pañstwa.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, jak równie¿ szereg innych czynników, niezbêdnym
sta³o siê przygotowanie ustawy, która – jako rozwi¹zanie systemowe – w sposób kompleksowy rozwi¹¿e te problemy. Celem takiej ustawy powinno byæ stworzenie odpowiednich i stabilnych warunków dla budowy, eksploatacji oraz modernizowania infrastruktury technicznej niezbêdnej do zapewnienia nieprzerwanego dostarczania energii
elektrycznej, gazów, ciep³a, ropy naftowej i produktów naftowych, jak równie¿ uregulowanie tzw. zasz³oœci, czyli tytu³u prawnego pod nieruchomoœciami, na których znajduje siê ju¿ ww. infrastruktura techniczna.
Pragnê uprzejmie poinformowaæ, i¿ w Ministerstwie Gospodarki zosta³ przygotowany projekt takiej ustawy (ustawa o korytarzach przesy³owych). Projekt ten przewiduje
zarówno usprawnienie procedury administracyjnej zwi¹zanej z planowaniem i budow¹
infrastruktury liniowej, uregulowanie kwestii tzw. zasz³oœci, jak równie¿ rozwi¹zanie
problemów poruszonych w przedmiotowym oœwiadczeniu. Odpowiadaj¹c na pytania
Pana senatora zak³adamy zatem ustawowe uregulowanie problemu odszkodowañ,
z którymi spotykaj¹ siê w³aœciciele nieruchomoœci. Chcê tak¿e wyjaœniæ, i¿ termin jaki
przewidujemy na uregulowanie tego stanu to 20 lat od dnia wejœcia w ¿ycie tej ustawy,
w którym to terminie przedsiêbiorca przesy³owy bêdzie obowi¹zany do uzyskania decyzji o okreœleniu korytarza przesy³owego dla urz¹dzeñ przesy³owych wybudowanych
przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, dla których nie posiada tytu³u prawnego do gruntów, na których urz¹dzenia te s¹ wybudowane.
Odnosz¹c siê do szczegó³owych rozwi¹zañ przewidzianych w projekcie, a zwi¹zanych z pytaniami zawartymi w ww. oœwiadczeniu (m.in. o wzajemne relacje
w³aœciciel-spó³ka energetyczna w kontekœcie korzyœci), pragnê poinformowaæ, i¿ przewiduje siê, ¿e jedyn¹ form¹ pozyskania prawa do nieruchomoœci przez przedsiêbiorstwa energetyczne bêdzie s³u¿ebnoœæ przesy³u ustanawiana w korytarzu przesy³owym
na mocy decyzji o ustanowieniu korytarza przesy³owego lub okreœleniu korytarza przesy³owego. S³u¿ebnoœæ ta zostanie ustanowiona na rzecz przedsiêbiorcy energetycznego, dla którego wydano ww. decyzjê, natomiast w³aœciciel nieruchomoœci lub jej
u¿ytkownik wieczysty otrzyma z tego tytu³u odszkodowanie wyliczone na podstawie
specjalnie opracowanego na te potrzeby algorytmu.
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S³u¿ebnoœæ przesy³u ustanowiona na mocy przedmiotowej ustawy obejmie swym
zakresem okreœlone uprawnienia, jak równie¿ obowi¹zki przedsiêbiorcy energetycznego, które bêdzie móg³ wykonywaæ w granicach korytarza przesy³owego. Tym samym
przedsiêbiorca bêdzie uprawniony miêdzy innymi do eksploatacji, konserwacji, remontu, usuwania awarii, przebudowy lub odbudowy urz¹dzenia przesy³owego. Z t¹
aktywnoœci¹ przedsiêbiorcy zwi¹zane bêdzie uprawnienie do wstêpu lub wjazdu na teren nieruchomoœci obci¹¿onej s³u¿ebnoœci¹ przesy³u w celu wykonania ww. czynnoœci
eksploatacyjnych i remontowych. Na przedsiêbiorcy przesy³owym bêdzie ci¹¿yæ obowi¹zek przywrócenia nieruchomoœci do stanu poprzedniego, niezw³ocznie po wykonaniu ww. czynnoœci, a w przypadku gdy przywrócenie nieruchomoœci do stanu
poprzedniego nie bêdzie mo¿liwe albo bêdzie powodowa³o nadmierne trudnoœci lub koszty dla w³aœciciela lub u¿ytkownika wieczystego nieruchomoœci, przedsiêbiorca bêdzie
zobowi¹zany do wyp³aty odszkodowania w wysokoœci ustalonej w drodze porozumienia stron lub na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, dotycz¹cych odszkodowania za wyw³aszczenie nieruchomoœci. Zgodnie z przedmiotow¹
ustaw¹ odszkodowanie powinno odpowiadaæ wartoœci poniesionych szkód. Ustawa nie
bêdzie natomiast regulowa³a wprost zasad, na jakich powinny byæ udostêpniane nieruchomoœci w celu przeprowadzenia czynnoœci eksploatacyjnych lub remontowych
przez przedsiêbiorcê energetycznego, gdy¿ to powinno byæ przedmiotem indywidualnych umownych uzgodnieñ miêdzy w³aœcicielem lub u¿ytkownikiem wieczystym nieruchomoœci, a przedsiêbiorstwem energetycznym.
Opisane rozwi¹zania zrównowa¿¹ moim zdaniem sytuacjê przedsiêbiorstw energetycznych oraz w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci. Tym samym
umo¿liwi¹ prowadzenie inwestycji, eksploatacjê i modernizacjê sieci energetycznych,
jak równie¿ dadz¹ w³aœcicielom i u¿ytkownikom wieczystym instrumenty umo¿liwiaj¹ce obronê w³asnych praw, miêdzy innymi poprzez mo¿liwoœæ otrzymania rekompensaty finansowej z tytu³u obci¹¿enia ich gruntu s³u¿ebnoœci¹ przesy³u, czy te¿ wejœcia
przez przedsiêbiorcê przesy³owego na grunt, skutkuj¹cego stratami ponoszonymi
przez w³aœciciela lub u¿ytkownika wieczystego nieruchomoœci.
Wyra¿am przekonanie, ¿e powy¿sze wyjaœnienia zostan¹ przyjête jako wyczerpuj¹ca odpowiedŸ na zagadnienia podniesione w oœwiadczeniu Pana senatora W³adys³awa Ortyla.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Tomasz Tomczykiewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
oraz do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Szanowni Panowie Ministrowie!
W ostatnim czasie w naszym kraju powstaje coraz wiêcej elektrowni wiatrowych. Brak rozstrzygniêæ prawnych w zakresie odleg³oœci sytuowania
elektrowni wiatrowych od zabudowañ i gospodarstw domowych powoduje,
¿e powstawanie farm wiatrowych czêsto wi¹¿e siê z dzia³aniem na granicy
prawa, bez poszanowania krajobrazu, œrodowiska, a przede wszystkim ludzi. Spo³eczeñstwo, mimo gwarancji ustawowych, nie uczestniczy w procedowaniu prowadz¹cym do zainstalowania elektrowni wiatrowych. Rodzi to
konflikty, zw³aszcza w sytuacji sytuowania elektrowni blisko domów. Inwestorzy bez trudu uzyskuj¹ informacje dotycz¹ce dzia³ek, którymi s¹ zainteresowani, docieraj¹ do w³aœcicieli, podpisuj¹ umowy monopolistyczne
i rozpoczynaj¹ procedurê administracyjn¹. Wywieraj¹ nacisk na samorz¹dy,
które pod ich wp³ywem, a zw³aszcza pod wp³ywem wizji dodatkowych, niema³ych wp³ywów do bud¿etu, zmieniaj¹ studium wbrew miejscowym strategiom i inicjuj¹ proces wydawania decyzji bez weryfikacji przed³o¿onych
badañ oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko.
Zdaj¹c sobie sprawê z zobowi¹zañ europejskich, z koniecznoœci poszukiwania alternatywnych Ÿróde³ energii, ale te¿ maj¹c na uwadze dobro jednostki i œrodowiska, proszê o informacje:
1. Czy przeprowadzono badania w zwi¹zku ze szkodliwym dzia³aniem
elektrowni wiatrowych na zdrowie cz³owieka?
2. Jakie jest oddzia³ywanie elektrowni wiatrowych na œrodowisko?
3. Jaka powinna byæ minimalna odleg³oœæ farm (przy za³o¿eniu, ¿e wiatrak bêdzie mia³ wysokoœæ 150 m) od zabudowañ mieszkalnych?
4. Czy w ramach kompetencji Ministerstwa Œrodowiska rozwa¿a siê mo¿liwoœæ zmiany art. 135 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska poprzez utworzenie obszaru ograniczonego u¿ytkowania dla instalacji
wykorzystuj¹cych do wytwarzania energii elektrycznej energiê wiatru, czy
te¿ wyda siê stosowne rozporz¹dzenie okreœlaj¹ce odleg³oœæ, co w tej sytuacji
wydaje siê spraw¹ prostsz¹?
5. Jakie s¹ szczegó³owe regulacje w sprawie lokalizacji i funkcjonowania
elektrowni wiatrowych w Europie i na œwiecie?
6. Czy Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Œrodowiska dysponuj¹
ekspertyzami – jeœli tak, to jakimi – na temat skutków inwestycji dotycz¹cych
farm wiatrowych dla zdrowia ludzi i œrodowiska przyrodniczego?
Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 24 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do pisma z dnia 4 kwietnia 2012 r., znak: BPS/043-08-299/12 z za³¹czonym tekstem oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora W³adys³awa Ortyla podczas
8. posiedzenia Senatu w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie odleg³oœci elektrowni wiatrowych od zabudowañ, a tak¿e ich oddzia³ywania na zdrowie ludzi i œrodowisko przyrodnicze, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o prolongatê terminu odpowiedzi na ww. oœwiadczenie do dnia 31 maja 2012 r.
Przesuniêcie terminu odpowiedzi wynika z potrzeby uzyskania szczegó³owych wyjaœnieñ w powy¿szej sprawie ze strony Ministra Œrodowiska oraz Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Mieczys³aw Kasprzak
Pe³nomocnik Rz¹du
do spraw Deregulacji Gospodarczych
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA
Warszawa, 10 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla w sprawie lokalizacji
elektrowni wiatrowych, przekazane przez p. Mariê Pañczyk-Pozdziej, Wicemarsza³ka
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 4 kwietnia 2012 r., znak: BPS/043-08-300/12, poni¿ej przedstawiam stosowne informacje.
Na wstêpie nale¿y podkreœliæ, ¿e resort œrodowiska ma œwiadomoœæ problematyki
wskazanej w z³o¿onym oœwiadczeniu. Wielokrotnie do organu dociera³y informacje
o problemach œrodowiskowych wystêpuj¹cych podczas procesu przygotowania inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej. Jednoczeœnie w sposób ci¹g³y wp³ywa³y tak¿e liczne protesty, skargi i pisma ¿¹daj¹ce zakazu budowy farm wiatrowym na przewa¿aj¹cym obszarze kraju, ze wzglêdu na interesy lokalnych spo³ecznoœci lub wyj¹tkowe
walory œrodowiska przyrodniczego. Na organie spoczywa zatem trudne zadanie umo¿liwienia rozwoju energetyki wiatrowej jako OZE przy uwzglêdnieniu i zapewnieniu
ochrony mieszkañcom s¹siaduj¹cym z terenami przeznaczonymi pod rozwój elek-
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trowni wiatrowych oraz zapobieganiu degradacji obszarów cennych przyrodniczo, jak
ostoje wchodz¹ce w sk³ad Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Odpowiedzi¹ na tê sytuacjê jest przygotowanie i wydanie przez Generaln¹ Dyrekcjê
Ochrony Œrodowiska publikacji „Wytyczne w zakresie prognozowania oddzia³ywañ na
œrodowisko farm wiatrowych”. Zawiera ona dane mówi¹ce o poruszanych w oœwiadczeniu zagadnieniach m.in. o badaniach dotycz¹cych wp³ywu elektrow- ni wiatrowych na
zdrowie ludzi oraz na œrodowisko. Przedstawia oddzia³ywanie energetyki wiatrowej na
œrodowisko akustyczne, mówi o wp³ywie infradŸwiêków, pola elektromagnetycznego
itp. Zadaniem wytycznych jest tak¿e poprawienie jakoœci dokumen- tacji œrodowiskowej oraz wskazanie jak nale¿y prowadziæ procedurê oceny oddzia³ywania na œrodowisko przy przedsiêwziêciach z zakresu energetyki wiatrowej, na co trzeba zwróciæ
szczególn¹ uwagê i jak mo¿na badaæ wp³yw elektrowni wiatrowych na poszczególne
komponenty œrodowiska oraz na mieszkaj¹ce w s¹siedztwie osoby.
Powy¿sza publikacja zostanie niebawem uzupe³niona o wytyczne dotycz¹ce oddzia³ywania elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze, jako te z elementów œrodowiska przyrodniczego, które s¹ najbardziej zagro¿one nieprzemyœlan¹ realizacj¹
projektów farm wiatrowych. Mog¹ one ulegaæ kolizjom z si³owniami wiatrowymi na
skutek specyficznej biologii i ekologii ww. grup organizmów np. ze wzglêdu na wielkoœæ
rozmiarów cia³a, ma³o zwrotny lot, specyfikê pola i k¹tów widzenia, wykorzystywanie
wysokich budowli (np. wie¿ wiatraka) jako miejsc godów itp. Szczególnie zagro¿one s¹
nietoperze, które mog¹ czêsto gin¹æ w s¹siedztwie elektrowni wiatrowych wskutek szoku ciœnieniowego (barotraumy), polegaj¹cego na pêkaniu pêcherzyków p³ucnych dostaj¹c siê w obszar obni¿onego ciœnienia podczas przelotu za obracaj¹c¹ siê ³opat¹ wirnika.
Farmy wiatrowe mog¹ powodowaæ jednoczeœnie zajêcie siedlisk bytowania poszczególnych przedstawicieli fauny, jak równie¿ opuszczenie terenów znajduj¹cych siê w pobli¿u
czynnych turbin wiatrowych. Mog¹ równie¿ stanowiæ przeszkodê na trasie przelotów
ptaków i nietoperzy, zarówno w aspekcie lokalnym (miêdzy miejscami gniazdowania
i ¿erowiskami), jak równie¿ podczas sezonowych migracji jesiennych i wiosennych, gdy
poszczególne gatunki przemieszczaj¹ siê pomiêdzy obszarami zimowania i terenem, na
którym odbywaj¹ rozród. Wszystko to zostanie ujête w projektowanych wytycznych, które wska¿¹ zalecane metody, terminy, obszary i techniki wykonania badañ awifauny
i chiropterofauny oraz analizy jakie nale¿y wykonaæ, aby móc obiektywnie i szczegó³owo
okreœliæ oddzia³ywanie planowanych farm wiatrowych na ptaki i nietoperze.
Nawi¹zuj¹c do pytania o minimaln¹ odleg³oœæ elektrowni wiatrowych od zabudowañ mieszkalnych, wskazaæ nale¿y, i¿ nie jest mo¿liwe podanie takiej wartoœci, nawet
w przypadku dysponowania informacj¹ o wysokoœci turbiny wynosz¹cej 150 m. Uwarunkowane jest to faktem, i¿ okreœlenie odleg³oœci od obiektów mieszkalnych, w jakiej
mo¿na umiejscawiaæ farmy wiatrowe bez generowania negatywnych oddzia³ywañ na
ludzi, zale¿y przede wszystkim od indywidualnych parametrów technicznych planowanych turbin wiatrowych. Wielkoœæ i natê¿enie wp³ywu elektrowni wiatrowych oparte
jest na wielu czynnikach. Rozpatruj¹c przyk³adowo kwestie poziomu ha³asu emitowanego przez si³ownie wiatrowe, pod uwagê nale¿y wzi¹æ nie tylko parametry techniczne
samej turbiny (jak chocia¿by jej wysokoœæ), ale tak¿e ukszta³towanie terenu, prêdkoœæ
i kierunek wiatru, czy rozchodzenie siê fal dŸwiêkowych w powietrzu. Jednoczeœnie istotna jest kwestia samego modelu elektrowni, zastosowanego generatora o okreœlonej
mocy oraz innych szczegó³owych technicznych uwarunkowañ zastosowanych przy ka¿dym projekcie. Wskutek bardzo du¿ej iloœci zmiennych, które stanowi¹ o ostatecznym
kszta³cie, natê¿eniu i wielkoœci rozchodz¹cego siê ha³asu, oraz innych generowanych
przez tego typu przedsiêwziêcia oddzia³ywañ, nie jest mo¿liwe podanie bezwzglêdnej
odleg³oœci od zabudowañ mieszkalnych w jakiej powinny byæ lokalizowane turbiny
wiatrowe, aby nie powodowaæ negatywnego wp³ywu na ludzi. W zale¿noœci od sytuacji
mog¹ byæ to bowiem bardzo ró¿ni¹ce siê od siebie wartoœci, nawet bior¹c pod uwagê
sta³¹ wysokoœæ turbiny wiatrowej równ¹ 150 m.
Jednoczeœnie zaznaczam, i¿ badanie oddzia³ywania elektrowni wiatrowych odbywa
siê podczas procedury oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ
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mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397), zwanego dalej Rozporz¹dzeniem, instalacje planowane na l¹dzie wykorzystuj¹ce si³ê wiatru do produkcji energii, o mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej ni¿ 100 MW, lub
instalacje planowane w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystuj¹ce
si³ê wiatru do produkcji energii, wymagaj¹ zawsze przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Natomiast zgodnie z §3 ust. 1 pkt 6 Rozporz¹dzenia w przypadku instalacji wykorzystuj¹cych si³ê wiatru do produkcji energii, o ca³kowitej wysokoœci nie
ni¿szej ni¿ 30 m, których moc jest mniejsza ni¿ 100 MW, oraz wszystkich zlokalizowanych na obszarach objêtych niektórymi formami ochrony przyrody (parki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, u¿ytki ekologiczne i zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe) na mocy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 Nr 151, poz. 1220, ze zm.),
taki obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko mo¿e zostaæ na³o¿ony. W myœl art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
zwanej dalej ustaw¹ OOŒ, przed realizacj¹ przedsiêwziêæ wymienionych w Rozporz¹dzeniu konieczne jest uzyskanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach,
a w okreœlonych przypadkach równie¿ przeprowadzenie oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Ocena oddzia³ywania na œrodowisko wi¹¿e siê z przeprowadzeniem postêpowania
administracyjnego, które w szczególnoœci obejmuje: weryfikacjê raportu o oddzia³ywaniu planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko, uzyskanie wymaganych ustaw¹ OOŒ
opiniii uzgodnieñ oraz zapewnienie mo¿liwoœci udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu. W ramach ww. oceny, w myœl art. 62 ust. 1 ustawy OOŒ, okreœla siê, analizuje
oraz ocenia bezpoœredni i poœredni wp³yw na œrodowisko oraz zdrowie i warunki ¿ycia
ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne oddzia³ywanie miêdzy ww. elementami,
mo¿liwoœæ oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddzia³ywania
przedsiêwziêcia na œrodowisko, a tak¿e wymagany zakres monitorowania.
Kluczowym materia³em dowodowym w przeprowadzanej ocenie jest przygotowywany przez inwestora raport o oddzia³ywaniu planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko. W dokumencie tym powinny znaleŸæ siê informacje dotycz¹ce zagro¿eñ dla
œrodowiska oraz ludzi, jakie wi¹zaæ siê bêd¹ z realizacj¹, eksploatacj¹/u¿ytkowaniem
i likwidacj¹ inwestycji. W przypadku przedsiêwziêæ polegaj¹cych na budowie farm wiatrowych istotne bêdzie zbadanie wp³ywu elektrowni wiatrowej (kolizyjnoœæ, p³oszenie
itp.) na gatunki lêgowe i przelotne ptaków oraz gatunki nietoperzy wymienione w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 12 paŸdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierz¹t (Dz. U. 2011 Nr 237, poz. 1419), a tak¿e w za³¹cznikach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz dyrektywy Rady 92/43 EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Wa¿nym
elementem raportu bêd¹ równie¿ prognozy propagacyjne ha³asu oraz pola elektromagnetycznego generowanego przez elektrowniê wiatrow¹. Posiadaj¹c powy¿sze informacje, organ wydaj¹cy decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach powinien zawrzeæ
w niej m.in. takie warunki realizacji przedsiêwziêcia, aby zosta³y spe³nione normy
przewidziane w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826)
oraz w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 30 paŸdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 Nr 192, poz. 1883).
Kolejnym elementem oceny oddzia³ywania na œrodowisko, który polega na kontroli
merytorycznej zawartoœci dokumentacji i s³u¿y weryfikacji zaproponowanych przez inwestora warunków realizacji przedsiêwziêcia, jest uzgodnienie z regionalnym dyrektorem ochrony œrodowiska oraz zasiêgniêcie opinii organu inspekcji sanitarnej. Pierwszy
z organów uzgadnia œrodowiskowe uwarunkowania planowanej inwestycji, uwzglêdniaj¹c aspekty przyrodnicze. Analizuje m.in. wp³yw projektowanych turbin wiatro-
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wych na tereny objête powierzchniowymi formami ochrony przyrody np. parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu i przede wszystkim na
obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Przy czym nale¿y zaznaczyæ, ¿e
wyst¹pienie i brak mo¿liwoœci wyeliminowania znacz¹cego negatywnego oddzia³ywania na przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000 lub na integralnoœæ i spójnoœæ
ca³ej sieci powoduje odmowê zgody na realizacjê przedsiêwziêcia. Natomiast inspektor
sanitarny wydaje opiniê okreœlaj¹c¹ wymagania higieniczne i zdrowotne, jakie powinny zostaæ zapewnione przy realizacji przedsiêwziêcia.
Wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy przeprowadzana jest ocena oddzia³ywania na œrodowisko, bêdzie tak¿e zwi¹zane z zapewnieniem mo¿liwoœci udzia³u spo³eczeñstwa. Organ w³aœciwy do wydania ww. decyzji
zobowi¹zany jest do podania do publicznej wiadomoœci informacji o mo¿liwoœciach,
sposobie i miejscu sk³adania uwag i wniosków do raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, wskazuj¹c 21-dniowy termin ich sk³adania. Zgodnie bowiem z art. 29 oraz
art. 80 ustawy OOŒ ka¿dy ma prawo do sk³adania uwag i wniosków w ramach udzia³u
spo³eczeñstwa w postêpowaniu, a organ administracji w³aœciwy do wydania decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach jest zobowi¹zany je rozpatrzyæ przed wydaniem
decyzji. W zwi¹zku z powy¿szym, w ramach przeprowadzanych konsultacji ze spo³eczeñstwem, wszyscy chêtni mog¹ zapoznaæ siê z zebran¹ w sprawie ca³oœci¹ dokumentacji i przeprowadzonymi badaniami, obliczeniami oraz wyp³ywaj¹cymi z nich
wnioskami odnoœnie do oddzia³ywañ generowanych przez projektowane turbiny wiatrowe. Jednoczeœnie mo¿liwe jest wówczas wniesienie wszelkich uwag w zwi¹zku z projektowanym przedsiêwziêciem. Organ administracji wydaj¹cy ww. decyzjê zobowi¹zany jest do rozpatrzenia oraz ustosunkowania siê do ka¿dej z tak z³o¿onych uwag
w swoim rozstrzygniêciu.
Powy¿sze uwarunkowania powoduj¹, ¿e potencjalne oddzia³ywania farmy wiatrowej
bêd¹ analizowane i rozpatrywane na podstawie wyników stosownych badañ i obliczeñ.
S³u¿y temu procedura oceny oddzia³ywania na œrodowisko, która zapewnia dok³adn¹
identyfikacjê wszystkich mo¿liwych uwarunkowañ zwi¹zanych z wp³ywem planowanej
inwestycji na ludzi i œrodowisko. Zabezpieczenie przed ewentualnym negatywnym oddzia³ywaniem turbin wiatrowych odbywa siê poprzez spe³nienie przez inwestora wszelkich wymogów wskazanych w szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotycz¹cych tego
rodzaju dzia³alnoœci, przy jednoczesnym wykorzystaniu najlepszych dostêpnych rozwi¹zañ technicznych i technologicznych. Stopieñ uci¹¿liwoœci oraz poziom i rodzaje zagro¿eñ wynikaj¹ce z realizacji farm wiatrowych powinny zostaæ zidentyfikowane
i zweryfikowane podczas opisywanej procedury. Wydana po jej przeprowadzeniu decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach nak³ada na inwestora szereg obowi¹zków
gwarantuj¹cych spe³nienie standardów jakoœci œrodowiska oraz zapobiegaj¹cych wyst¹pieniu znacz¹cego negatywnego oddzia³ywania dla ¿ycia i zdrowia ludzi oraz œrodowiska (w tym zamieszkuj¹cych go gatunków) i obszarów objêtych ochron¹. Natomiast
w przypadku braku mo¿liwoœci wyeliminowania ww. oddzia³ywania nastêpuje odmowa
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia.
Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce mo¿liwoœci zmiany art. 135 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.),
poprzez utworzenie obszaru ograniczonego u¿ytkowania dla instalacji wykorzystuj¹cych do wytwarzania energii wiatru, informujê, ¿e Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska nie prowadzi prac w tym zakresie. Jednoczeœnie nawi¹zuj¹c do pytania
w sprawie wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego odleg³oœæ organ pragnie wskazaæ
przytoczone wy¿ej argumenty, dotycz¹ce przedmiotowej problematyki. Zawarcie w akcie prawnym odleg³oœci w jakiej obowi¹zywa³by zakaz lokalizacji wszystkich farm wiatrowych nie jest mo¿liwe. Generowane oddzia³ywania bêd¹ bowiem mia³y inny zasiêg
w przypadku pojedynczych turbin wiatrowych o niewielkiej mocy i wysokoœci, ni¿ du¿ych zespo³ów elektrowni wiatro wych sk³adaj¹cych siê z wielu si³owni wiatro wych.
Istotny wp³yw przy okreœlaniu wielkoœci wp³ywu farm wiatrowych na okoliczne tereny
bêd¹ mieæ m.in. warunki naturalne. Ze wzglêdu na wszystkie przytoczone powy¿ej z³o¿one uwarunkowania nie ma mo¿liwoœci wypracowania takiego zapisu w prawodaw-
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stwie, który okreœla³by bezwzglêdn¹ odleg³oœæ planowanej elektrowni wiatrowej od
terenów zamieszka³ych, uniwersaln¹ dla wszystkich farm wiatrowych, niezale¿nie od
ich parametrów technicznych i warunków przyrodniczo-terenowych w ró¿nych regionach kraju. Zawarcie w aktach prawnych jakichkolwiek, chocia¿by przybli¿onych wartoœci parametru oddalenia od miejsca przeznaczonego do pobytu ludzi, ze wzglêdu na
brak wielu kluczowych i indywidualnych danych technicznych oraz œrodowiskowych,
obarczone by³oby bardzo du¿¹ niepewnoœci¹ i nie wykluczy³oby mo¿liwoœci negatywnego oddzia³ywania elektrowni wiatrowych.
Jednoczeœnie organ informuje, ¿e nie dysponuje i nie gromadzi informacji na temat
regulacji w sprawie lokalizacji i funkcjonowania elektrowni wiatrowych w Europie i na
œwiecie.
W odniesieniu do pytania o dysponowanie ekspertyzami na temat skutków przedsiêwziêcia w postaci farm wiatrowych dla zdrowia ludzi i œrodowiska przyrodniczego,
pragnê poinformowaæ, i¿ istnieje mo¿liwoœæ na³o¿enia na inwestora obowi¹zku wykonania analizy porealizacyjnej, okreœlaj¹c jej zakres i termin przedstawienia. W analizie
porealizacyjnej, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko, dokonuje siê porównania ustaleñ zawartych w raporcie
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko i w decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, w szczególnoœci ustaleñ dotycz¹cych przewidywanego charakteru i zakresu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko oraz planowanych dzia³añ zapobiegawczych, z rzeczywistym oddzia³ywaniem przedsiêwziêcia na œrodowisko i dzia³aniami podjêtymi dla jego ograniczenia. Mo¿liwe jest równie¿ na³o¿enie na inwestora obowi¹zku zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzia³ywania przedsiêwziêcia
na œrodowisko. Jednoczeœnie informujê, i¿ obowi¹zek wykonania powy¿szych dzia³añ,
jak równie¿ analizy porealizacyjnej jest okreœlany w decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, co powoduje, i¿ wyniki ww. analizy s¹ w posiadaniu organów wydaj¹cych powy¿sze decyzje dla farm wiatrowych.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski

OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 4 czerwca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 4 kwietnia 2012 r., znak: BPS/043-08-299/12 z za³¹czonym tekstem oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora W³adys³awa Ortyla podczas
8. posiedzenia Senatu w dniu 29 marca 2012 r., przedstawiam poni¿ej stanowisko dotycz¹ce ustalenia minimalnej odleg³oœci elektrowni wiatrowych od zabudowañ, a tak¿e
ich oddzia³ywania na zdrowie ludzi i œrodowisko przyrodnicze.
Odpowiadaj¹c na kwestie poruszone w oœwiadczeniu nale¿y przede wszystkim wyjaœniæ, ¿e Minister Gospodarki nie jest organem w³aœciwym do ustalania rzeczywistego
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oddzia³ywania elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi i œrodowiska przyrodniczego, co
jest spraw¹ kluczow¹ przy ustalaniu zasad lokalizowania elektrowni wiatrowych, czy
te¿ okreœlenia minimalnej odleg³oœci elektrowni wiatrowych od zabudowañ.
Nale¿y wyjaœniæ, ¿e Minister Gospodarki poprzez tworzone przepisy prawne zachêca potencjalnych inwestorów do podejmowania dzia³añ w zakresie rozwoju wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Podstaw¹ powy¿szych dzia³añ jest zapewnienie
inwestorom korzystnych warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
wytwarzania „zielonej” energii.
Jednoczeœnie informujê, ¿e kontrowersje i zg³oszenia docieraj¹ce do Ministra Gospodarki w sprawie oddzia³ywania turbin wiatrowych na zdrowie ludzi i œrodowisko
przyrodnicze spowodowa³y, i¿ w dniu 24 kwietnia br. zosta³y skierowane do Ministra
Œrodowiska oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oficjalne
wyst¹pienia z pytaniami dotycz¹cymi m.in. pojawiaj¹cych siê postulatów o ustanowienie minimalnych odleg³oœci elektrowni wiatrowych od zabudowañ mieszkalnych i gospodarczych, jak równie¿ przedstawienia szczegó³owych raportów naukowych
wyjaœniaj¹cych wszelkie w¹tpliwoœci w zakresie oddzia³ywania elektrowni wiatrowych
na zdrowie ludzi i œrodowisko przyrodnicze.
Analiza przes³anych stanowisk ww. resortów umo¿liwi Ministrowi Gospodarki zajêcie w najbli¿szym czasie ostatecznego stanowiska. Podjêta decyzja kierunkowa bêdzie
odnosiæ siê do kwestii uruchomienia inicjatywy legislacyjnej, czy te¿ podjêcia ewentualnych dzia³añ koordynacyjnych w zakresie wprowadzenia przepisów okreœlaj¹cych
minimaln¹ odleg³oœæ farm wiatrowych od zabudowañ mieszkalnych.
Kolejn¹ spraw¹ jest przes¹dzenie potrzeby ustanowienia dodatkowych obszarów
ograniczonego u¿ytkowania dla instalacji wytwarzaj¹cych energiê elektryczn¹ ze Ÿróde³ wiatrowych, a tak¿e zebranie i usystematyzowanie najnowszej wiedzy wynikaj¹cej
z przeprowadzonych analiz naukowych poœwiêconych skutkom oddzia³ywania farm
wiatrowych na zdrowie ludzi, organizmów ¿ywych i œrodowiska przyrodniczego.
Analiza wyjaœnieñ przedstawionych przez Ministra Œrodowiska wskazuje, ¿e ma
on œwiadomoœæ skali obserwowanych sprzeciwów spo³ecznych zwi¹zanych z realizacj¹ kolejnych inwestycji w elektrownie wiatrowe. Minister Œrodowiska przyzna³, ¿e
dociera³y do niego informacje o problemach œrodowiskowych wystêpuj¹cych podczas
procesu przygotowania tych inwestycji. Równolegle w sposób ci¹g³y wp³ywa³y tak¿e
liczne protesty, skargi i pisma ¿¹daj¹ce zakazu budowy farm wiatrowym na przewa¿aj¹cym obszarze kraju, ze wzglêdu na interesy lokalnych spo³ecznoœci lub wyj¹tkowe walory œrodowiska przyrodniczego. Minister Œrodowiska podkreœli³, jak niezwykle
trudne jest zadanie umo¿liwienia rozwoju energetyki wiatrowej, przy uwzglêdnieniu
i zapewnieniu odpowiedniej ochrony mieszkañcom s¹siaduj¹cym z terenami przeznaczonymi pod budowê elektrowni wiatrowych oraz zapobieganiu degradacji obszarów cennych przyrodniczo, jak ostoje wchodz¹ce np. w sk³ad Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000.
W ocenie resortu œrodowiska, odpowiedzi¹ na powy¿sz¹ sytuacjê jest przygotowanie i wydanie przez Generaln¹ Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska publikacji pod nazw¹
„Wytyczne w zakresie prognozowania oddzia³ywañ na œrodowisko farm wiatrowych”.
Zawiera ona m.in. dane o badaniach dotycz¹cych wp³ywu elektrowni wiatrowych na
zdrowie ludzi oraz na œrodowisko. Przedstawia oddzia³ywanie energetyki wiatrowej na
œrodowisko akustyczne. Mówi o wp³ywie infradŸwiêków, pola elektromagnetycznego
itp. Zadaniem wytycznych jest tak¿e poprawienie jakoœci dokumentacji œrodowiskowej
oraz wskazanie jak nale¿y prowadziæ procedurê oceny oddzia³ywania na œrodowisko
przy przedsiêwziêciach z zakresu energetyki wiatrowej, na co trzeba zwróciæ szczególn¹
uwagê i jak mo¿na badaæ wp³yw elektrowni wiatrowych na poszczególne komponenty
œrodowiska oraz na osoby zamieszkuj¹ce w s¹siedztwie.
Zgodnie z zapowiedzi¹ Ministra Œrodowiska wspomniana publikacja zostanie niebawem uzupe³niona o wytyczne dotycz¹ce oddzia³ywania elektrowni wiatrowych na
ptaki i nietoperze, gdy¿ s¹ one najbardziej zagro¿one dzia³aniem farm wiatrowych. Ptaki i nietoperze mog¹ ulegaæ kolizjom z si³owniami wiatrowymi na skutek specyficznej
biologii i ekologii ww. grup organizmów np. ze wzglêdu na wielkoœæ rozmiarów cia³a,
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ma³o zwrotny lot, specyfikê pola i k¹tów widzenia, wykorzystywanie wysokich budowli
(np. wie¿ wiatraka) jako miejsc godów itp. Szczególnie zagro¿one s¹ nietoperze, które
mog¹ czêsto gin¹æ w s¹siedztwie elektrowni wiatrowych wskutek szoku ciœnieniowego
(barotraumy), polegaj¹cego na pêkaniu pêcherzyków p³ucnych dostaj¹c siê w obszar
obni¿onego ciœnienia podczas przelotu za obracaj¹c¹ siê ³opat¹ wirnika. Farmy wiatrowe mog¹ powodowaæ jednoczeœnie zajêcie siedlisk bytowania poszczególnych przedstawicieli fauny, jak równie¿ opuszczenie terenów znajduj¹cych siê w pobli¿u
czynnych turbin wiatrowych. Wiatraki mog¹ równie¿ stanowiæ przeszkodê na trasie
przelotów ptaków i nietoperzy, zarówno w aspekcie lokalnym (miêdzy miejscami gniazdowania i ¿erowiskami), jak równie¿ podczas sezonowych migracji jesiennych i wiosennych, gdy poszczególne gatunki przemieszczaj¹ siê pomiêdzy obszarami zimowania
i terenem, na którym odbywaj¹ rozród. Wszystko to wed³ug zapowiedzi resortu œrodowiska zostanie ujête w projektowanych wytycznych, które wska¿¹ zalecane metody,
terminy, obszary i techniki wykonania badañ awifauny i chiropterofauny oraz analizy
jakie nale¿y wykonaæ, aby móc obiektywnie i szczegó³owo okreœliæ oddzia³ywanie planowanych farm wiatrowych na ptaki i nietoperze.
Rozwa¿aj¹c kwestiê minimalnej odleg³oœci elektrowni wiatrowych od zabudowañ
mieszkalnych Minister Œrodowiska stwierdzi³, i¿ nie jest mo¿liwe podanie takiej wartoœci, nawet w przypadku dysponowania informacj¹ o wysokoœci turbiny wynosz¹cej
150 m. Uwarunkowane jest to faktem, i¿ okreœlenie odleg³oœci od obiektów mieszkalnych, w jakiej mo¿na umiejscawiaæ farmy wiatrowe bez generowania negatywnych oddzia³ywañ na ludzi, zale¿y przede wszystkim od indywidualnych parametrów
technicznych planowanych turbin wiatrowych. Wielkoœæ i natê¿enie wp³ywu elektrowni wiatrowych oparte jest na wielu czynnikach. Rozpatruj¹c przyk³adowo kwestie poziomu ha³asu emitowanego przez si³ownie wiatrowe, pod uwagê nale¿y wzi¹æ nie tylko
parametry techniczne samej turbiny (jak chocia¿by jej wysokoœæ), ale tak¿e ukszta³towanie terenu, prêdkoœæ i kierunek wiatru, czy rozchodzenie siê fal dŸwiêkowych w powietrzu. Jednoczeœnie istotna jest kwestia samego modelu elektrowni, zastosowanego
generatora o okreœlonej mocy oraz innych szczegó³owych technicznych uwarunkowañ
zastosowanych przy ka¿dym projekcie. Wskutek bardzo du¿ej iloœci zmiennych, które
stanowi¹ o ostatecznym kszta³cie, natê¿eniu i wielkoœci rozchodz¹cego siê ha³asu, oraz
innych generowanych przez tego typu przedsiêwziêcia oddzia³ywañ, nie jest mo¿liwe
podanie bezwzglêdnej odleg³oœci od zabudowañ mieszkalnych w jakiej powinny byæ lokalizowane turbiny wiatrowe, aby nie powodowaæ negatywnego wp³ywu na ludzi. W zale¿noœci od sytuacji mog¹ byæ to bowiem bardzo ró¿ni¹ce siê od siebie wartoœci, nawet
bior¹c pod uwagê sta³¹ wysokoœæ turbiny wiatrowej równ¹ 150 m.
Jednoczeœnie Minister Œrodowiska wyjaœni³, i¿ badanie oddzia³ywania elektrowni
wiatrowych odbywa siê podczas procedury oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz. U. 2010
Nr 213, poz. 1397), zwanego dalej Rozporz¹dzeniem, instalacje planowane na l¹dzie
wykorzystuj¹ce si³ê wiatru do produkcji energii, o mocy nominalnej elektrowni nie
mniejszej ni¿ 100 MW, lub instalacje planowane w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystuj¹ce si³ê wiatru do produkcji energii, wymagaj¹ zawsze przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Natomiast zgodnie z §3 ust. 1 pkt 6
Rozporz¹dzenia w przypadku instalacji wykorzystuj¹cych si³ê wiatru do produkcji
energii, o ca³kowitej wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 30 m, których moc jest mniejsza ni¿
100 MW, oraz wszystkich zlokalizowanych na obszarach objêtych niektórymi formami
ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, u¿ytki ekologiczne i zespo³y
przyrodniczo-krajobrazowe) na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2009 Nr 151, poz. 1220, ze zm.), taki obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko mo¿e zostaæ na³o¿ony. W myœl art. 71 ust. 2 ustawy
z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej ustaw¹ OOŒ, przed realiza-
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cj¹ przedsiêwziêæ wymienionych w Rozporz¹dzeniu konieczne jest uzyskanie decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach, a w okreœlonych przypadkach równie¿ przeprowadzenie oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Ocena oddzia³ywania na œrodowisko wi¹¿e siê z przeprowadzeniem postêpowania
administracyjnego, które w szczególnoœci obejmuje: weryfikacjê raportu o oddzia³ywaniu planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko, uzyskanie wymaganych ustaw¹ OOŒ
opinii i uzgodnieñ oraz zapewnienie mo¿liwoœci udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu. W ramach ww. oceny, w myœl art. 62 ust. 1 ustawy OOŒ, okreœla siê, analizuje
oraz ocenia bezpoœredni i poœredni wp³yw na œrodowisko oraz zdrowie i warunki ¿ycia
ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne oddzia³ywanie miêdzy ww. elementami,
mo¿liwoœæ oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddzia³ywania
przedsiêwziêcia na œrodowisko, a tak¿e wymagany zakres monitorowania.
Kluczowym materia³em dowodowym w przeprowadzanej ocenie jest przygotowywany przez inwestora raport o oddzia³ywaniu planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko. W dokumencie tym powinny znaleŸæ siê informacje dotycz¹ce zagro¿eñ dla
œrodowiska oraz ludzi, jakie wi¹zaæ siê bêd¹ z realizacj¹, eksploatacj¹/u¿ytkowaniem
i likwidacj¹ inwestycji. W przypadku przedsiêwziêæ polegaj¹cych na budowie farm wiatrowych istotne bêdzie zbadanie wp³ywu elektrowni wiatrowej (kolizyjnoœæ, p³oszenie
itp.) na gatunki lêgowe i przelotne ptaków oraz gatunki nietoperzy wymienione w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 12 paŸdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierz¹t (Dz. U. 2011 Nr 237, poz. 1419), a tak¿e w za³¹cznikach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz dyrektywy Rady 92/43 EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Wa¿nym
elementem raportu s¹ równie¿ prognozy propagacyjne ha³asu oraz pola elektromagnetycznego generowanego przez elektrowniê wiatrow¹. Posiadaj¹c powy¿sze informacje,
organ wydaj¹cy decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach powinien zawrzeæ w niej
m.in. takie warunki realizacji przedsiêwziêcia, aby zosta³y spe³nione normy przewidziane w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826) oraz
w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 30 paŸdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 Nr 192, poz. 1883).
Kolejnym elementem oceny oddzia³ywania na œrodowisko, który polega na kontroli
merytorycznej zawartoœci dokumentacji i s³u¿y weryfikacji zaproponowanych przez inwestora warunków realizacji przedsiêwziêcia, jest uzgodnienie z regionalnym dyrektorem ochrony œrodowiska oraz zasiêgniêcie opinii organu inspekcji sanitarnej. Pierwszy
z organów uzgadnia œrodowiskowe uwarunkowania planowanej inwestycji, uwzglêdniaj¹c aspekty przyrodnicze. Analizuje m.in. wp³yw projektowanych turbin wiatrowych na tereny objête powierzchniowymi formami ochrony przyrody np. parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu i przede wszystkim na
obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Przy czym nale¿y zaznaczyæ, ¿e
wyst¹pienie i brak mo¿liwoœci wyeliminowania znacz¹cego negatywnego oddzia³ywania na przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000 lub na integralnoœæ i spójnoœæ
ca³ej sieci powoduje odmowê zgody na realizacjê przedsiêwziêcia. Natomiast inspektor
sanitarny wydaje opiniê okreœlaj¹c¹ wymagania higieniczne i zdrowotne, jakie powinny zostaæ zapewnione przy realizacji przedsiêwziêcia.
Wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy przeprowadzana jest ocena oddzia³ywania na œrodowisko, bêdzie tak¿e zwi¹zane z zapewnieniem mo¿liwoœci udzia³u spo³eczeñstwa. Organ w³aœciwy do wydania ww. decyzji
zobowi¹zany jest do podania do publicznej wiadomoœci informacji o mo¿liwoœciach,
sposobie i miejscu sk³adania uwagi wniosków do raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, wskazuj¹c 21-dniowy termin ich sk³adania. Zgodnie bowiem z art. 29 oraz
art. 80 ustawy OOŒ ka¿dy ma prawo do sk³adania uwag i wniosków w ramach udzia³u
spo³eczeñstwa w postêpowaniu, a organ administracji w³aœciwy do wydania decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach jest zobowi¹zany je rozpatrzyæ przed wydaniem
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decyzji. W zwi¹zku z tym, w ramach przeprowadzanych konsultacji ze spo³eczeñstwem, wszyscy chêtni mog¹ zapoznaæ siê z zebran¹ w sprawie ca³oœci¹ dokumentacji
i przeprowadzonymi badaniami, obliczeniami oraz wyp³ywaj¹cymi z nich wnioskami
odnoœnie do oddzia³ywañ generowanych przez projektowane turbiny wiatrowe. Jednoczeœnie mo¿liwe jest wówczas wniesienie wszelkich uwag w zwi¹zku z projektowanym
przedsiêwziêciem. Organ administracji wydaj¹cy ww. decyzjê zobowi¹za- ny jest do
rozpatrzenia oraz ustosunkowania siê do ka¿dej z tak z³o¿onych uwag w swoim rozstrzygniêciu.
Powy¿sze uwarunkowania powoduj¹, ¿e potencjalne oddzia³ywania farmy wiatrowej
bêd¹ analizowane i rozpatrywane na podstawie wyników stosownych badañ i obliczeñ.
S³u¿y temu procedura oceny oddzia³ywania na œrodowisko, która zapewnia dok³adn¹
identyfikacjê wszystkich mo¿liwych uwarunkowañ zwi¹zanych z wp³ywem planowanej
inwestycji na ludzi i œrodowisko. Zabezpieczenie przed ewentualnym negatywnym oddzia³ywaniem turbin wiatrowych odbywa siê poprzez spe³nienie przez inwestora wszelkich wymogów wskazanych w szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotycz¹cych tego
rodzaju dzia³alnoœci, przy jednoczesnym wykorzystaniu najlepszych dostêpnych rozwi¹zañ technicznych i technologicznych. Stopieñ uci¹¿liwoœci oraz poziom i rodzaje zagro¿eñ wynikaj¹ce z realizacji farm wiatrowych powinny zostaæ zidentyfikowane
i zweryfikowane podczas opisywanej procedury. Wydana po jej przeprowadzeniu decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach nak³ada na inwestora szereg obowi¹zków
gwarantuj¹cych spe³nienie standardów jakoœci œrodowiska oraz zapobiegaj¹cych wyst¹pieniu znacz¹cego negatywnego oddzia³ywania dla ¿ycia i zdrowia ludzi oraz œrodowiska (w tym zamieszkuj¹cych go gatunków) i obszarów objêtych ochron¹. Natomiast
w przypadku braku mo¿liwoœci wyeliminowania ww. oddzia³ywania nastêpuje odmowa
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia.
Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce mo¿liwoœci zmiany art. 135 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.),
poprzez utworzenie obszaru ograniczonego u¿ytkowania dla instalacji wykorzystuj¹cych do wytwarzania energii wiatru, Minister Œrodowiska poinformowa³, ¿e Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska nie prowadzi prac w tym zakresie. Jednoczeœnie
nawi¹zuj¹c do pytania w sprawie wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego odleg³oœæ resort œrodowiska pragnie wskazaæ przytoczone wy¿ej argumenty, dotycz¹ce przedmiotowej problematyki. Zawarcie w akcie prawnym odleg³oœci w jakiej obowi¹zywa³by
zakaz lokalizacji wszystkich farm wiatrowych nie jest mo¿liwe. Generowane oddzia³ywania bêd¹ bowiem mia³y inny zasiêg w przypadku pojedynczych turbin wiatrowych
o niewielkiej mocy i wysokoœci, ni¿ du¿ych zespo³ów elektrowni wiatrowych sk³adaj¹cych siê z wielu si³owni wiatrowych. Istotny wp³yw przy okreœlaniu wielkoœci wp³ywu
farm wiatrowych na okoliczne tereny bêd¹ mieæ m.in. warunki naturalne. Ze wzglêdu
na wszystkie przytoczone powy¿ej z³o¿one uwarunkowania w ocenie resortu œrodowiska nie ma mo¿liwoœci wypracowania takiego zapisu w prawodawstwie, który okreœla³by bezwzglêdn¹ odleg³oœæ planowanej elektrowni wiatrowej od terenów
zamieszka³ych, uniwersaln¹ dla wszystkich farm wiatrowych, niezale¿nie od ich parametrów technicznych i warunków przyrodniczo-terenowych w ró¿nych regionach kraju. Zawarcie w aktach prawnych jakichkolwiek, chocia¿by przybli¿onych wartoœci
parametru oddalenia od miejsca przeznaczonego do pobytu ludzi, ze wzglêdu na brak
wielu kluczowych i indywidualnych danych technicznych oraz œrodowiskowych, obarczone by³oby bardzo du¿¹ niepewnoœci¹ i nie wykluczy³oby mo¿liwoœci negatywnego
oddzia³ywania elektrowni wiatrowych.
Jednoczeœnie Minister Œrodowiska stwierdzi³, ¿e nie dysponuje i nie gromadzi informacji na temat regulacji w sprawie lokalizacji i funkcjonowania elektrowni wiatrowych w Europie i na œwiecie.
W odniesieniu do pytania o dysponowanie ekspertyzami na temat skutków przedsiêwziêcia w postaci farm wiatrowych dla zdrowia ludzi i œrodowiska przyrodniczego,
Minister Œrodowiska poinformowa³, i¿ istnieje mo¿liwoœæ na³o¿enia na inwestora obowi¹zku wykonania analizy porealizacyjnej, okreœlaj¹c jej zakres i termin przedstawienia. W analizie porealizacyjnej, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o udostêpnianiu
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informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, dokonuje siê porównania ustaleñ zawartych w raporcie o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko i w decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, w szczególnoœci ustaleñ dotycz¹cych przewidywanego
charakteru i zakresu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko oraz planowanych
dzia³añ zapobiegawczych, z rzeczywistym oddzia³ywaniem przedsiêwziêcia na œrodowisko i dzia³aniami podjêtymi dla jego ograniczenia. Mo¿liwe jest równie¿ na³o¿enie na
inwestora obowi¹zku zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzia³ywania
przedsiêwziêcia na œrodowisko. Jednoczeœnie informuje, i¿ obowi¹zek wykonania powy¿szych dzia³añ, jak równie¿ analizy porealizacyjnej jest okreœlany w decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, co powoduje, i¿ wyniki ww. analizy s¹ w posiadaniu
organów wydaj¹cych powy¿sze decyzje dla farm wiatrowych.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) potwierdzi³
w przekazanym stanowisku, i¿ obowi¹zuj¹ce przepisy z zakresu planowania przestrzennego, tj. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, nie
okreœlaj¹ wymaganej sta³ej odleg³oœci elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej. Normy tego typu mog¹ byæ wprowadzane w aktach prawa miejscowego – uchwa³ach w przedmiocie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ramach
w³adztwa planistycznego, którym dysponuj¹ gminy. Elektrownia wiatrowa w obecnym
stanie prawnym nie stanowi inwestycji celu publicznego, w zwi¹zku z tym jej lokalizacja na terenach nieobjêtych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
W ocenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dalej MTBiGM
zarówno uchwalenie studium uwarunkowañ i kierunków rozwoju zagospodarowania
przestrzennego gminy jak i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wymaga, zgodnie z przepisem art. 46 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.), przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko,
dotycz¹cej projektów tych dokumentów. W ramach tej procedury sporz¹dzana jest
prognoza oddzia³ywania na œrodowisko (uregulowana w przepisie art. 51 ww. ustawy),
obejmuj¹ca miêdzy innymi analizê i ocenê dotycz¹c¹:
a) istniej¹cego stanu œrodowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu,
b) stanu œrodowiska na obszarach objêtych przewidywanym znacz¹cym oddzia³ywaniem,
c) przewidywanych znacz¹cych oddzia³ywañ, w tym oddzia³ywañ bezpoœrednich,
poœrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, œrednioterminowych i d³ugoterminowych, sta³ych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych,
na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnoœci tego obszaru,
a tak¿e na œrodowisko, a w szczególnoœci na: ró¿norodnoœæ biologiczn¹, ludzi,
zwierzêta, roœliny, wodê, powietrze, powierzchniê ziemi, krajobraz, klimat, zasoby
naturalne.
MTBiGM stwierdzi³ ponadto, i¿ w prawodawstwie krajów europejskich istniej¹ ró¿ne sposoby okreœlenia wymaganej odleg³oœci farm wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej. W czêœci pañstw przybieraj¹ one formê sztywno okreœlonych odleg³oœci,
w innych zaleca siê uzale¿nienie dystansu od szeregu czynników œrodowiskowych oraz
zwi¹zanych z parametrami technicznymi elektrowni wiatrowej (w elekcie w ka¿dym
przypadku dozwolona odleg³oœæ bêdzie inna). Przyk³adowe odleg³oœci kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
a) Anglia – 350 m (sugerowane w wytycznych – guidance);
b) Szkocja – 2 km (jw.);
c) Walia – 500 m (jw.);
d) Belgia – brak wskazania na poziomie krajowym, we Flandrii obowi¹zuje odleg³oœæ
250 m;
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e) Dania – czterokrotnoœæ wysokoœci masztu;
f) Francja – brak ustalonej odleg³oœci;
g) Holandia – brak ustalonej odleg³oœci.
W stanowisku MTBiGM wyjaœniono, ¿e resort ten nie dysponuje szczegó³owymi
opracowaniami naukowymi w zakresie skutków inwestycji dotycz¹cych farm wiatrowych dla zdrowia ludzi i œrodowiska przyrodniczego.
Przedstawiaj¹c powy¿sze informacje wyra¿am przekonanie, ¿e stanowi¹ one wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na kwestie zawarte w przedmiotowym oœwiadczeniu.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Mieczys³aw Kasprzak
Pe³nomocnik Rz¹du
do spraw Deregulacji Gospodarczych
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Paj¹ka
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Z dniem 1 stycznia 2007 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 16 listopada
2006 r. o op³acie skarbowej (DzU nr 225, poz. 1635). Ustawa ta, zgodnie
z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (DzU nr 203, poz. 1966, z póŸn. zm.) stwierdza, ¿e dochody p³yn¹ce z op³aty skarbowej przekazywane s¹ na rachunek
bud¿etu gminy, na obszarze której ma siedzibê podmiot dokonuj¹cy czynnoœci urzêdowej albo wydaj¹cy zaœwiadczenie lub zezwolenie.
Ten zapis powoduje, ¿e niektóre nale¿noœci pobrane w siedzibie podmiotu, który dokona³ czynnoœci urzêdowej, staj¹ siê dochodami gminy, na
obszarze której ma siedzibê ten podmiot, a nie dochodami tej gminy, z której pochodzi p³atnik. Doœwiadczy³em tego, kiedy wyst¹pi³em do Urzêdu
Skarbo wego w Suchej Bes kidzkiej o wydanie zaœwiadczenia o nadaniu
numeru identyfikacji podatkowej, gdy organizowa³em biuro senatorskie.
Za tê czynnoœæ urz¹d skarbowy pobra³ op³atê 21 z³. Ta op³ata automatycznie sta³a siê dochodem gminy, w której siedzibê ma wy¿ej wymieniony
urz¹d skarbowy, a nie gmina, której jestem mieszkañcem, w której mam
dom i jestem zameldowany. Podmiot pobieraj¹cy op³atê skarbow¹ jest instytucj¹ pañstwow¹ i wszelkie koszty jego dzia³alnoœci ponosi bud¿et pañstwa, a nie gminy. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e o wiele bardziej sprawiedliwe
by³oby przekazanie tej nale¿noœci gminie Zawoja, to znaczy gminie moje go
zamieszkania.
Mam w zwi¹zku z tym zapytanie, czy w Ministerstwie Finansów jest rozwa¿ane takie rozwi¹zanie, by wszystkie op³aty skarbowe stanowi¹ce dochody jednostek samorz¹du w sposób jednoznaczny by³y dochodami tej
jednostki, z której pochodzi podmiot p³ac¹cy tak¹ op³atê, a nie samorz¹du,
w którym jest siedziba podmiotu dokonuj¹cego poboru nale¿noœci. Czy Pan
Minister przewiduje podjêcie w najbli¿szym czasie starañ w sprawie znowelizowania przepisów dotycz¹cych op³aty skarbowej?
Z wyrazami szacunku
Andrzej Paj¹k

OdpowiedŸ
Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2012 r. znak: BPS/043-08-301/12, przy
którym zosta³ przes³any tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Andrzeja Paj¹ka –
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca
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2012 r., w sprawie zmiany zasad dystrybucji wp³ywów z tytu³u op³aty skarbowej,
uprzejmie informujê.
Kwestia dotycz¹ca zmiany zasad dystrybucji wp³ywów z tytu³u op³aty skarbowej
by³a wielokrotnie analizowana podczas prac nad nowelizacj¹ ustawy o op³acie skarbowej oraz ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego.
Zgodnie z przepisami ustawy dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z póŸn. zm.), zwanej dalej
„ustaw¹ o dochodach j.s.t.”, okreœlaj¹cymi zasady dystrybucji wp³ywów z op³aty skarbowej, wp³ywy z tej op³aty, co do zasady, s¹ wp³acane na rachunek bud¿etu gminy, na
obszarze której jest po³o¿ony w³aœciwy organ podatkowy.
Zmiana przepisów reguluj¹cych podzia³ wp³ywów z op³aty skarbowej w sposób zaproponowany w oœwiadczeniu, polegaj¹ca na okreœleniu beneficjenta tych wp³ywów
przy uwzglêdnieniu miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika spowoduje, ¿e inna
gmina bêdzie otrzymywa³a wp³ywy z op³aty skarbowej, a organ innej gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) bêdzie zobowi¹zany do prowadzenia postêpowañ podatkowych w sprawach op³aty skarbowej i ponoszenia kosztów z tym zwi¹zanych.
Pragnê jednoczeœnie wskazaæ, ¿e przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op³acie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z póŸn. zm.) przewiduj¹ mo¿liwoœæ zarz¹dzenia przez radê gminy poboru op³aty skarbowej w drodze inkasa, co jest dogodnym dla
podatników sposobem zap³aty op³aty skarbowej. Rada gminy mo¿e zarz¹dziæ pobór inkasa wy³¹cznie od tych przedmiotów op³aty skarbowej, z tytu³u których wp³ywy s¹
przekazywane na rachunek gminy, której rada jest organem. Ustanowienie beneficjentami wp³ywów z op³aty skarbowej gmin w³aœciwych ze wzglêdu na miejsce zamieszkania (siedziby) podmiotu sk³adaj¹cego wniosek o dokonanie czynnoœci urzêdowej,
wydanie zaœwiadczenia lub zezwolenia, tj. w inny sposób ni¿ zgodnie z siedzib¹ podmiotu dokonuj¹cego czynnoœci urzêdowej, albo wydaj¹cego zaœwiadczenie lub zezwolenie spowoduje, ¿e funkcjonuj¹ce rozwi¹zanie, umo¿liwiaj¹ce pobór op³aty skarbowej
w drodze inkasa, bêdzie nieefektywne.
Zmiana zasad dystrybucji wp³ywów z op³aty skarbowej wymaga³aby nie tylko wprowadzenia zmian w przepisach art. 14 ustawy o dochodach j.s.t., ale tak¿e wprowadzenia w szerokim zakresie zmian w ustawie o op³acie skarbowej oraz w jej przepisach
wykonawczych, w tym w zakresie w³aœciwoœci organów podatkowych oraz trybu zwrotu op³aty skarbowej.
Niezale¿nie od powy¿szego pragnê zauwa¿yæ, ¿e jakkolwiek obowi¹zuj¹cy sposób
podzia³u wp³ywów mo¿e wydawaæ siê niesprawiedliwy, to nale¿y podkreœliæ, ¿e zgodnie
z art. 20 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t., wp³ywy z op³aty skarbowej, jako jeden ze
sk³adników dochodów podatkowych gminy, s¹ uwzglêdniane przy ustalaniu wysokoœci subwencji b¹dŸ wp³at i wp³ywaj¹ na ich wielkoœæ. Zgodnie z ustaw¹ od dochodach
j.s.t. wysokoœæ czêœci wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w zakresie kwoty podstawowej, a tak¿e wysokoœæ wp³at do bud¿etu pañstwa, uzale¿nione s¹ od relacji miêdzy wskaŸnikiem okreœlaj¹cym wielkoœci dochodów podatkowych na jednego
mieszkañca gminy (tzw. „wskaŸnikiem Gg”) i analogicznym wskaŸnikiem dochodów
podatkowych dla wszystkich gmin w kraju (tzw. „wskaŸnikiem Gg”). Stosownie do art.
20 ust. 2 tej ustawy, kwotê podstawow¹ otrzymuje gmina, w której wskaŸnik G jest
mniejszy ni¿ 92% wskaŸnika Gg. Im wiêksza jest ró¿nica miêdzy wskaŸnikiem Gg
i wskaŸnikiem G dla danej gminy, tym wy¿sza jest kwota podstawowa. Zgodnie z art.
29 ust. 1 o dochodach j.s.t. – gminy, w których wskaŸnik G jest wiêkszy od 150%
wskaŸnika Gg, dokonuj¹ wp³at do bud¿etu pañstwa, z przeznaczeniem na czêœæ równowa¿¹c¹ subwencji ogólnej dla gmin. Im wy¿szy jest wskaŸnik G od 150% wskaŸnika Gg, tym wy¿sza jest kwota wp³at. Oznacza to, ¿e okreœlone w ustawie o dochodach
j.s.t. regulacje zapewniaj¹ wyrównywanie dochodów poszczególnym gminom, uwzglêdniaj¹c obowi¹zuj¹ce zasady dystrybucji wp³ywów z op³aty skarbowej.
W œwietle powy¿szego, nie znajduje uzasadnienia propozycja polegaj¹ca na dokonaniu zmiany sposobu podzia³u wp³ywów z tytu³u op³aty skarbowej dla gmin przez powi¹zanie wp³ywów z tej op³aty z miejscem zamieszkania podatnika wnioskuj¹cego
o dokonanie czynnoœci urzêdowej albo wydanie zaœwiadczenia lub zezwolenia.
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Konkluduj¹c, uprzejmie informujê, ¿e obecnie nie jest planowane podejmowanie
inicjatywy legislacyjnej w zakresie opisanym w oœwiadczeniu dotycz¹cym nowelizacji
ustawy o op³acie skarbowej oraz ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Paj¹ka
skierowane do prezesa zarz¹du spó³ki Telewizja Polska SA Juliusza Brauna
Panie Prezesie!
W zwi¹zku z opublikowaniem w tygodniku „Gazeta Polska” z dnia 7 marca bie¿¹cego roku artyku³u „Ile kosztuje nas Tomasz Lis”, ukazuj¹cego gospodarowanie œrodkami finansowymi (œrodkami publicznymi) przez TVP SA,
jestem zmuszony wyraziæ swoje oburzenie. Uwa¿am tê gospodarkê za skandaliczn¹, jeœli za cztery odcinki programu z udzia³em redaktora Tomasza Lisa
telewizja publiczna p³aci prawie 1,2 miliona z³ (blisko 300 tysiêcy z³ za odcinek). Redaktor Lis otrzymuje za cztery odcinki (wyp³ata miesiêczna) 80 tysiêcy z³ honorarium, a jego firma za ich wyprodukowanie – wynagrodzenie
wynosz¹ce ponad 360 tysiêcy z³ brutto. Do tych kosztów nale¿y do³o¿yæ
„obiektywne” dziennikarstwo, o którym „Gazeta Polska” pisze we wspomnianym numerze: „Od czterech lat za ciê¿kie miliony Tomasz Lis serwuje nam
dziennikarstwo, które do z³udzenia przypomina zamierzch³e czasy PRL. Poni¿ej garœæ przyk³adów”… po tym wstêpie przedstawiona jest litania przyk³adów tego „obiektywnego” dziennikarstwa.
Dlatego informujê Pana Prezesa, ¿e po raz ostatni zap³aci³em abonament
telewizyjny; to abonament za okres od czerwca 2011 r. do stycznia 2012 r.
w wysokoœci 138,55 z³ (s³ownie: sto trzydzieœci osiem 55/100 z³). Nie mam
najmniejszego zamiaru p³aciæ dalej ani jednej z³otówki telewizji publicznej za
tak ¿a³osne dziennikarstwo, nie bêdê wspiera³ takiego milionera kosztem
swoich dzieci, jeœli ju¿, to przeka¿ê te œrodki na jakiœ cel spo³eczny. Celowo
i œwiadomie stosujê w tym przypadku niepos³uszeñstwo obywatelskie, czyli
uchylanie siê od stosowania prawa i zasadniczo akceptowalnego porz¹dku
prawnego, jako wyraz protestu przeciwko w moim przekonaniu ra¿¹cemu naruszaniu norm sprawiedliwoœci, równoœci i wolnoœci obywateli. Nale¿y to równie¿ rozpatrywaæ w kontekœcie eliminacji telewizji Trwam z tak zwanego multipleksu cyfrowego.
Ze wzglêdu na zaistnia³e i opisane fakty, stosuj¹c zasadê niepos³uszeñstwa obywatelskiego, zawieszam p³acenie abonamentu telewizyjnego za kolejne miesi¹ce i bêdê namawia³ swoich wyborców w najwiêkszym okrêgu
senatorskim w Polsce, licz¹cym ponad szeœæset piêædziesi¹t tysiêcy mieszkañców, by postêpowali podobnie.
Z powa¿aniem
Andrzej Paj¹k

OdpowiedŸ
Warszawa, 24 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Andrzeja Paj¹ka podczas posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 marca br., uprzejmie informujê, ¿e ze zdziwieniem i niepokojem przyj¹³em stanowisko Pana Senatora
w kwestii niep³acenia abonamentu.
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Niezrozumia³a dla mnie jest postawa Pana Senatora, jak sam pisze „niepos³uszeñstwa obywatelskiego”, ale przede wszystkim bardzo dziwi i zarazem smuci deklaracja
namawiania wyborców do ³amania obowi¹zuj¹cego prawa. Z tytu³u nieprzestrzegania
obowi¹zku op³acania abonamentu, Telewizja Polska SA na przestrzeni lat straci³a miliardy z³otych, które mog³y oraz powinny byæ przeznaczone na polepszenie oferty programowej. Z powodu lekcewa¿enia obowi¹zku p³acenia abonamentu najwiêcej trac¹
Widzowie, czyli tak¿e i Wyborcy Pana Senatora. Op³ata abonamentowa pobierana jest
za u¿ywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, a obowi¹zek jej uiszczania
spoczywa na ka¿dym podmiocie, w którego posiadaniu taki odbiornik siê znajduje.
Przypadki, w których nie ma takiego obowi¹zku okreœla wyraŸnie ustawa z dnia
21 kwietnia 2005 r. o op³atach abonamentowych. Wymóg uiszczania abonamentu rtv
nie jest zale¿ny od oceny sposobu realizacji misji publicznej przez media publiczne.
Tym bardziej dziwi oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Paj¹ka, którego trudno podejrzewaæ przecie¿ o nieznajomoœæ obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisów prawa.
Pragnê jednoczeœnie zauwa¿yæ, ¿e Telewizja Polska SA jest spó³k¹ prawa handlowego, w której wszystkie akcje przys³uguj¹ Skarbowi Pañstwa i zobligowana jest do zachowania tajemnic prawnie chronionych, ze szczególnym uwzglêdnieniem zawieranych umów. Takim przypadkiem s¹ postanowienia umowy zawartej z red. Tomaszem
Lisem. W zwi¹zku z powy¿szym nie mogê odnieœæ siê do przywo³ywanych przez Pana
Senatora doniesieñ prasowych dotycz¹cych rzekomego wynagrodzenia red. Lisa. Dodam tylko, ¿e program „Tomasz Lis na ¿ywo” generuje przychody z reklam o wiele wy¿sze ni¿ koszt jego produkcji. Dlatego TVP SA nie musi przeznaczaæ na tê audycjê
¿adnych œrodków z abonamentu, a dodatkowo pozyskuje fundusze na produkcjê innych programów realizuj¹cych misjê publiczn¹.
Z wyrazami szacunku
Juliusz Braun
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Oœwiadczenie senatora Leszka Piechoty
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê w¹tpliwoœciami dotycz¹cymi interpretacji
prawa, zwi¹zanej z uruchomieniem internatu, a tak¿e jego likwidacj¹, zwracam siê do Pani Minister o rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia zmian
w ustawie, które wprost regulowa³yby tê sprawê, lub o zajêcie jednoznacznego stanowiska w celu rozwi¹zania przedstawionej kwestii.
Wed³ug danych z Systemu Informacji Oœwiatowej z 30 wrzeœnia 2011 r.
w województwie œl¹skim funkcjonuje trzydzieœci szeœæ internatów zorganizowanych w szko³ach. M³odzie¿ ucz¹ca siê poza miejscem zamieszkania mo¿e
korzystaæ z internatów organizowanych w szko³ach. Mo¿liwoœæ tê przewiduj¹ ramowe statuty: szko³y podstawowej, gimnazjum, szkó³ ponadgimnazjalnych (rozporz¹dzenie ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkó³, DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z póŸn. zm.; na przyk³ad §12 ust. 1
za³. 5a – ramowy statut technikum). W zwi¹zku z tym, ¿e mo¿liwoœæ organizacji internatu wymieniona zosta³a tylko w statucie, pojawia siê problem trybu
uruchomienia internatu, a tak¿e ewentualnej jego likwidacji. Pierwszy statut
nadaje organ prowadz¹cy szko³ê (art. 58 ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty – DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.). Kompetencje do uchwalania kolejnego statutu lub zmian w ju¿ obowi¹zuj¹cym posiada rada szko³y (art. 50 ust. 2 pkt 1 wymienionej ustawy o systemie
oœwiaty) lub, gdy rada szko³y nie dzia³a, rada pedagogiczna.
Internat nie jest jednostk¹ wymienion¹ w art. 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.), w zwi¹zku z tym pojawia siê w¹tpliwoœæ co do trybu ewentualnej likwidacji internatu.
Czy likwidacja powinna odbywaæ siê w trybie art. 59 ust. 6 wymienionej
ustawy o systemie oœwiaty, to jest przekszta³cenia („Przepisy ust. 1–5
i art. 58 stosuje siê odpowiednio w przypadku przekszta³cenia szko³y lub placówki”)? Czy mo¿e wystarcza uchwa³a rady szko³y (rady pedagogicznej)
w sprawie zmian w statucie? Przyjêcie trybu przekszta³cenia z art. 59 ust. 6
oznacza koniecznoœæ podjêcia stosownej uchwa³y przez radê gminy, powiadomienia o zamiarze likwidacji kuratora, rodziców, organu wykonawczego
na co najmniej szeœæ miesiêcy przed planowanym terminem likwidacji, zasiêgniêcia opinii kuratora. Zastosowanie trybu zmian w statucie ³¹czy siê zaœ
z podjêciem uchwa³y rady szko³y (rady pedagogicznej).
W przypadku likwidacji internatu wychowankowie trac¹ mo¿liwoœæ mieszkania w miejscowoœci, w której znajduje siê szko³a, a wychowawcy i pracownicy administracji oraz obs³ugi trac¹ pracê. Dlatego zasadne wydaje siê sprawowanie spo³ecznej kontroli nad tego rodzaju dzia³aniem przez radê gminy.
Niemniej jednak istniej¹ w¹tpliwoœci wynikaj¹ce z niewyodrêbnienia w ustawie o systemie oœwiaty internatu jako odrêbnej placówki.
Z wyrazami szacunku
Leszek Piechota
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.04.20
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpo wiadaj¹c na oœwiad czenie z³o¿one przez Pana Senatora Leszka Mariana
Piecho tê (BPS/043-08-304/12), w sprawie trybu lik widacji inter natu, uprzejmie
wyjaœniam.
Internat nie jest odrêbn¹ placówk¹ oœwiatow¹; stanowi natomiast czêœæ szko³y,
w której zosta³ zorganizowany. Organizacjê internatu okreœla szczegó³owo statut szko³y, zgodnie z przepisami ramowych statutów szkó³ publicznych, stanowi¹cych za³¹czniki do rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz.U. Nr 61,
poz. 624, z póŸn. zm.).
Likwidacja internatu oznacza przekszta³cenie dotychczasowej struktury szko³y,
w sk³ad której wchodzi internat. Ma zatem zastosowanie przepis art. 59 ust. 6 ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póŸn. zm.).
Ponadto informujemy, ¿e na obowi¹zek stosowania do likwidacji internatu przepisów o likwidacji szko³y wskaza³ m.in. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gorzowie
Wielkopolskim w wyroku z dnia 28 wrzeœnia 2011 r. sygn. akt II SA/Go 561/11 (Centralna Baza Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych – orzeczenia.nsa.gov.pl).
Z wyrazami szacunku
z upowa¿nienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Tadeusz S³awecki
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Mariana Poœlednika
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Od wielu lat staram siê, by zosta³a wybudowana obwodnica Gostynia.
Co roku budowa tej strategicznej drogi jest odk³adana, co niestety nie przyczynia siê do usprawnienia ruchu samochodowego w mieœcie Gostyniu. Wierzê, i¿ inwestycja ta przyczyni³aby siê do rozwoju gospodarczego ca³ego
powiatu gostyñskiego, a tak¿e znacz¹co wp³ynê³a na bezpieczeñstwo pieszych i zmotoryzowanych mieszkañców Gostynia.
Zwracam siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o odpowiedŸ na pytanie: czy,
a jeœli tak, to kiedy, planowana jest budowa owej obwodnicy?
Z powa¿aniem
Marian Poœlednik

OdpowiedŸ
Warszawa, 13 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2012 r. sygn. akt BPS/043-08-305/12,
przy którym przekazano oœwiadczenie senatora Mariana Poœlednika, z³o¿one podczas
8. posiedzenia Senatu RP, dotycz¹ce budowy obwodnicy Gostynia, uprzejmie przedstawiam informacje w sprawie.
Aktualnie obowi¹zuj¹cym dokumentem programowym w sektorze transportu jest
„Program budowy dróg krajowych na lata 2011–2015”, zatwierdzony przez Radê Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Okreœlone w nim programowanie rzeczowe obejmuje
okres 5 lat, natomiast programowanie finansowe – 3 lat. Nale¿y jednoczeœnie zaznaczyæ, i¿ program w dobie ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego musia³ zostaæ
dostosowany do okreœlonych mo¿liwoœci finansowych pañstwa. Tym samym zadanie
polegaj¹ce na budowie przedmiotowej obwodnicy w ci¹gu drogi krajowej nr 12, z uwagi
na fakt, ¿e nie by³o ujête w poprzednim „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata
2008–2012”, nie zosta³o wpisane równie¿ do „Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2011–2015”. Opracowuj¹c listê zadañ ujêtych w za³¹czniku nr 1 do Programu,
brano pod uwagê przede wszystkim stan przygotowania i zaawansowania prac, na jakim znajdowa³y siê poszczególne zadania, oraz mo¿liwoœæ pozyskania dotacji unijnych
na inwestycje drogowe.
Z uwagi na ograniczone œrodki finansowe realizacja przedmiotowej inwestycji mo¿e
byæ rozpatrywana w ramach za³¹cznika nr 3 do Programu, który przedstawia kryteria,
zgodnie z którymi wskazywane bêd¹ do realizacji dodatkowe zadania polegaj¹ce na budowie obejœæ miejscowoœci.
Ujêcie wniosku o budowê przedmiotowej obwodnicy w Programie Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011–2015 mo¿e byæ rozpatrywane, jeœli spe³nia³ bêdzie wymagania
formalnoprawne. Kryteriami wykorzystywanymi do oceny wniosków bêd¹:
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1. Œredniodobowy ruch pojazdów w ci¹gu drogi krajowej przewy¿sza œredni¹ dla sieci dróg krajowych – zgodnie ze stanem obecnym i przewidywanym do 2020 roku,
2. Lokalizacja w ci¹gu drogi krajowej klasy GP,
3. Zakres wspó³finansowania prac przygotowawczych oraz realizacji przez jednostkê
samorz¹du terytorialnego,
4. Stan prac przygotowawczych,
5. Zapewnienie p³ynnoœci ruchu w ca³ym ci¹gu drogowym – stopieñ realizacji celu,
6. Zapewnienie obs³ugi specjalnych stref ekonomicznych,
7. Zadanie realizowane w ramach kontraktów terytorialnych zawieranych przez
MRR,
8. Przygotowanie przez w³aœciwy samorz¹d lokalny programu ochrony przed zabudow¹ terenów przyleg³ych do obwodnicy.
Realizacja powy¿szego zadania bêdzie mo¿liwa po wpisaniu go do Programu i zapewnieniu Ÿróde³ finansowania. W przypadku uzyskania przez kilka zadañ tej samej oceny, decyduj¹cym kryterium przes¹dzaj¹cym o wyborze danego zadania bêdzie zakres
wspó³finansowania danej inwestycji przez odpowiedni¹ jednostkê samorz¹du terytorialnego. Ostateczn¹ decyzjê podejmie jednak Rada Ministrów.
Nale¿y równie¿ wskazaæ, ¿e Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowi¹zana jest do efektywnego gospodarowania ograniczonymi œrodkami dostêpnymi
w bud¿ecie pañstwa, z których finansowane s¹ remonty, bie¿¹ce utrzymanie dróg, zarz¹dzanie sieci¹ drogow¹ oraz prace przygotowawcze. W pierwszej kolejnoœci GDDKiA
zobowi¹zana jest do przygotowywania zadañ, które maj¹ najwiêksze szanse na dofinansowanie unijne w kolejnej perspektywie finansowej (Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2014–2020).
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Preissa
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
W marcu bie¿¹cego roku grupa lekarzy i pielêgniarek poprzez swojego
przedstawiciela, pani¹ Annê N., zwróci³a siê pisemnie o interwencjê. Sprawa
dotyczy oznakowania pojazdów lekarzy i pielêgniarek doje¿d¿aj¹cych do pacjentów prywatnymi samochodami. Osoby te napotykaj¹ trudnoœci w dojeŸdzie do pacjentów i odczuwaj¹ negatywne reakcje mieszkañców, ³¹cznie
z niszczeniem pojazdów z powodu parkowania na terenie przynale¿nym tym
mieszkañcom. Oznakowanie tych pojazdów umo¿liwi³oby ich identyfikacjê
i zapobieg³o niepo¿¹danym reakcjom mieszkañców. Mieliby oni wówczas
œwiadomoœæ, ¿e samochód nale¿y do lekarza czy pielêgniarki, którzy udzielaj¹ pacjentowi pomocy.
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej
mo¿na by³oby wprowadziæ zapis o mo¿liwoœci umieszczania w pojazdach
plakietek ze stosownym oznaczeniem, które pozwala³yby na identyfikacjê
pojazdu jako nale¿¹cego do lekarza czy pielêgniarki. Posiadanie takiej plakietki zwalnia³oby równie¿ z obowi¹zku op³aty za parkowanie w strefach
p³atnych. Nale¿a³oby równie¿ rozwa¿yæ, w jaki sposób uregulowaæ sposób
wydawania tych plakietek oraz sposób rejestrowania osób uprawnionych do
pos³ugiwania siê nimi.
Z powa¿aniem
S³awomir Preiss

OdpowiedŸ
Warszawa, 24 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/043-08-306/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., przekazuj¹ce tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora S³awomira Preissa podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r., uprzejmie wyjaœniam, ¿e art. 53 ust. 1
pkt 1–11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908 z póŸn. zm.), okreœla katalog pojazdów uprzywilejowanych w ruchu
drogowym. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy, na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych, za pojazdy uprzywilejowane mog¹ zostaæ uznane pojazdy, inne ni¿ wymienione w art. 53 ust. 1 pkt 1–11
ww. ustawy, je¿eli s¹ u¿ywane w zwi¹zku z ratowaniem ¿ycia lub zdrowia ludzkiego.
W odniesieniu do tych pojazdów zasady oznakowania okreœla §35 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbêdnego wyposa¿enia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262,
z póŸn. zm.) – pojazd taki powinien byæ oznakowany pasem wyró¿niaj¹cym barwy pomarañczowej.
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Uprzejmie informujê, ¿e w zakresie takich aktów prawa, jak przytoczone przez Pana
Senatora S³awomira Preissa ustawy: ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej, i ewentualnych zmian w ich regulacjach, kompetentny jest minister w³aœciwy
do spraw zdrowia. Natomiast w mojej ocenie, funkcjonuj¹cy obecnie w ramach ww.
ustawy Prawo o ruchu drogowym system okreœlania pojazdów posiadaj¹cych przywileje w ruchu drogowym, z punktu widzenia porz¹dku i bezpieczeñstwa w tym ruchu, nie
powinien byæ rozszerzony. Nie zauwa¿am jednak przeszkód, aby reprezentanci œrodowiska lekarzy i pielêgniarek opracowali w³asne, dobrowolne oznaczenie pojazdu niekoliduj¹ce z zasadami oznaczania pojazdów w ruchu drogowym, które informowa³oby
o wykonywanym zawodzie lekarza lub pielêgniarki.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Witolda Sitarza
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Obywatele s¹ szczególnie wyczuleni na jednakowe stosowanie prawa
w ró¿nych czêœciach kraju. Do mojego biura senatorskiego zg³oszono problem
ca³kowicie rozbie¿nych interpretacji ustawy o VAT (DzU z 2004 r. nr 54 poz.
535 z póŸniejszymi zmianami) w kwestii zwolnienia z VAT us³ugi wyceny
szkód wykonywanej przez rzeczoznawców na zlecenie zak³adów ubezpieczeniowych, które dokonuj¹ tak zwanej likwidacji szkody.
Wed³ug Izby Skarbowej w Warszawie us³ugi takie s¹ zwolnione z VAT
(interpretacja nr IPPP1/443-1284/10-2/AW), a wed³ug Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja nr ILPP2/443-263/11-4/AW i interpretacja nr ILPP2/443-1593/11-3/AKr) podlegaj¹ opodatkowaniu i nale¿y naliczaæ VAT.
Dyrektorzy obydwu izb skarbowych stwierdzaj¹, ¿e dzia³aj¹ w imieniu
ministra finansów i powo³uj¹ siê na to samo rozporz¹dzenie w sprawie upowa¿nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Szanowny Panie Ministrze, w imieniu zg³aszaj¹cych siê do mojego biura
zdesperowanych wielkopolskich rzeczoznawców prowadz¹cych dzia³alnoœæ
równie¿ w województwie mazowieckim pytam: która interpretacja jest w³aœciwa? Uprzejmie proszê o odpowiedŸ, ale tak¿e o doprowadzenie do wydawania jednolitych interpretacji. S¹dzê, ¿e w dobie komunikacji elektronicznej
szybka wymiana pogl¹dów pomiêdzy izbami i ministerstwem jest konieczna
i mo¿liwa.
Z powa¿aniem
Witold Sitarz

OdpowiedŸ
Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do przes³anego przy piœmie z dnia 4 kwietnia 2012 r. znak: BPS/043-08-307/12 oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Pana Witolda Sitarza podczas
8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r., a dotycz¹cego kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i us³ug czynnoœci wyceny szkód wykonywanych przez rzeczoznawców na zlecenie zak³adów ubezpieczeniowych, uprzejmie wyjaœniam.
Konstrukcja systemu podatku od wartoœci dodanej w krajach cz³onkowskich Unii
Europejskiej podlega œcis³ej harmonizacji. Oznacza to, ¿e wszystkie pañstwa cz³onkowskie zobowi¹zane s¹ do zapewnienia zgodnoœci krajowych przepisów w zakresie tego podatku z regulacjami wynikaj¹cymi z prawa wspólnotowego.
Z tych wzglêdów równie¿ polskie przepisy dotycz¹ce podatku od towarów i us³ug
musz¹ byæ zgodne z przepisami wspólnotowymi, w szczególnoœci z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (Dz. U. UE L 347, str. 1 z póŸn. zm.). Dyrektywa ta
uniemo¿liwia pañstwom cz³onkowskim UE dowolne kszta³towanie wysokoœci stawek
podatkowych i zwolnieñ od podatku.
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Zgodnie z obowi¹zuj¹cym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 43 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054) zwolnieniem od podatku objête s¹ us³ugi ubezpieczeniowe, us³ugi reasekuracyjne i us³ugi poœrednictwa w œwiadczeniu us³ug ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a tak¿e us³ugi œwiadczone przez ubezpieczaj¹cego w zakresie zawieranych przez
niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wy³¹czeniem zbywania praw nabytych w zwi¹zku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.
Ww. przepis jest efektem implementacji do krajowego porz¹dku prawnego przepisu art. 135 ust. 1 lit. a) ww. dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym zwolnieniu
od VAT podlegaj¹ transakcje ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, wraz z us³ugami pokrewnymi œwiadczonymi przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych.
Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 13 ww. ustawy o podatku od towarów i us³ug zwolnienie ma równie¿ zastosowanie do œwiadczenia us³ugi stanowi¹cej element us³ugi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37–41 (a wiêc m.in. us³ugi ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej), który sam stanowi odrêbn¹ ca³oœæ i jest w³aœciwy oraz niezbêdny do
œwiadczenia tej us³ugi.
Przepis ten nie ma wprawdzie bezpoœredniego odpowiednika w przepisach dyrektywy 2006/112/WE, jest jednak odzwierciedleniem tez wynikaj¹cych z orzecznictwa
Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, odnosz¹cego siê do kwestii mo¿liwoœci
zastosowania, w œwietle przepisów ww. dyrektywy, zwolnienia dla czêœci sk³adowej
us³ugi ubezpieczeniowej lub finansowej wykonywanej przez podmiot trzeci.
Dodatkowo podkreœliæ nale¿y, ¿e z utrwalonego orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej wynika, i¿ przewidziane w dyrektywie VAT zwolnienia stanowi¹ autonomiczne pojêcia prawa wspólnotowego, których celem jest unikniêcie
rozbie¿noœci pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi w stosowaniu systemu podatku
VAT, i które nale¿y sytuowaæ w ogólnym kontekœcie wspólnego systemu podatku
od wartoœci dodanej (wyroki w sprawach: C-169/04 Abbey National pkt 38, C-472/03
Arthur Andersen pkt 25, C-240/99 Skandia pkt 23 i in.). Dlatego te¿ interpretacji zwolnieñ od podatku nale¿y dokonywaæ w oparciu o zapisy dyrektywy VAT w kontekœcie celu tych zwolnieñ, przy uwzglêdnieniu orzecznictwa TSUE, a nie w oparciu o przepisy
prawa krajowego, które mog¹ w ró¿ny sposób regulowaæ takie same zagadnienia w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich.
Czynnoœci szacowania szkód powsta³ych w czasie zdarzeñ losowych, o których mowa w oœwiadczeniu Pana Senatora, czyli ustalanie rzeczywistej wartoœci przedmiotu
ubezpieczenia na dzieñ powstania szkody, wyznaczonej wartoœci¹ odpowiadaj¹c¹ kosztom odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, wykonywane przez podmioty zewnêtrzne
na zlecenie zak³adów ubezpieczeniowych, nie mog¹ byæ co do zasady objête zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, co zreszt¹ pozostaje w zgodnoœci z ukszta³towan¹ lini¹ orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, który wielokrotnie ju¿ zajmowa³ siê kwesti¹ zwolnieñ transakcji ubezpieczeniowych od podatku od wartoœci dodanej.
W wyroku z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie C-8/01 Taksatorringen Trybuna³,
analizuj¹c szczegó³owo zakres pojêæ „transakcje ubezpieczeniowe” oraz „us³ugi pokrewne œwiadczone przez maklerów i przedstawicieli ubezpieczeniowych” stwierdzi³, ¿e: „Artyku³ 13B(a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw pañstw cz³onkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartoœci dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (obecnie art. 135 (1)(a) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego sytemu podatku od wartoœci dodanej) musi byæ
interpretowany w taki sposób, ¿e wyceny szkód pojazdów silnikowych dokonane przez
stowarzyszenie w imieniu swoich cz³onków bêd¹cych firmami ubezpieczeniowymi, nie
s¹ ani transakcjami ubezpieczeniowymi, ani us³ugami pokrewnymi transakcjom ubezpieczeniowym, które œwiadcz¹ maklerzy lub przedstawiciele ubezpieczeniowi w znaczeniu tego postanowienia”. Powy¿sze jednoznacznie wyklucza mo¿liwoœæ objêcia
zwolnieniem od podatku czynnoœci szacowania szkód na podstawie ww. przepisów.
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Us³ugi szacowania szkód powypadkowych nie bêd¹ równie¿ objête zwolnieniem,
o którym mowa w art. 43 ust. 13 ww. ustawy o podatku od towarów i us³ug.
W reprezentatywnym dla problematyki outsourcingu us³ug finansowych wyroku
w sprawie C-2/95 SDC s¹d podkreœli³, i¿ aby us³ugi pomocnicze dla us³ug finansowych
mog³y korzystaæ ze zwolnienia „musz¹, w szerokim ujêciu, tworzyæ odrêbn¹ ca³oœæ,
spe³niaj¹c w efekcie szczególne, zasadnicze funkcje opisanej us³ugi (…). Us³ugê zwolnion¹ z podatku na podstawie przepisów dyrektywy nale¿y odró¿niæ od zwyk³ej fizycznej lub technicznej dostawy, takiej jak udostêpnienie bankowi systemu obs³ugi danych”
(pkt 66 wyroku).
Warunek wype³niania specyficznych i istotnych funkcji us³ugi g³ównej przez us³ugê pomocnicz¹, uprawniaj¹cy tê ostatni¹ do zwolnienia od podatku, by³ wielokrotnie
przywo³ywany w innych wyrokach TSUE, np.: w sprawach C-235/00 CSC (pkt 25),
C-169/04 Abbey National (pkt 70 i 71), C-350/10 Nordea (pkt 24 i 27).
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e zgodnie z celowoœciow¹ wyk³adni¹ przepisów art. 43 ust. 13
ustawy o podatku od towarów i us³ug, uwzglêdniaj¹c¹ orzecznictwo Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej w tym zakresie, zwolnieniu od podatku nie podlegaj¹
us³ugi stanowi¹ce element (czêœæ sk³adow¹) us³ugi finansowej lub ubezpieczeniowej,
które nie s¹ dla danej us³ugi finansowej lub ubezpieczeniowej w³aœciwe – w znaczeniu:
specyficzne (specyficzny – w³aœciwy wy³¹cznie dla danej osoby, danego przedmiotu czy
zjawiska). W takim kontekœcie trudno uznaæ opisane us³ugi za specyficzne jedynie dla
sektora ubezpieczeniowego, mog¹ one bowiem byæ wykorzystywane w innych ni¿ ubezpieczenia dziedzinach ¿ycia np. w postêpowaniach s¹dowych czy te¿ w celu rozliczeñ
pomiêdzy kontrahentami (np. przy wynajmie nieruchomoœci lub rzeczy ruchomych).
Bez znaczenia przy tym pozostaje fakt, ¿e us³uga taka jest rzeczywiœcie niezbêdna
do wykonania us³ugi g³ównej.
„Sam fakt, ¿e jakiœ istotny element jest niezbêdny do zakoñczenia transakcji zwolnionej z podatku, nie daje podstaw do konkluzji, ¿e us³uga, któr¹ dany element reprezentuje, jest zwolniona z podatku” – wyrok w sprawie C-2/95 SDC (pkt 65).
Odnosz¹c siê do zg³aszanej przez Pana Senatora niejednolitoœci stanowisk organów
podatkowych w wydawanych interpretacjach indywidualnych zauwa¿am, i¿ na podstawie art. 14e §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.) minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych
mo¿e, z urzêdu, zmieniæ wydan¹ interpretacjê ogóln¹ lub indywidualn¹, je¿eli stwierdzi jej nieprawid³owoœæ, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci orzecznictwo s¹dów, Trybuna³u Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci.
Obecnie w Ministerstwie Finansów dokonywana jest analiza treœci wydanych interpretacji indywidualnych, czy istniej¹ przes³anki dokonania ich ewentualnej zmiany
w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa.
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w przypadku interpretacji indywidualnych, z uwagi
na niejednokrotnie bardzo z³o¿ony stan faktyczny (zdarzenie przysz³e) przedstawiony
we wnioskach o ich wydanie, niezbêdne jest w³aœciwe okreœlenie, czy zapad³e rozstrzygniêcia rzeczywiœcie dotycz¹ identycznych stanów faktycznych, bowiem dla uznania rozbie¿noœci w interpretacjach indywidualnych kwestia to¿samoœci opisanych
stanów faktycznych (zdarzeñ przysz³ych) nie mo¿e byæ sporna.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e przywo³ane w oœwiadczeniu Pana Senatora interpretacje indywidualne dotycz¹ generalnie zagadnienia likwidacji szkód ubezpieczeniowych, którego tylko jednym z elementów mo¿e byæ czynnoœæ szacowania szkód. Z opisu stanu
faktycznego przedstawionego w powo³anych interpretacjach wynika, ¿e œwiadczone na
rzecz zak³adów ubezpieczeniowych us³ugi stanowi¹ pakiety us³ug doœæ znacznie ró¿ni¹ce siê rodzajem wykonywanych czynnoœci.
Zakres i rodzaj powierzanych do wykonania przez zak³ady ubezpieczeniowe podmiotom zewnêtrznym czynnoœci w ramach procesu likwidacji szkód mo¿e byæ bardzo
ró¿ny.
Przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z póŸn. zm.), wymieniaj¹c rodzaje czynnoœci ubezpieczeniowych, które mog¹ byæ zlecane przez zak³ad ubezpieczeñ do wykonania innym podmio-
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tom, nie ograniczaj¹ œciœle zakresu takiego zlecenia. W zwi¹zku z tym zak³ady
ubezpieczeniowe same decyduj¹ o zakresie us³ug wykonywanych w ramach outsourcingu (zlecanych do wykonania podmiotom zewnêtrznym). Takie zlecenie mo¿e obejmowaæ obs³ugê ca³ego procesu likwidacji szkody lub poszczególnych jego etapów.
Dlatego te¿ bardzo du¿ej ostro¿noœci wymaga formu³owanie za³o¿eñ lub wniosków,
¿e przedstawione w interpretacjach indywidualnych stany faktyczne (zdarzenia przysz³e) s¹ identyczne, a rozstrzygniêcia rozbie¿ne.
W sytuacji jednak, gdy analiza treœci wydanych interpretacji indywidualnych wyka¿e, ¿e w tych samych stanach faktycznych zosta³y wydane ró¿ne interpretacje, podejmê niezw³ocznie stosowne dzia³ania przewidziane w ww. art. 14e ustawy Ordynacja
podatkowa.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Witolda Sitarza
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
oraz do ministra finansów Jana Wincenta-Rostowskiego
Szanowni Panowie Ministrowie!
W Polsce istnieje znaczna liczba niepublicznych szkó³ artystycznych
o uprawnieniach szkó³ publicznych, s¹ to g³ównie szko³y muzyczne. Zgodnie
z wymogami ustawy o systemie oœwiaty i rozporz¹dzeniem ministra kultury
z dnia 31 grudnia 2003 r. winny one otrzymywaæ dotacjê podmiotow¹ na ka¿dego ucznia nie ni¿sz¹ ni¿ 50% kosztu ucznia w odpowiednich typach szkó³
pañstwowych oraz 100% w niepublicznych szko³ach artystycznych ogólnokszta³c¹cych.
Wed³ug informacji nap³ywaj¹cych od osób i organizacji prowadz¹cych
z wielkim wysi³kiem tego typu szko³y od wielu lat wymogi ustawy nie s¹ wype³niane i tego typu szko³y otrzymuj¹ dotacje znacznie ni¿sze ni¿ okreœlone
ustaw¹. Na wielokrotne interwencje œrodowiska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiada w identyczny sposób, to znaczy t³umaczy
taki stan rzeczy zbyt niskim limitem œrodków przyznawanych na niepubliczne szko³y artystyczne.
Szanowni Panowie Ministrowie! Rozumiem trudn¹ sytuacjê bud¿etow¹
(choæ przecie¿ nie jest ona tragiczna – wiem o tym, poniewa¿ jestem cz³onkiem
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych!), zwracam siê jednak z pytaniem,
dlaczego nie s¹ wype³niane wymogi obowi¹zuj¹cej ustawy.
Maj¹c na wzglêdzie aspekt wychowawczy i rozwojowy kszta³cenia artystycznego (m³odzie¿ tych szkó³ to m³odzie¿ o wiêkszej kulturze ni¿ przeciêtna
i wielkich pasjach), wnoszê uprzejmie o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu
zmianê sytuacji. Jak zdo³a³em siê zorientowaæ, rzecz idzie o kwoty rzêdu kilkunastu – kilkudziesiêciu milionów z³otych, a nie o miliardy. Bêdê zobowi¹zany za udzielenie odpowiedzi i podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych w kierunku
poprawy sytuacji.
Z powa¿aniem
Witold Sitarz

OdpowiedŸ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Warszawa, 19 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Witolda Sitarza. przekazane pismem o sygnaturze BPS/043-08-308/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., pragnê
przedstawiæ Panu Marsza³kowi nastêpuj¹ce informacje.
1. Niepubliczne szko³y artystyczne o uprawnieniach szkó³ publicznych, zgodnie
z wymogami ustawy o systemie oœwiaty i rozporz¹dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, winny otrzymywaæ dotacjê podmiotow¹ na ka¿dego ucznia,
nie ni¿sz¹ ni¿ 50% kosztu w odpowiednich typach szkó³ pañstwowych oraz 100%
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w niepublicznych szko³ach artystycznych ogólnokszta³c¹cych. Jednak nale¿y
stwierdziæ, i¿ w zwi¹zku z wieloletnim niedoszacowaniem œrodków przyznawanych zgodnie z ustaw¹ bud¿etow¹ na ten cel, dotacje te s¹ zani¿one.
2. Na powy¿szy niedobór znaczny wp³yw ma fakt, ¿e z roku na rok zwiêksza siê iloœæ
szkó³ niepublicznych, a tym samym i liczba uczniów (rekrutacja jest nielimitowana), wiêc niedoszacowanie wysokoœci stawek pog³êbia siê na skutek koniecznoœci
dostosowania tych kwot do wysokoœci limitu okreœlonego ustaw¹ bud¿etow¹. Nale¿y stwierdziæ, i¿ z jednej strony jest to dowód dynamicznego rozwoju szkolnictwa artystycznego, jednak¿e oznacza zarazem zwiêkszenie zapotrzebowania na dotacje.
3. Pomimo rokrocznych wyst¹pieñ resortu kultury o zapewnienie odpowiednich
œrodków finansowych, nale¿y stwierdziæ, ¿e kolejne ustawy bud¿etowe z powodu
trudnej sytuacji bud¿etu pañstwa, nie uwzglêdniaj¹ w³aœciwych kwot dotacji dla
niepublicznych szkó³ artystycznych.
4. Roœnie koszt zapewnienia nauki w przeliczeniu na jednego ucznia w szko³ach artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W konsekwencji powstaje zapotrzebowanie na wiêksz¹ kwotê dotacji dla niepublicznych szkó³ artystycznych.
W tej sytuacji pragnê poinformowaæ, i¿ pomimo tych problemów Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach wewnêtrznych przesuniêæ w dziale Oœwiata
i wychowanie, przeznacza ka¿dego roku dodatkowe œrodki na dotacje dla artystycznych szkó³ niepublicznych z uprawnieniami szkó³ publicznych, aby zapewniæ finansowanie przynajmniej na poziomie roku ubieg³ego. Informujê równie¿, ¿e szko³y
niepubliczne maj¹ mo¿liwoœæ ubiegania siê o dodatkowe œrodki finansowe, z przeznaczeniem na zadania remontowe oraz zakup pomocy dydaktycznych (instrumentów
muzycznych), w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego równie¿ w 2011 roku. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce regulaminów, wzorów formularzy, terminów sk³adania wniosków, znajduj¹ siê na stronie internetowej Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pragnê równie¿ zaznaczyæ, i¿ rozumiej¹c zasadnoœæ potrzeby zwiêkszenia œrodków
na ten cel, resort kultury podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu pozyskanie z bud¿etu
pañstwa œrodków finansowych na dotacje w odpowiedniej wysokoœci.
Z powa¿aniem
MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 4 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przekazane przy piœmie z dnia 4 kwietnia br. (znak: BPS/043-08-307/12) oœwiadczenie Pana Senatora Witolda Sitarza z³o¿one podczas 8. posiedzenia
Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r., pragnê uprzejmie wyjaœniæ co nastêpuje.
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Regulacje dotycz¹ce dotowania niepublicznych szkó³ artystycznych zawarte s¹
w art. 90 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572, z póŸn. zm.). W myœl ust. 4b niepubliczne szko³y artystyczne o uprawnieniach szkó³ publicznych, w których realizowany jest obowi¹zek nauki lub obowi¹zek
szkolny otrzymuj¹ dotacje z bud¿etu pañstwa w wysokoœci nie ni¿szej, ni¿ kwota wydatków bie¿¹cych ustalanych dla tego samego typu szkó³ prowadzonych przez ministra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W przypadku
pozosta³ych artystycznych szkó³ niepublicznych wysokoœæ dotacji nie mo¿e byæ ni¿sza
ni¿ 50% wydatków bie¿¹cych na jednego ucznia w tego samego typu szkole prowadzonej przez ww. ministra.
Dotacje dla szkó³ artystycznych s¹ udzielane z czêœci 24 bud¿etu pañstwa, której
dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tryb ich udzielania
okreœlony zosta³ w Rozporz¹dzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szko³om artystycznym (Dz. U. Nr 162, poz. 1091). Zgodnie z §4 ww. rozporz¹dzenia dotacji szko³om
udziela minister w³aœciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za poœrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, czyli jednostki podleg³ej i nadzorowanej
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na etapie opracowywania projektu ustawy bud¿etowej na kolejny rok Minister Finansów przekazuje poszczególnym dysponentom czêœci bud¿etowych informacjê na
temat wstêpnych kwot wydatków dla poszczególnych czêœci, które s¹ okreœlane na
podstawie przyjêtych przez Radê Ministrów za³o¿eñ do projektu bud¿etu na dany rok
i okreœlonych w nich wskaŸników makroekonomicznych.
Nastêpnie dysponenci dokonuj¹ podzia³u przyznanego limitu wydatków na poszczególne zadania statutowe z uwzglêdnieniem przyjêtych priorytetów w ich realizacji.
Przyjêty w ustawie bud¿etowej poziom œrodków na dotacje dla niepublicznych
szkó³ artystycznych zosta³ zatem ustalony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa S³onia
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Proszê Pana Premiera o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do odst¹pienia
od likwidacji w województwie œwiêtokrzyskim specjalistycznych laboratoriów funkcjonuj¹cych przy powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych, miêdzy innymi w Sandomierzu, Starachowicach i W³oszczowie. Plany
pozostawienia w naszym regionie tylko trzech laboratoriów nale¿y uznaæ za
wysoce szkodliwe i negatywnie wp³ywaj¹ce na stan bezpieczeñstwa epidemiologicznego województwa.
Dodatkowo niepokój budzi koncepcja likwidacji w województwie œwiêtokrzyskim kilku s¹dów rejonowych. Dzia³ania te, uwzglêdniaj¹ce jedynie
aspekty ekonomiczne, doprowadz¹ w krótkim czasie do marginalizacji powiatów jako jednostek samorz¹du terytorialnego.
Likwidacje laboratoriów i s¹dów planowane s¹ równie¿ w innych województwach i jeœli zostan¹ zrealizowane, to ich wp³yw na bezpieczeñstwo i jakoœæ ¿ycia obywateli bêdzie niezwykle negatywny. Odbije siê to równie¿ na
funkcjonowaniu jednostek samorz¹du terytorialnego szczebla powiatowego
i doprowadzi do ich likwidacji.
Krzysztof S³oñ

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Warszawa, 30.04.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Krzysztofa S³onia w sprawie zniesienia niektórych s¹dów rejonowych funkcjonuj¹cych w województwie œwiêtokrzyskim,
z³o¿one podczas 8. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 marca
2012 r., które przekazane zosta³o Prezesowi Rady Ministrów Panu Donaldowi Tuskowi
przy piœmie Nr BPS/043-08-309/12 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Na wstêpie pragnê podnieœæ, ¿e Ministerstwo Sprawiedliwoœci sukcesywnie prowadzi prace reformuj¹ce strukturê organizacyjn¹ s¹downictwa powszechnego podejmuj¹c dzia³ania w zakresie odpowiedniego rozlokowania i zorganizowania sieci
s¹dów oraz racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej. Celem tych prac jest podniesienie jakoœci funkcjonowania jednostek s¹dowych w wymiarze orzeczniczym
i funkcjonalnym.
Aktualnie projektowana przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci reforma organizacyjna zak³ada w pierwszej kolejnoœci zniesienie s¹dów rejonowych o niewielkim limicie
etatów orzeczniczych, który – co do zasady – jest pochodn¹ wp³ywu spraw, a nastêpnie
utworzenie na bazie wydzia³ów dotychczas istniej¹cych w znoszonych jednostkach
s¹dowych wydzia³ów zamiejscowych (cywilnego, karnego, rodzinnego i nieletnich, pracy oraz ksi¹g wieczystych) wiêkszego s¹du rejonowego. Siedzibê wydzia³ów zamiejscowych bêd¹ stanowi³y budynki, w których usytuowane s¹ planowane do zniesienia s¹dy
rejonowe.
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Omawiana reorganizacja nie spowoduje negatywnych skutków spo³ecznych, oddzia³uj¹c natomiast w sferze administracyjno-zarz¹dczej mo¿e w znacz¹cy sposób
usprawniæ dzia³anie ca³ego wymiaru sprawiedliwoœci.
Potrzeba przeprowadzenia reformy struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego wynika przede wszystkim z nieefektywnoœci s¹dów spowodowanej nierównomiernym obci¹¿eniem prac¹ kadry orzeczniczej, którego powodem jest zró¿nicowanie wielkoœci i nadmierne rozdrobnienie jednostek s¹dowych.
Prowadz¹c prace koncepcyjne dotycz¹ce struktury s¹downictwa powszechnego
uznano, ¿e rozwi¹zaniem przedstawionych problemów jest skumulowanie s¹dów z niskim wp³ywem spraw i w œlad za tym powo³anie jednostek o optymalnej wielkoœci. W ten
sposób nast¹pi bardziej elastyczne zarz¹dzanie i optymalizacja obci¹¿enia kadry orzeczniczej i urzêdniczej. W wyniku bowiem przejêcia przez inne s¹dy rejonowe nadzoru
nad wydzia³ami znoszonych jednostek s¹dowych piony orzecznicze bêd¹ w stanie
osi¹gn¹æ odpowiedni poziom etatyzacji, co z kolei umo¿liwi lepsze i bardziej wydajne
wykorzystanie zarówno kadry sêdziowskiej, jak i referendarzy s¹dowych oraz asystentów sêdziów. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w ma³ych jednostkach s¹dowych nieobecnoœæ jednego lub dwóch sêdziów w wydziale powoduje powa¿ne problemy z opanowaniem wp³ywu
i bardzo czêsto skutkuje szybkim narastaniem zaleg³oœci. Jednoczeœnie z uwagi na
niewielk¹ obsadê orzecznicz¹ wydzia³ów ma³ych s¹dów rejonowych, mo¿liwoœæ przesuniêcia sêdziów miêdzy wydzia³ami jest niewielka. Ponadto, w efekcie proponowanej reorganizacji, nast¹pi wyrównanie obci¹¿enia prac¹ sêdziów, gdy¿ sêdziowie bêd¹ mogli
orzekaæ, w zale¿noœci od potrzeb, w wydziale zamiejscowym lub te¿ w wydziale jednostki macierzystej.
W dalszej perspektywie na skutek wydajniejszego wykorzystania kadry orzeczniczej w s¹dach objêtych reform¹, mo¿liwe bêdzie przenoszenie uwolnionych etatów sêdziowskich do innych s¹dów, w których obci¹¿enie prac¹ jest znacznie wiêksze
i wystêpuj¹ zaleg³oœci strukturalne w rozpoznawaniu spraw.
Przedmiotowa reorganizacja tylko pod wzglêdem formalnoprawnym oznacza likwidacjê niektórych jednostek s¹dowych, gdy¿ w rzeczywistoœci jednostki s¹dowe bêd¹ funkcjonowa³y w tym samym zakresie i w tej samej lokalizacji. Proponowane
zmiany organizacyjne nie powinny wiêc wi¹zaæ siê z wiêkszymi zmianami w strukturze zatrudnienia. 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 likwidowanych s¹dów bêd¹ mogli znaleŸæ zatrudnienie, zale¿nie od potrzeb i lokalnych mo¿liwoœci, w wydzia³ach orzeczniczych wymagaj¹cych wzmocnienia, lub te¿ ewentualnie w agendach administracyjnych jednostek macierzystych.
Jednoczeœnie nie ma przeszkód, aby w uzasadnionych przypadkach niektóre z zadañ
z zakresu administracji s¹dowej by³y wykonywane równie¿ w siedzibie wydzia³ów zamiejscowych.
Nadmieniam, ¿e 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).
Pragnê zdecydowanie podkreœliæ, ¿e poszukiwanie oszczêdnoœci w bud¿ecie resortu
sprawiedliwoœci nie stanowi decyduj¹cej przes³anki dla podjêcia dzia³añ w obszarze organizacji wymiaru sprawiedliwoœci.
Ministerstwo Sprawiedliwoœci spodziewa siê, ¿e w wyniku wdro¿enia reformy ogólny czas trwania postêpowañ w s¹dach rejonowych ulegnie skróceniu, niemniej jest to
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proces d³ugotrwa³y, a jego efekty w niektórych jednostkach mog¹ byæ zauwa¿alne
w dalszej perspektywie.
Ostateczny kszta³t projektu rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie
zniesienia niektórych s¹dów rejonowych oraz ustalenia siedzib i obszarów w³aœciwoœci
s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych przedmiotowego aktu
prawnego, w tym w zakresie okreœlenia s¹dów znoszonych i przejmuj¹cych, zostanie
wypracowany po zakoñczeniu konsultacji spo³ecznych.
Reasumuj¹c uprzejmie informujê Pana Senatora, ¿e wszystkie uwagi i propozycje
kierownictwa bezpoœrednio zainteresowanych s¹dów oraz w³adz samorz¹dowych dotycz¹ce projektowanych zmian organizacyjnych w strukturze s¹downictwa powszechnego s¹ nadal przedmiotem wnikliwej analizy. Pragnê przy tym podkreœliæ, ¿e celem
omawianej reformy s¹downictwa jest zracjonalizowanie nadmiernie rozdrobnionej
struktury s¹downictwa powszechnego, a nie marginalizacja powiatów.
Nale¿y jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e zgodnie z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w³adza s¹downicza jest niezale¿na od innych w³adz. Tym samym,
Minister Sprawiedliwoœci kszta³tuj¹c sieæ s¹dów w ¿aden sposób nie oddzia³uje na funkcjonowanie administracji samorz¹dowej i podzia³ terytorialny kraju. Minister Sprawiedliwoœci jest natomiast odpowiedzialny za takie rozlokowanie jednostek s¹dowych,
aby w sposób równie sprawny i efektywny wykonywa³y powierzone im zadania.
Z wyrazami powa¿ania
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Micha³ Królikowski
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2012.05.09
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2012 r. znak: BPS/043-08-309/12 skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska, w sprawie oœwiadczenia Pana Krzysztofa S³onia Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, z³o¿onego na 8. posiedzeniu
Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r., dotycz¹cego laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych funkcjonuj¹cych w województwie œwiêtokrzyskim, z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Stacja sanitarno-epidemiologiczna zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z póŸn.
zm.) jest jednostk¹ bud¿etow¹ bêd¹c¹ podmiotem leczniczym finansowanym z bud¿etu pañstwa; wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne finansowane
s¹ z czêœci bud¿etu pañstwa bêd¹cej w dyspozycji wojewody. W rozumieniu przepisów
o dzia³alnoœci leczniczej uprawnienia podmiotu tworz¹cego w stosunku do powiatowej
i wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej posiada wojewoda.
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W³aœciwym jest dookreœlenie warunków funkcjonowania Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej na rok 2013 i lata nastêpne, poniewa¿ przepisy o finansach publicznych stanowi¹, ¿e dochody uzyskiwane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne z tytu³u
sprzeda¿y us³ug zleconych tj. m.in. badañ laboratoryjnych, prowadzenia szkoleñ czy
dokonywania ocen zdrowotnych, które s¹ odprowadzane do bud¿etu pañstwa, nie bêd¹ kompensowane w ramach rezerwy celowej po dniu 1 stycznia 2013 r.
Efektywne sprawowanie nadzoru przez organy Inspekcji, w kontekœcie rezerwy celowej, która nie bêdzie dostêpna od 1 stycznia 2013 roku, sta³o siê m.in. przedmiotem
debaty nad zmian¹ rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonuj¹cych badania laboratoryjne
i pomiary ze wskazaniem obszaru (Dz. U. z 2010 r. Nr 55, poz. 336). Za³¹cznik do rozporz¹dzenia okreœla w jakim zakresie badania laboratoryjne i pomiary dana stacja
sanitarno-epidemiologiczna wykonuje nieodp³atnie na rzecz sprawowania nadzoru
przez innego pañstwowego inspektora sanitarnego. Zaznaczyæ przy tym nale¿y, ¿e nie
wszystkie stacje sanitarno-epidemiologiczne posiadaj¹ w strukturze organizacyjnej laboratoria lub prowadz¹ dane spektrum badañ.
Wed³ug projektu przedstawionego przez Œwiêtokrzyskiego Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do wykonywania badañ laboratoryjnych i pomiarów
w ramach sprawowania nadzoru mo¿na ewentualnie dostosowaæ laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
Stosownie do przedmiotowego projektu powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne dokonywa³yby poboru próbek do badañ, które by³yby dostarczane do wskazanych w ww. rozporz¹dzeniu laboratoriów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej. Równie¿
aktualnie, czêœæ próbek do badañ z terenu Sandomierza i powiatu sandomierskiego,
jest dostarczana do laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kielcach (np. badania chemiczne ¿ywnoœci, materia³ów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z ¿ywnoœci¹, badania w ramach monitoringu przegl¹dowego wody). Ponadto, niektóre badania laboratoryjne na potrzeby województwa œwiêtokrzyskiego wykonywane s¹ przez laboratoria Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
np. w £odzi, Rzeszowie, Warszawie (pestycydy), czy w Bia³ymstoku (cyjanowodór, metanol, akryloamid).
Œwiêtokrzyski Pañstwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawiaj¹c informacjê na temat ewentualnej optymalizacji sieci laboratoriów i projekt dotycz¹cy zmian
do za³¹cznika ww. rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia, wskazuje, ¿e przedstawiona koncepcja oparta jest o za³o¿enia prognostyczne.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e przedstawiona przez Œwiêtokrzyskiego Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego propozycja jest elementem dyskusji o ewentualnej zmianie kszta³tu omawianego rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia. Projekt by³ przedstawiony
Wojewodzie Œwiêtokrzyskiemu, stronie spo³ecznej i w³adzom samorz¹dowym województwa œwiêtokrzyskiego.
Bior¹c pod uwagê ustawowe umocowanie Ministra Zdrowia, jako w³aœciwego do
ustalania obszarów dzia³ania i siedziby pañstwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz podleg³ej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej, jak równie¿ okreœlania wykazów stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonuj¹cych badania laboratoryjne
i pomiary ze wskazaniem obszaru, ewentualne wprowadzenie omawianych rozwi¹zañ
w ¿ycie wymaga³oby zgody Ministra Zdrowia i wydania odpowiednich rozporz¹dzeñ.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa S³onia
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Proszê Pana Premiera o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do wyjaœnienia
wszystkich ewentualnych nieprawid³owoœci w procesie prywatyzacji Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych Spó³ka Akcyjna.
Przedsiêbiorstwo, które jeszcze rok temu by³o w bardzo dobrej kondycji
finansowej, zosta³o sprzedane przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa spó³ce
Dolnoœl¹skie Surowce Skalne Spó³ka Akcyjna i od tego momentu sytuacja
Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych stale siê pogarsza. W¹tpliwoœci
i niepokój budz¹ w szczególnoœci: ignorowanie pakietu socjalnego, brak wyp³at albo niepe³ne lub nieterminowe wyp³aty dla pracowników premii prywatyzacyjnej, nale¿nych wynagrodzeñ, wymaganych sk³adek i tak zwanej
premii barbórkowej, a tak¿e niejasne przep³ywy finansowe. Bardzo realne
jest podejrzenie naruszenia autonomii spó³ek polegaj¹cego na narzuceniu
kieleckiej firmie niekorzystnych dla niej dzia³añ. Dodatkowo w ostatnim czasie zosta³y zablokowane przez komorników konta spó³ki i zajête maszyny, co
skutecznie uniemo¿liwia bie¿¹ce funkcjonowanie firmy.
KKSM Spó³ka Akcyjna to firma z licz¹c¹ ponad sto trzydzieœci piêæ lat tradycj¹, to firma o ogromnym znaczeniu dla Kielc i regionu. Dalsza eskalacja
niekorzystnych zjawisk mo¿e w krótkim czasie doprowadziæ do znikniêcia
z rynku tej dobrze dzia³aj¹cej do niedawna spó³ki, która daje zatrudnienie ponad czterystu pracownikom.
Krzysztof S³oñ

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA
Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Krzysztofa S³onia dotycz¹ce spó³ki
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych SA z siedzib¹ w Kielcach (zwanej dalej
KKSM SA), uprzejmie informujê, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli dokona³a kontroli prywatyzacji Spó³ki.
W wyst¹pieniu pokontrolnym skierowanym do MSP prywatyzacja Spó³ki zosta³a
pozytywnie oceniona i w zwi¹zku z powy¿szym niesformowane zosta³y ¿adne wnioski
pokontrolne. W szczególnoœci NIK pozytywnie oceni³:
· dzia³ania Ministra Skarbu Pañstwa maj¹ce na celu prywatyzacjê KKSM SA w drodze sprzeda¿y 85% akcji tej spó³ki na rzecz inwestora strategicznego,
· stosunkowo szybki i przejrzysty przebieg procesu prywatyzacyjnego,
· wyko rzystanie przez MSP zmian zachodz¹cych w potencjale ekonomi cznym
KKSM SA.

340

8 posiedzenie Senatu w dniu 29 marca 2012 r.

Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a jednoczeœnie, ¿e dzia³ania prowadzone w celu
wy³onienia inwestora zrealizowano zgodnie z ustaw¹ o komercjalizacji i prywatyzacji
oraz rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegó³owego trybu zbywania akcji Skarbu Pañstwa.
Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e w umowie prywatyzacyjnej zawartych zosta³o szereg zobowi¹zañ pozacenowych, w tym zobowi¹zania inwestycyjne, korporacyjne, socjalne,
dotycz¹ce zakupu pozosta³ych akcji od Skarbu Pañstwa oraz sprawozdawczoœci z realizacji wskazanych zobowi¹zañ.
W Artykule 8. „Zobowi¹zaniu Socjalne Kupuj¹cego”, nabywaj¹ca od Skarbu Pañstwa akcje KKSM SA spó³ka Surowce Skalne Wschód sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie
zobowi¹za³a siê, ¿e w okresie 60 (s³ownie: szeœædziesiêciu) miesiêcy od dnia przeniesienia akcji, tj. od dnia 14 kwietnia 2011 roku utrzymany zostanie w ka¿dym miesi¹cu
stan zatrudnienia pracowników zatrudnionych w Spó³ce KKSM SA na czas nieokreœlony na poziomie liczby etatów z dnia przeniesienia akcji (14 kwietnia 2011 roku). Realizacja zobowi¹zania do utrzymania stanu zatrudnienia obwarowana zosta³a kwotami
kar pieniê¿nych, które w przypadku naruszenia tego zobowi¹zania spó³ka „Surowce
Skalne Wschód” Spó³ka z o.o. zobowi¹zana by³aby zap³aciæ.
W Artykule 5 „Zobowi¹zania Inwestycyjne Kupuj¹cego” Surowce Skalne Wschód
sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, zobowi¹za³y siê wobec Skarbu Pañstwa spowodowaæ
i zapewniæ, ¿e Spó³ka – KKSM SA w ci¹gu 24 miesiêcy dokona inwestycji w kwocie
15.000.000,00 z³. Zobowi¹zanie powy¿sze zosta³o wykonane zgodnie z zapisami umowy prywatyzacyjnej. £¹czne inwestycje zamknê³y siê kwot¹ 15.218.885,00 z³.
Ministerstwo Skarbu Pañstwa powziê³o informacjê o braku realizacji zobowi¹zañ
pracowniczych wynikaj¹cych z zawartego ze spó³kami Surowce Skalne Wschód sp.
z o.o., Aroga Holding sp. z o.o. oraz zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi Pakietu
Socjalnego. Jednak¿e z uwagi na fakt, i¿ Skarb Pañstwa nie jest stron¹ zawartego Pakietu i nie stanowi on jednoczeœnie integralnej czêœci Umowy, zobowi¹zania stron
z niego wynikaj¹ce nie podlegaj¹ nadzorowaniu i monitorowaniu przez Ministerstwo
Skarbu Pañstwa.
Niemniej jednak po powziêciu pierwszych sygna³ów o braku realizacji œwiadczeñ
pracowniczych, MSP wyst¹pi³o do Zarz¹du Dolnoœl¹skich Surowców Skalnych SA oraz
do Zarz¹du KKSM SA z proœb¹ o ustosunkowanie siê do poruszonych przez zwi¹zki zawodowe kwestii. W odpowiedzi w lutym 2012 roku wp³ynê³o wyjaœnienie Zarz¹du
KKSM SA, z którego wynika, ¿e:
– po miê dzy ro kiem 2010 a 2011 na st¹ pi³ zna cz ny wzrost su my bi lan so wej
(o 266,32%)
– przy cho dy ze sprzeda ¿y pro du k tów to wa rów i ma te ria ³ów uleg ³y wzro sto wi
o 147,16%
– za rok 2011 zosta³ wypracowany zysk netto zbli¿ony do zysku osi¹gniêtego w roku
2010
– spó³ka bêd¹c czêœci¹ grupy DSS, partycypuje w dostawach kruszyw na odcinek C
autostrady A2, jak równie¿ w innych projektach realizowanych przez DSS. Realizacja tych projektów wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zaanga¿owania istotnego kapita³u
obrotowego, co w praktyce oznacza brak nadwy¿ek gotówki i przejœciowe ograniczenia w zakresie przep³ywów pieniê¿nych
– pomimo wskazanych trudnoœci wszyscy zatrudnieni w Spó³ce otrzymali w 2011 roku dwie podwy¿ki wynagrodzeñ (pierwsza od 1 maja 2011 roku. nastêpna od paŸdziernika 2011 r.), spowodowa³y one w 2011 roku wzrost œredniego wynagrodzenia w Spó³ce o 13,65% – do poziomu 4.597,54 z³
– odnoœnie do wyp³at barbórkowych dla pracowników, Zarz¹d nie kwestionuje wyp³aty tej nagrody i zdecydowany jest jak najszybciej rozliczyæ siê z tego tytu³u. Jednak¿e objêcie Spó³ki re¿imem bud¿etowym Grupy DSS, powoduje, ¿e kwestia wyp³at ww. nagród ma zdecydowany wp³yw na p³ynnoœæ finansow¹ Grupy DSS. Przejœciowe trudnoœci z p³ynnoœci¹ Spó³ki zwi¹zane s¹ z zaanga¿owaniem czêœci œrodków finansowych w zadania grupy kapita³owej DSS SA, w szczególnoœci w budowê
odcinka autostrady A2
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– Spó³ka posiada zaœwiadczenie urzêdu skarbowego wydane na 22 grudnia 2011 roku o braku zaleg³oœci podatkowych
– Spó³ka posiada zaœwiadczenie z ZUS na 28 grudnia 2011 r. o braku zaleg³oœci z tytu³u wp³aty sk³adek
– Spó³ka nie posiada zobowi¹zañ z tytu³u zaleg³ych wynagrodzeñ dla pracowników
za 2011 rok.
W podsumowaniu pisma Zarz¹d podkreœli³, i¿ podtrzymuje wolê realizacji podpisanych porozumieñ, jak równie¿ bie¿¹cych zobowi¹zañ finansowych Spó³ki wobec pracowników KKSM SA. Oœwiadczy³ jednoczeœnie, ¿e ca³y czas prowadzi dialog ze Zwi¹zkami
Zawodowymi dzia³aj¹cymi w Spó³ce.
Po uzyskaniu powy¿szych wyjaœnieñ Minister Skarbu Pañstwa wyst¹pi³ do Izb
Skarbowych w Kielcach i Warszawie z proœb¹ o zbadanie przep³ywów pieniê¿nych pomiêdzy spó³k¹ KKSM SA a spó³k¹ DSS SA oraz zwróci³ siê kolejnym pismem do Zarz¹du KKSM SA z proœb¹ o przekazanie informacji odnoœnie do zamiarów Zarz¹du oraz
wiêkszoœciowego akcjonariusza co do dalszego funkcjonowania Spó³ki.
W odpowiedzi, która wp³ynê³a do Ministerstwa w dniu 26 marca 2012 roku, Zarz¹d
KKSM SA stwierdzi³, i¿ trudna sytuacja dotycz¹ca p³ynnoœci finansowej wynika z zaanga¿owania Grupy Kapita³owej w projekt budowania autostrady A2 – w pocz¹tkowym
okresie jako podwykonawcy chiñskiej spó³ki COVEC a nastêpnie jako konsorcjanta
wraz z czesk¹ spó³k¹ Bogl a Krysl. Zarz¹d wskaza³, ¿e jedynym czynnikiem wp³ywaj¹cym negatywnie na bie¿¹ce rozliczenia z pracownikami Spó³ki s¹ rozliczenia dostaw
na projekt A2. Przy czym z uwagi na znaczne ograniczenie udzia³u DSS SA w realizacjê
budowy odcinka „C”, Zarz¹d oczekuje na rozliczenie dostaw kruszyw, co z kolei bêdzie
mia³o wp³yw na sytuacjê finansow¹ Spó³ki.
Skarb Pañstwa podejmuj¹c dzia³ania wobec Spó³ki korzysta z przys³uguj¹cych mu
uprawnieñ wynikaj¹cych z przepisów Kodeksu handlowego spó³ek oraz zapisów Statutu tej Spó³ki. Korzystaj¹c z uprawnienia do ¿¹dania zwo³ania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia i umieszczenia okreœlonych spraw w porz¹dku obrad tego zgromadzenia, pismem z 16 marca 2012 r., dzia³aj¹c w oparciu o art. 400 Ksh wyst¹pi³em do Zarz¹du Spó³ki KKSM SA z ¿¹daniem zwo³ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i umieszczenia w porz¹dku obrad punktu dotycz¹cego informacji o bie¿¹cej sytuacji
ekonomicznej Spó³ki. Walne Zgromadzenie zwo³ane zosta³o przez Zarz¹d Spó³ki w dniu
12 kwietnia 2012 roku. Jednym z zagadnieñ poruszonych na Walnym Zgromadzeniu
by³a kwestia przyczyn braku terminowego regulowania zobowi¹zañ wobec pracowników Spó³ki. Z informacji przekazanych przez Zarz¹d na NWZ wynika, i¿ g³ównym powodem nieregularnych wyp³at pensji s¹ problemy p³ynnoœciowe Spó³ki. I tak na
przyk³ad wyp³acane w marcu pensje realizowane by³y w piêciu ratach.
W chwili obecnej kluczow¹ kwesti¹ dla dalszego funkcjonowania Spó³ki jest rozstrzygniêcie S¹du Rejonowego w Kielcach, do którego Zarz¹d Spó³ki z³o¿y³ wniosek
o og³oszenie upad³oœci uk³adowej. Ewentualne pozytywne rozstrzygniêcie S¹du i og³oszenie upad³oœci uk³adowej pozwoli na zawarcie w ramach postêpowania upad³oœciowego uk³adu z wierzycielami oraz zapewni Spó³ce stabilnoœæ i mo¿liwoœæ zawierania
i realizacji umów z kontrahentami. Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e z dniem og³oszenia upad³oœci uk³adowej tocz¹ce siê przeciw KKSM SA postêpowania egzekucyjne
ulegn¹ zawieszeniu z mocy prawa.
Z powa¿aniem
Miko³aj Budzanowski
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa S³onia
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Proszê Pana Premiera o informacjê o podjêtych przez Pana dzia³aniach
maj¹cych na celu ochronê obywateli przed wprowadzaniem do obrotu na
skalê masow¹ produktów oraz substancji szkodliwych i toksycznych, mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na ¿ycie i zdrowie spo³eczeñstwa oraz na
wiarygodnoœæ naszych producentów ¿ywnoœci walcz¹cych o rynki zbytu
w innych krajach.
Ostanie przyk³ady zwi¹zane z przestêpczym procederem wprowadzania
przez wiele lat na rynek spo¿ywczy soli przeznaczonej do celów drogowych
i podrobionego suszu jajecznego dowodz¹ tego, jak nieszczelny jest nasz system
kontroli i zapobiegania tego typu zjawiskom. Podwa¿a to wiarygodnoœæ naszego
pañstwa zobowi¹zanego do dbania o bezpieczeñstwo i zdrowie obywateli.
Krzysztof S³oñ

OdpowiedŸ
PREZESA URZÊDU
OCHRONY KONKURENCJI
I KONSUMENTÓW
Warszawa, 27.04.2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Krzysztofa S³onia z³o¿one na 8. posiedzeniu Senatu w dniu 29 marca 2012 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów
przekazane przy piœmie Pana Marsza³ka nr BPS/043-08-309/12 z dnia 4 kwietnia
2012 r., w sprawie przekazania informacji o dzia³aniach maj¹cych na celu ochronê
obywateli przed wprowadzeniem do obrotu na skalê masow¹ produktów oraz substancji szkodliwych i toksycznych (w szczególnoœci tzw. soli wypadowej oraz suszu jajecznego), mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na ¿ycie i zdrowie spo³eczeñstwa oraz na
wiarygodnoœæ polskich producentów ¿ywnoœci, dzia³aj¹c z upowa¿nienia Prezesa Rady
Ministrów po uzyskaniu stanowisk Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, ¿e rozwi¹zania prawne w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci w Polsce s¹ analogiczne jak w ca³ej Unii Europejskiej. Generalne regu³y prawa
¿ywnoœciowego zosta³y okreœlone w rozporz¹dzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj¹cego ogólne zasady i wymagania prawa ¿ywnoœciowego, powo³uj¹ce Europejski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci
oraz ustanawiaj¹ce procedury w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci (Dz. Urz. WE L 31
z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463).
Na podstawie przepisów ww. rozporz¹dzenia, co do zasady, za bezpieczeñstwo
œrodków spo¿ywczych wprowadzanych do obrotu odpowiada producent i ka¿dy nastêpny podmiot wprowadzaj¹cy ¿ywnoœæ do obrotu w zakresie swojej dzia³alnoœci. Tylko
¿ywnoœæ bezpieczna mo¿e byæ oferowana konsumentom. Aby spe³niæ ten warunek
podmioty zajmuj¹ce siê produkcj¹ i dystrybucj¹ ¿ywnoœci musz¹ przestrzegaæ bardzo
rygorystycznych i szczegó³owych wymagañ prawa ¿ywnoœciowego. Nadzór nad przestrzeganiem przez przedsiêbiorców przepisów prawa ¿ywnoœciowego w zakresie bezpie-
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czeñstwa zosta³ powierzony organom urzêdowej kontroli ¿ywnoœci podleg³ym
Ministrowi Zdrowia (Pañstwowa Inspekcja Sanitarna) oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Inspekcja Weterynaryjna i Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa). Choæ nie jest to przed mio tem ni niej szej spra wy do dam, ¿e na le ¿y od ró¿ niæ
zagadnienie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci od nadzoru nad jakoœci¹ handlow¹ artyku³ów
rolno-spo¿ywczych, co zosta³o powierzone Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych podleg³ej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Inspekcji Handlowej podleg³ej Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przy czym
Inspekcja Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych nadzór ten sprawuje
w miejscu produkcji tych artyku³ów a Inspekcja Handlowa – w obrocie detalicznym.
Urzêdowe kontrole ¿ywnoœci przeprowadzane s¹ na wszystkich etapach ³añcucha
¿ywnoœciowego pocz¹wszy od produkcji pierwotnej poprzez przetwarzanie, paczkowanie a¿ do oferowania konsumentowi finalnemu i obejmuj¹ sprawdzanie przestrzegania
ca³ego prawa ¿ywnoœciowego. Urzêdowa kontrola ¿ywnoœci w Polsce zosta³a zorganizowana i funkcjonuje w sposób zgodny z wymaganiami okreœlonymi w rozporz¹dzeniu
(WE) Nr 882 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
kontroli urzêdowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnoœci z prawem paszowym i ¿ywnoœciowym oraz regu³ami dotycz¹cymi zdrowia zwierz¹t i dobrostanu
zwierz¹t (DZ.U. L 191/1 z 30.04.2004 r.), co potwierdzi³y liczne audyty przeprowadzone przez Komisjê Europejsk¹.
Jak wczeœniej zosta³o zaznaczone za bezpieczeñstwo ¿ywnoœci odpowiada producent
oraz dalsze podmioty uczestnicz¹ce w obrocie ¿ywnoœci¹ w zakresie swojej dzia³alnoœci
i to one obowi¹zane s¹ wprowadziæ odpowiednie systemy oparte miêdzy innymi na analizie zagro¿eñ i krytycznych punktów kontroli (HACCP), aby ostatecznemu konsumentowi
oferowana by³a ¿ywnoœæ bezpieczna i zgodna z wszystkimi wymaganiami prawa ¿ywnoœciowego. Odpowiedzialnoœæ podmiotów dotyczy równie¿ utworzenia systemów i procedur umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê i weryfikacjê dostawców œrodków spo¿ywczych lub
substancji dodatkowych, które maj¹ byæ dodane do ¿ywnoœci w procesie produkcji.
Dzia³ania urzêdowej kontroli ¿ywnoœci polegaj¹ na prowadzeniu kontroli (wyrywkowych) a tak¿e monitoringu. Sta³y nadzór prowadzony jest jedynie w rzeŸniach przez
Inspekcjê Weterynaryjn¹, natomiast w pozosta³ych zak³adach urzêdowe kontrole prowadzone s¹ w oparciu o analizê ryzyka oraz w ka¿dym momencie kiedy organ uzna za
stosowne lub konieczne. Je¿eli w trakcie kontroli zostanie stwierdzone, ¿e ¿ywnoœæ nie
spe³nia wymagañ w zakresie bezpieczeñstwa, organy te mog¹ podj¹æ decyzjê o wycofaniu jej z obrotu, a nawet zniszczeniu.
W ramach prowadzonego nadzoru nad bezpieczeñstwem ¿ywnoœci od 2003 roku
w G³ównym Inspektoracie Sanitarnym opracowywany jest corocznie jednolity ramowy
„Plan pobierania próbek do badania ¿ywnoœci w ramach urzêdowej kontroli i monitoringu dla Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej”. Obejmuje on urzêdow¹ kontrolê i monitoring ¿ywnoœci pochodzenia niezwierzêcego produkowanej i wprowadzanej do obrotu
oraz produktów pochodzenia zwierzêcego znajduj¹cych siê w handlu detalicznym. Do
badañ pobierane s¹ próbki produktów krajowych, produktów pochodz¹cych z obszaru
Unii Europejskiej oraz próbki produktów z krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej).
Próbki pobierane s¹ z obrotu detalicznego i hurtowego, w zak³adach przemys³u spo¿ywczego i zak³adach ¿ywienia zbiorowego, a w przypadku produktów z importu, równie¿ na granicy. Jak wynika z informacji przekazanych Prezesowi UOKiK, organy
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach realizacji ww. planu pobra³y do badañ:
w 2009 r. ok. 84 300 próbek, w 2010 r. ok. 75 700 próbek, w 2011 r. ok. 76 000 próbek,
w 2012 r. zaplanowano do zbadania 78 112 próbek. Próbki w zale¿noœci od rodzaju ¿ywnoœci badane s¹ w nastêpuj¹cych kierunkach: pozosta³oœci pestycydów, metali
szkodliwych dla zdrowia (o³ów, kadm, arsen, rtêæ, cyna, glin), azotanów, 3-MCPD, zanieczyszczeñ mikrobiologicznych, mikotoksyn, histaminy, metanolu i cyjanowodoru,
dozwolonych substancji dodatkowych, parametrów czystoœci substancji dodatkowych
i rozpuszczalników ekstrakcyjnych, GMO, ska¿eñ promieniotwórczych, œrodków spo¿ywczych poddanych dzia³aniu promieniowania jonizuj¹cego, jodu w soli kuchennej,
¿ywnoœæ wzbogacan¹, materia³y i wyroby przeznaczone do kontaktu z ¿ywnoœci¹,
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WWA, furanu, izomerów trans kwasów t³uszczowych, akryloamidu, glutenu, innych
parametrów (ocena organoleptyczna, zanieczyszczenia biologiczne i fizyczne, znakowanie). Do badañ pobierane s¹ próbki ze wszystkich kategorii œrodków spo¿ywczych zarówno pochodzenia zwierzêcego jak i niezwierzêcego w tym tak¿e soli spo¿ywczej i produktów jajecznych.
Ponadto przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ realizowany jest, corocznie aktualizowany
przy udziale Pañstwowego Instytutu Weterynaryjnego – Pañstwowego Instytutu Badawczego (PIWet-PIB), „Krajowy plan badañ kontrolnych pozosta³oœci biologicznych,
chemicznych i pozosta³oœci leczniczych u zwierz¹t i w produktach pochodzenia zwierzêcego”. Inspekcja Weterynaryjna pobiera próbki do badañ od œwiñ, byd³a, koni,
owiec, drobiu (kury, kurczêta, indyki, kaczki, gêsi), ryb, królików, zwierz¹t ³ownych
oraz próbki produktów pochodzenia zwierzêcego. Zakres prowadzonych badañ obejmuje ³¹cznie ponad 220 zwi¹zków od zakazanych do stosowania substancji o charakterze anabolicznym z grupy A (hormony, tyreostatyki) do weterynaryjnych produktów
leczniczych i zanieczyszczeñ œrodowiskowych (metale, pestycydy) zaliczanych do grupy B.
Równolegle prowadzony jest równie¿ „krajowy program badañ kontrolnych dioksyn,
furanów, dioksynopodobnych i niedioksynopodobnych PCB u zwierz¹t i w produktach
pochodzenia zwierzêcego”. Próbki pobierane s¹ przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ z produktów pochodzenia zwierzêcego na etapie poprzedzaj¹cym handel detaliczny, takich jak
miêso i produkty miêsne, miêso ryb, surowe mleko i produkty mleczne, jaja, a badania
wykonywane s¹ w krajowym laboratorium referencyjnym PIWet-PIB w Pu³awach.
Badania w ramach programu pozosta³oœci biologicznych, chemicznych i pozosta³oœci leczniczych u zwierz¹t i w produktach pochodzenia zwierzêcego, wykonywane s¹
w laboratoriach urzêdowych i w laboratorium referencyjnym – PIWet-PIB w Pu³awach.
Wyniki za ca³y rok przesy³ane s¹ do Komisji Europejskiej. Ka¿dorazowo w przypadku
stwierdzenia wyniku niezgodnego organy Inspekcji Weterynaryjnej podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu okreœlenie przyczyny wyst¹pienia niezgodnoœci.
Wyniki badañ próbek pobranych w ramach monitoringu i urzêdowej kontroli ¿ywnoœci s¹ odnoszone do obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e –
jak wynika z danych uzyskanych przez Prezesa UOKiK – badane w kraju i za granic¹
próbki ¿ywnoœci w zdecydowanej wiêkszoœci nie wskazuj¹ na nieprawid³owoœci w zakresie wymogów dotycz¹cych ¿ywnoœci znajduj¹cej siê w obrocie. W momencie wykrycia zagro¿enia organy urzêdowej kontroli ¿ywnoœci natychmiast podejmuj¹ w³aœciwe
dzia³ania w celu wycofania niebezpiecznej ¿ywnoœci z obrotu i przeprowadzaj¹ postêpowania wyjaœniaj¹ce zmierzaj¹ce do wyeliminowania Ÿród³a powsta³ego zagro¿enia.
W odniesieniu do ostatnich przypadków dotycz¹cych wykorzystywania soli technicznej czy produkcji proszku jajecznego oraz dzia³añ podejmowanych przez organy
urzêdowej kontroli ¿ywnoœci uprzejmie informujê, ¿e Inspekcja Weterynaryjna, co do
zasady, nadzoruje zak³ady produkuj¹ce ¿ywnoœæ pochodzenia zwierzêcego, zaœ Pañstwowa Inspekcja Sanitarna – podmioty zajmuj¹ce siê handlem detalicznym wszystkimi kategoriami ¿ywnoœci produkcj¹ ¿ywnoœci pochodzenia niezwierzêcego. Podmioty
produkuj¹ce b¹dŸ dystrybuuj¹ce sól spo¿ywcz¹ nadzoruje Pañstwowa Inspekcja Sanitarna, zaœ u¿ywaj¹ce tê sól w produkcji ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego Inspekcja
Weterynaryjna. W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e zakres kompetencji organów
urzêdowej kontroli ¿ywnoœci nie obejmuje podmiotów nielegalnie dzia³aj¹cych na rynku. Tego rodzaju dzia³alnoœci¹ zajmuj¹ siê organy œcigania, które w ka¿dym przypadku
mog¹ zwróciæ siê o pomoc do organów urzêdowej kontroli ¿ywnoœci, tak jak mia³o to
miejsce w przypadku soli technicznej i suszu jajecznego.
Stosownie do danych przekazanych Prezesowi UOKiK przez Ministra Zdrowia, po
otrzymaniu informacji o nieprawid³owoœciach w obrocie zafa³szowan¹ sol¹ G³ówny Inspektorat Sanitarny podj¹³ w trybie natychmiastowym dzia³ania maj¹ce na celu zidentyfikowanie i ustalenie stopnia zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia konsumentów, w tym
w pierwszej kolejnoœci, stosuj¹c zasadê ostro¿noœci, o której mowa w artykule 7 Rozporz¹dzenia (WE) nr 178/2002, znajduj¹ce siê w obrocie partie podejrzanej soli i produktów spo¿ywczych z jej udzia³em zosta³y zabezpieczone i wstrzymane od obrotu do czasu
uzyskania wyników badañ, a nastêpnie dokonano analizy ryzyka i oceny bezpieczeñ-
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stwa podejrzanej soli i produktów z jej udzia³em. Zabezpieczone wczeœniej partie produktów po weryfikacji dopuszczono do obrotu albo wycofano z obrotu i przeznaczono
do zniszczenia. Jak wynika z materia³ów przekazanych przez Ministra Zdrowia, do
dnia 16 kwietnia 2012 r. organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzi³y
19 544 kontroli w zwi¹zku z wprowadzeniem soli technicznej jako soli spo¿ywczej. Zabezpieczono 470 863,66 kg soli (pekluj¹cej, kamiennej, warzonej, spo¿ywczej) oraz
255 438,06 kg produktów spo¿ywczych (m.in. cebula solona w beczkach, kapusta kiszona, ogórki konserwowe, przyprawy, pieczywo, paprykarz wegetariañski, pierogi, go³¹bki, zapiekanki). Wycofano z obrotu 112 072,11 kg soli oraz 3 976,31 kg produktów
spo¿ywczych. Do badañ pobrano 699 próbek. Organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, na podstawie przeprowadzonego postêpowania wyjaœniaj¹cego, dopuœci³y ponownie do obrotu handlowego 101 724,81 kg soli i produktów spo¿ywczych. W zwi¹zku
z tym, ¿e wyniki 103 próbek soli (na 699 pobranych) wskazywa³y na zafa³szowanie tego
produktu, a przeprowadzone badania w kierunku oceny bezpieczeñstwa i ocena dokonana przez ekspertów nie wskazywa³y na zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia konsumentów
G³ówny Inspektor Sanitarny przekaza³ sprawê G³ównemu Inspektorowi Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych wed³ug kompetencji do dalszego prowadzenia
w oparciu o przepisy ustawy o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inspekcja Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych dotychczas przeprowadzi³a
120 kontroli pochodzenia soli stosowanej do produkcji kontrolowanych artyku³ów
rolno-spo¿ywczych. W ramach podjêtych czynnoœci sprawdzano wszystkie zastane
partie soli w ka¿dym z kontrolowanych podmiotów. W wymienionym okresie nie
stwierdzono stosowania soli przemys³owej.
Z uzyskanych przez Prezesa UOKiK materia³ów wynika, ¿e w œcis³ej wspó³pracy
z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹ dzia³ania prowadzi³a równie¿ Inspekcja Weterynaryjna weryfikuj¹c pochodzenie soli u¿ywanej w zak³adach produkuj¹cych ¿ywnoœæ pochodzenia zwierzêcego, a tak¿e Inspekcja Handlowa wspó³pracuj¹c z terenowymi
jednostkami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej przy identyfikacji podejrzanych partii
produktów na etapie obrotu detalicznego.
Stosownie do danych przekazanych Prezesowi UOKiK – wbrew formu³o wanym
obiegowym opiniom – mo¿na stwierdziæ, ¿e wprowadzona do obrotu sól techniczna
i œrodki spo¿ywcze z jej udzia³em, jak ustalili eksperci, nie stwarza³a zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia konsumentów, jednak¿e by³a œrodkiem zafa³szowanym i jako taka równie¿ nie powinna byæ oferowana konsumentom, ani te¿ u¿ywana w produkcji
¿ywnoœci. Nale¿y nadmieniæ, ¿e ocena ryzyka opracowana zosta³a przez Pañstwowy Instytut Weterynaryjny oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Pañstwowy Zak³ad Higieny, natomiast opinie zosta³y sporz¹dzone przez: Krajowego Konsultanta
w dziedzinie Toksykologii Klinicznej i profesora z Zak³adu Technologii Miêsa SGGW.
Oceny ryzyka i opinie ekspertów w podsumowaniu s¹ zbie¿ne i stwierdzaj¹, ¿e ujawniona obecnoœæ siarczanu sodu oraz ¿elazocyjanku potasu w soli technicznej nie stanowi³y zagro¿enia dla zdrowia konsumentów. Równie¿ w ostatecznej ocenie ryzyka,
przeprowadzonej przez niezale¿ne jednostki naukowe oraz ekspertów a tak¿e na podstawie wnikliwej analizy pe³nej dokumentacji, w tym wyników badañ przeprowadzonych przez bieg³ych ekspertów wyznaczonych przez Prokuraturê Okrêgow¹
w Poznaniu prowadz¹c¹ œledztwo w tej sprawie, potwierdzony zosta³ brak bezpoœredniego zagro¿enia dla zdrowia ludzi zwi¹zany z ewentualnym spo¿yciem œrodków spo¿yw czych wy pro du ko wanych z u¿y ciem so li wy pa do wej. War to do daæ, i¿ zo sta ³a
wys³ana stosowna informacja, do Centralnego Punktu Kontaktowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej ¯ywnoœci i Paszach (RASFF) w Brukseli, który tak¿e
nie uzna³ przedmiotowych produktów za œrodki spo¿ywcze niebezpieczne.
W odniesieniu do nieprawid³owoœci w zakresie obrotu proszkiem jajecznym, o czym
tak¿e by³a mowa w oœwiadczeniu Pana Senatora Krzysztofa S³onia, nale¿y zaznaczyæ,
¿e produkcja tego produktu by³a nielegalna, gdy¿ wytwarzaj¹ce ten produkt podmioty
nie znajdowa³y siê pod nadzorem w³aœciwych organów Inspekcji Weterynaryjnej. W takiej sytuacji kompetencje do œcigania tego typu zdarzeñ nale¿a³y do Prokuratury i Poli-
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cji. W tej sprawie nieprawid³owoœci dotyczy³y przede wszystkim niew³aœciwej jakoœci
jaj u¿ywanych do produkcji suszu jajecznego oraz warunków sanitarno-higienicznych
panuj¹cych w zak³adzie, w którym prowadzono tê produkcjê.
G³ówny Inspektorat Weterynarii poinformowa³, ¿e produkty wytworzone z udzia³em kwestionowanego proszku jajecznego s¹ wycofywane z obrotu na podstawie art. 14
rozporz¹dzenia 178/2004. Wycofywanie dotyczy produktów bêd¹cych w dacie przydatnoœci do spo¿ycia, bo tylko takie mog¹ siê znajdowaæ na rynku w ramach sprzeda¿y
konsumentowi koñcowemu. Towar przeterminowany nie mo¿e byæ przeznaczony do
spo¿ycia przez ludzi. Takie podejœcie jest stosowane wobec ka¿dego produktu wytworzonego z udzia³em kwestionowanego proszku jajecznego, bez wzglêdu na to, czy zosta³
on wprowadzony na rynek innego pañstwa cz³onkowskiego, czy te¿ na rynek krajowy.
Jest to podyktowane tym, ¿e proszek ten pochodzi³ z nielegalnej produkcji, a zgodnie
z art. 4 rozporz¹dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj¹cego szczególne przepisy dotycz¹ce higieny w odniesieniu do ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego (Dz.U.UE L z 30.4.2004, Nr 139, s. 55
z póŸn. zm.) ¿ywnoœæ pochodzenia zwierzêcego wprowadzana do obrotu musi byæ wyprodukowana w zak³adach posiadaj¹cych zatwierdzenie do takiej produkcji.
W dniu 15 lutego 2012 r. G³ówny Inspektor Sanitarny otrzyma³ z Prokuratury Rejonowej w Kaliszu pismo w sprawie œledztwa prowadzonego w zwi¹zku z nieprawid³owoœciami zaistnia³ymi przy produkcji:
1) suszu jajecznego przez firmê FHU VIGA, 62-814 DOJUTRÓW 1B – weterynaryjny
nu mer iden ty fi ka cyj ny 30071502 i FIR MÊ HAN DLO WO-PRO DUK CYJ N¥
„OVOMAR” MARCIN KUBIK 62-814 DOJUTRÓW 1E – weterynaryjny numer identyfikacyjny 30071503, bêd¹cych pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej,
2) ¿ywnoœci produkowanej na bazie tego suszu.
Prokurator prowadz¹cy œledztwo zwróci³ siê z proœb¹ o pomoc organów Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej w czynnoœciach wykonywanych przez Policjê w zwi¹zku z prowadzonym œledztwem.
W zwi¹zku z odtajnieniem czêœci informacji przez Prokuraturê, Krajowy Punkt Kontaktowy RASFF w G³ównym Inspektoracie Sanitarnym we wspó³pracy z Podpunktem
Krajowego Punktu Kontaktowego w G³ównym Inspektoracie Weterynarii, przygotowa³
powiadomienie informacyjne do Komisji Europejskiej o numerze 2012.0414, które KE
udostêpni³a wszystkim Pañstwom Cz³onkowskim w dniu 16 marca 2012 r. Za poœrednictwem systemu RASFF na bie¿¹co s¹ przekazywane kolejne informacje w sprawie.
Minister Zdrowia przekaza³ Prezesowi UOKiK informacjê, ¿e do dnia 16 kwietnia
2012 r. organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzi³y 7 680 kontroli, g³ównie w piekarniach, ciastkarniach, cukierniach, zak³adach cukierniczych, wytwórniach
makaronu, hurtowniach spo¿ywczych, wytwórniach majonezu, wytwórniach lodów,
sklepach spo¿ywczych, lokalach gastronomicznych, zak³adach ¿ywienia zbiorowego/restauracjach, zak³adach konfekcjonowania, zak³adach garma¿eryjnych, sto³ówkach szkolnych. W trakcie tych dzia³añ zabezpieczono 17 087,75 kg suszu jajecznego
(mieszanki piekarniczej, proszku jajowego, jaj w proszku itp.) oraz 88 076,65 kg ¿ywnoœci, która zosta³a wyprodukowana przy u¿yciu suszu jajecznego. Do chwili obecnej
zabezpieczono m.in.: makarony, kluski œl¹skie, ciastka, ciasta dro¿d¿owe, gofry, p¹czki, krakersy, koncentraty ciast i kremów, nadzienie twarogowe, naleœniki, uszka z kapust¹ i grzybami, uszka z miêsem, grzanki, suchary, bu³kê tart¹, andruty suche.
Ponadto z informacji przekazanych przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne wynika, ¿e Policja zabezpieczy³a 94 500 kg wyrobów cukierniczych, 54 823,80 kg
produktów oraz 16 008,78 kg i 41,5 l suszu jajecznego, ¿ó³tek w proszku, proszku jajowego i mieszanki piekarniczej. Prokuratura na terenie woj. opolskiego zabezpieczy³a
270 kg suszu jajecznego, a organy Inspekcji Weterynaryjnej zabezpieczy³y w woj. podlaskim 500 kg suszu. Z informacji przekazanych G³ównemu Inspektorowi Sanitarnemu przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Ostrowie Wielkopolskim wynika, ¿e w wyprodukowanym proszku jajecznym, wed³ug stwierdzenia G³ównego Inspektoratu Weterynarii,
nielegalnie wykryto obecnoœæ bakterii Enterobacteriaceae w iloœci wielokrotnie przekraczaj¹cej dopuszczaln¹ normê. Ponadto organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej po-
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bra³y 819 próbek suszu jajecznego i produktów pochodnych do badañ laboratoryjnych
w kierunku Enterobracteriaceae i Salmonella. W dotychczas zbadanych w laboratoriach Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej produktach (susz jajeczny oraz produkty pochodne) z podejrzanej produkcji wykrywano podwy¿szon¹ liczbê bakterii
Enterobacteriaceae (492 próbek) lub nie odnotowywano wzrostu bakterii w próbkach
(297 próbek), czêœæ próbek jest jeszcze w trakcie badañ. Ponadto stwierdzono chorobotwórcze bakterie Salmonella w 42 badanych próbkach.
Zgodnie z opini¹ ekspertów reprezentuj¹cych Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Pañstwowy Zak³ad Higieny przekroczenie dopuszczalnego limitu Enterobacteriaceae œwiadczy o nieprzestrzeganiu zasad higieny podczas procesu produkcyjnego.
Jednak¿e, zgodnie z wymaganiami mikrobiologicznymi zawartymi w rozporz¹dzeniu
Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotycz¹cych œrodków spo¿ywczych (Dz.U.UE L z 22.12.2005 r. Nr 338, s. 1
z póŸn. zm.), liczby Enterobacteriaceae, która jest zaliczana do tzw. „kryteriów higieny
procesu”, nie nale¿y odnosiæ do gotowych wyrobów. Zdaniem NIZP-PZH produkty jajeczne, w których stwierdzono podwy¿szony poziom Enterobacteriaceae, nie powinny
stanowiæ zagro¿enia mikrobiologicznego, je¿eli by³y poddane procesom technologicznym, uwzglêdniaj¹cym odpowiedni¹ obróbkê ciepln¹.
Prokuratura Okrêgowa w Ostrowie Wielkopolskim poinformowa³a, ¿e badaniem
próbek proszku jajecznego zabezpieczonego na terenie ca³ego kraju zajmuje siê Laboratorium PIWet-PIB w Pu³awach. Badania obejmuj¹ równie¿ zawartoœæ miêdzy innymi
substancji hamuj¹cych z grupy B1 (antybiotyki) i B2B (kokcydiostatyki) oraz dioksyn.
Ze strony organów urzêdowej kontroli ¿ywnoœci koordynuj¹c¹ rolê w przedmiotowej
sprawie posiada Inspekcja Weterynaryjna, natomiast Pañstwowa Inspekcja Sanitarna
wspó³pracuje zarówno z organami IW jak i Prokuratur¹.
Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e stosownie do obowi¹zuj¹cego prawa, Prezes
UOKiK jest organem w³aœciwym w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów, przy
czym wykonuje swoje obowi¹zku stosownie do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z póŸn. zm.) a tak¿e
przepisów szczególnych. Jednym z przepisów szczególnych jest ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z póŸn. zm.), na
podstawie której Prezes UOKiK kieruje dzia³alnoœci¹ Inspekcji Handlowej, w³aœciwej
m.in. – jak podkreœlono wy¿ej – w zakresie kontroli jakoœci handlowej artyku³ów
rolno-spo¿yw- czych. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e jakoœæ handlowa to cechy artyku³u rolno-spo- ¿ywczego w zakresie technologii produkcji oraz wymagania wynikaj¹ce ze
sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjête wymaganiami
sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W zwi¹zku z powy¿szym, w sytuacji, kiedy zagadnienie jest przedmiotem oceny pod k¹tem kryteriów sanitarnych lub
weterynaryjnych – tak jak mia³o to miejsce w przypadku soli wypadowej i suszu jajecznego – kwestia jakoœci handlowej nie jest rozpatrywana.
Reasumuj¹c nale¿y podkreœliæ, ¿e na podstawie informacji uzyskanych od Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia mo¿na stwierdziæ, ¿e prowadzone corocznie wielokierunkowe badania pozosta³oœci chemicznych, mikrobiologicznych i innych zanieczyszczeñ w ¿ywnoœci pozwalaj¹ oceniæ j¹ jako bezpieczn¹ dla konsumenta,
a realizowane przez organy urzêdowej kontroli ¿ywnoœci programy badañ kontrolnych
o których mowa wy¿ej na bie¿¹co dostosowywane s¹ do wymagañ Komisji Europejskiej
i gwarantuj¹ Polsce pe³ny dostêp do œwiatowych rynków ¿ywnoœci. Jednoczeœnie dzia³ania polskich s³u¿b inspekcyjnych s¹ pozytywnie oceniane przez s³u¿by kontrolne Komisji Europejskiej, tj. FVO (Biuro ds. ¯ywnoœci i Weterynarii). Wszystkie dzia³aj¹ce na
terytorium Polski s³u¿by zaanga¿owane w proces nadzoru nad jakoœci¹ i bezpieczeñstwem ¿ywnoœci aktywnie ze sob¹ wspó³pracuj¹ celem zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia i interesów konsumentów.
Z powa¿aniem
Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Pragnê zwróciæ uwagê Pana Ministra na trudn¹ sytuacjê, w jakiej znajduj¹ siê pracownicy tymczasowi, którzy s¹ kierowani do zak³adów pracy za poœrednictwem agencji pracy tymczasowej.
G³ówn¹ ide¹ zapisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych by³y uproszczenie, profesjonalizacja i racjonalizacja zatrudniania pracowników w przypadkach sezonowych wzrostów produkcji, wzrostu
sprzeda¿y, przestojów urlopowych czy du¿ej rotacji personelu.
Niestety, praktyka pokazuje, ¿e agencje pracy tymczasowej wykorzystuj¹ luki prawne w przepisach, co powoduje, ¿e wielu pracowników tymczasowych staje siê wieloletnimi pracownikami tymczasowymi.
Firmy, które potrzebuj¹ pracowników, chêtnie korzystaj¹ z us³ug agencji
ze wzglêdu na ³atwoœæ zatrudnienia i jednoczeœnie zwolnienia pracownika.
Dochodzi do sytuacji, w których pracownicy tymczasowi wykonuj¹ pracê tak¹ jak pracownicy zatrudnieni bezpoœrednio przez pracodawcê, jednak¿e ich
sytuacja jest znacznie mniej komfortowa. Wystarczy wspomnieæ o ni¿szym
wynagrodzeniu, nara¿eniu na mo¿liwoœæ utraty pracy w ka¿dej chwili, mo¿liwoœæ zatrudnienia przez pracodawcê innego pracownika tymczasowego.
Wielu takich pracowników pracuje latami za poœrednictwem agencji pracy
tymczasowej, ³udz¹c siê, ¿e zostanie pracownikami firmy. Niestety tak nie
jest, choæ pracodawcy czêsto maj¹ mo¿liwoœæ zatrudnienia bez poœredników.
Umowy zawierane poprzez agencje pracy tymczasowej daj¹ firmom wiêksze
mo¿liwoœci w kwestii zwolnieñ.
Inaczej powinno siê oceniaæ funkcjonowanie przepisów i agencji w odniesieniu do prac sezonowych, inaczej zaœ – w odniesieniu do prac, które s¹ wykonywane przez ca³y rok. Jeœli firma zatrudnia kilka tysiêcy osób,
a dodatkowe kilkaset pracuje latami za poœrednictwem agencji tymczasowych, to jest to niepokoj¹ce zjawisko.
Chcia³bym wiedzieæ, Panie Ministrze, czy opisywany problem jest dostrzegany przez Pana i czy we w³aœciwym resorcie s¹ przygotowywane za³o¿enia do zmian prawnych w przedmiotowej materii? Czy pracownicy agencji
tymczasowych bêd¹ synonimem niewolników XXI wieku w naszym kraju?
Czy zaistnia³a sytuacja bêdzie powodowa³a podzia³ na lepszych i gorszych
pracowników w zak³adach pracy? Bardzo proszê o odpowiedŸ i rozwi¹zanie
tego pilnego problemu, który dotyczy tysiêcy osób w Polsce.
Andrzej Szewiñski

OdpowiedŸ
Warszawa, 19 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 4 kwietnia br., znak: BPS/043-08-310/12, przy którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Szewiñskiego w sprawie sytuacji, w jakiej znajduj¹ siê pracownicy tymczasowi, którzy s¹ kierowani do zak³adów
pracy za poœrednictwem agencji pracy tymczasowej, pragnê uprzejmie wyjaœniæ, co
nastêpuje.
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Zgodnie z przepisami art. 20 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z póŸn. zm.) – obowi¹zuj¹ pewne ograniczenia dotycz¹ce czasu wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego na
rzecz danego pracodawcy u¿ytkownika. Przepis art. 20 ust. 2 powo³anej ustawy stanowi bowiem, ¿e okres wykonywania pracy tymczasowej nie mo¿e przekroczyæ 36 miesiêcy, je¿eli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ci¹g³y na rzecz danego
pracodawcy u¿ytkownika pracê tymczasow¹ obejmuj¹c¹ zadania, których wykonywanie nale¿y do obowi¹zków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcê u¿ytkownika. Zatem pracownik tymczasowy mo¿e zastêpowaæ nieobecnego
pracownika pracodawcy u¿ytkownika przez okres 36 miesiêcy. Tak wykonywana praca
jest prac¹ tymczasow¹, zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 2 pkt 3 lit. c ustawy. Ponowne
wykonywanie pracy przez takiego pracownika tymczasowego na rzecz tego samego
pracodawcy u¿ytkownika jest mo¿liwe dopiero po up³ywie 36 miesiêcy. Poza wy¿ej opisanym przypadkiem przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
wprost nie ograniczaj¹ czasu wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy u¿ytkownika przez tego samego pracownika tymczasowego. Takie ograniczenie, w sposób poœredni, wynika jednak z charakteru i istoty pracy tymczasowej, co znajduje wyraz
w definicji pracy tymczasowej zawartej w art. 2 pkt 3 lit. a) i b) ustawy. Sezonowoœæ,
okresowoœæ czy doraŸny charakter zadañ wykluczaj¹ zatrudnianie przy ich realizacji
w sposób ci¹g³y i d³ugotrwa³y. Podobnie korzystanie z pracy tymczasowej w razie niemo¿noœci terminowego zrealizowania okreœlonych zadañ wy³¹cznie przez pracowników
pracodawcy u¿ytkownika tak¿e zak³ada wyj¹tkowoœæ takiej sytuacji oraz jej ograniczonoœæ czasow¹ (przy sta³ym wzroœcie zadañ pracodawca u¿ytkownik powinien bowiem
zatrudniæ kolejnych sta³ych pracowników).
Przepisy powo³anej ustawy zawieraj¹ tak¿e regulacje prawne zakazuj¹ce dyskryminacji pracowników tymczasowych. Zgodnie z art. 15 ustawy, pracownik tymczasowy
w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy u¿ytkownika nie mo¿e byæ traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia
ni¿ pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcê u¿ytkownika na takim samym lub
podobnym stanowisku pracy. Dotyczy to zatem tak¿e wysokoœci wynagrodzenia za
pracê. W przypadku naruszenia zasady równego traktowania, pracownik tymczasowy
mo¿e, zgodnie z art. 16 ustawy, dochodziæ od agencji pracy tymczasowej odszkodowania, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy dotycz¹cymi równego traktowania w zatrudnieniu. Wysokoœæ tego odszkodowania nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ minimalne wynagrodzenie za pracê.
Zgodnie z przepisem art. 7 ustawy podstaw¹ œwiadczenia pracy przez pracownika
tymczasowego jest terminowa umowa o pracê (umowa o pracê na czas okreœlony lub
umowa o pracê na czas wykonania okreœlonej pracy). W umowie o pracê zawartej na
czas okreœlony strony mog¹ przewidzieæ dopuszczalnoœæ wczeœniejszego rozwi¹zania takiej umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, którego d³ugoœæ okreœlono w ustawie. W przypadku umowy zawartej na okres nieprzekraczaj¹cy 2 tygodni – okres
wypowiedzenia wynosi 3 dni, natomiast w przypadku d³u¿szych umów – 1 tydzieñ. Sytuacja pracownika tymczasowego zatrudnionego na podstawie terminowej umowy
o pracê jest zatem porównywalna z sytuacj¹ pracownika objêtego przepisami Kodeksu
pracy zatrudnionego na podstawie umowy o pracê na czas okreœlony. Strony umowy zawartej na czas d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy mog¹ bowiem przewidzieæ mo¿liwoœæ wczeœniejszego rozwi¹zania takiej umowy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.
Na poziomie unijnym zagadnienie zatrudniania pracowników tymczasowych reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (Dz. U. L 327 z 5.12.2008, str. 9–14). Postanowienia dyrektywy nie odnosz¹ siê bezpoœrednio do kwestii ograniczania d³ugoœci okresu „skierowania” pracownika tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz
okreœlonego pracodawcy u¿ytkownika. Niemniej definiuj¹c w dyrektywie pojêcie pracy
tymczasowej (art. 1 ust. 1), a tak¿e pojêcie pracownika tymczasowego, pracodawcy
u¿ytkownika, czy okresu skierowania (art. 3 ust. 1 pkt c, d, e) wskazuje siê na aspekt
tymczasowoœci pracy wykonywanej pod nadzorem i kierownictwem przedsiêbiorcy
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u¿ytkownika. Skierowanie do pracy na rzecz pracodawcy u¿ytkownika powinno zatem
zachowywaæ charakter tymczasowy, a tymczasowoœæ nale¿y uznaæ za istotn¹ (immanentn¹) cechê pracy tymczasowej.
Przedstawiaj¹c powy¿sze jestem zdania, ¿e ewentualne zmiany w przepisach ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych mog¹ byæ przedmiotem analizy i oceny Zespo³u Problemowego ds. Prawa Pracy i Uk³adów Zbiorowych
Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych. Zgodnie ze stanowiskiem
tego Zespo³u, podjêtym na posiedzeniu w dniu 24 lutego br., kompleksowe prace w zakresie uregulowania problematyki czasu pracy w dziale szóstym Kodeksu pracy maj¹
byæ prowadzone równolegle z rozmowami zmierzaj¹cymi do uregulowania kwestii dotycz¹cych stabilizacji zatrudnienia w kontekœcie warunków stosowania umów na czas
okreœlony, umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia i pracy tymczasowej.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Rados³aw Mleczko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Gra¿yny Sztark
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Micha³a Boniego
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 19 marca bie¿¹cego roku otrzyma³am pismo z proœb¹ o interwencjê w sprawie wprowadzonego w dniu 19 sierpnia 2011 r. rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie urz¹dzeñ radiowych nadawczo-odbiorczych,
które mog¹ byæ u¿ywane bez pozwolenia radiowego. W piœmie tym pan Marcin Kowalski, przedstawiciel Firmy Us³ugowo-Handlowej MKR-TPE w Bia³ogardzie, przedstawi³ równie¿ swoje uwagi i propozycje dotycz¹ce tego
rozporz¹dzenia, które to uwagi i propozycje poni¿ej przedk³adam.
Wed³ug pana Marcina Kowalskiego zmiany dotycz¹ce §1 pkt 1 lit. a rozporz¹dzenia uniemo¿liwi¹ prowadzenie dzia³alnoœci wielu firmom, które zajmuj¹ siê sprzeda¿¹ i instalowaniem urz¹dzeñ wzmacniaj¹cych sygna³ GSM.
Urz¹dzenia te s³u¿¹ przede wszystkim do poprawy zasiêgu telefonii komórkowej w miejscach, gdzie nie ma sygna³u lub jest on tak s³aby, ¿e korzystanie
z telefonów komórkowych jest praktycznie niemo¿liwe.
W opinii interweniuj¹cego oficjalny powód wprowadzenia wy¿ej wymienionego rozporz¹dzenia wydaje siê s³uszny, gdy¿ czêœæ nieprawid³owo instalowanych urz¹dzeñ powodowa³a zak³ócenia w sieci operatora telefonii
komórkowej, uniemo¿liwiaj¹c mu tym samym œwiadczenie us³ug. Dotyczy to
jednak g³ównie urz¹dzeñ bardzo niskiej klasy, nieposiadaj¹cych certyfikatów CE oraz niezbêdnych mechanizmów zabezpieczaj¹cych, oferowanych
w sprzeda¿y internetowej i instalowanych przez niewykwalifikowany personel nieposiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych.
Zdaniem pana Marcina Kowalskiego istnia³o kilka rozwi¹zañ usystematyzowania tego rozporz¹dzenia, które umo¿liwi³yby podmiotom zewnêtrznym
dalsze prowadzenie swojej dzia³alnoœci. Propozycje tych zmian zawarte s¹
w za³¹czonym do oœwiadczenia piœmie.
Restrykcyjne zmiany wy¿ej wymienionego rozporz¹dzenia spowodowa³y, ¿e tylko operatorzy telefonii komórkowej mog¹ oferowaæ repeatery GSM.
Tym samym rynek w zakresie œwiadczenia tych us³ug zosta³ jeszcze bardziej
zmonopolizowany.
Zakazanie instalowania tego sprzêtu podmiotom zewnêtrznym wywo³a³o ogromny niepokój wœród wielu firm, które dzia³a³y w tej bran¿y. Podmioty
te w celu profesjonalnego wykonywania swoich us³ug ponios³y du¿e koszty
zwi¹zane z zakupem specjalistycznego sprzêtu oraz przeszkoleniem pracowników, a obecne brzmienie rozporz¹dzenia niweluje ich trud, wysi³ek oraz
œrodki finansowe w³o¿one w dzia³alnoœæ tych podmiotów, co w ostatecznoœci mo¿e doprowadziæ do ich bankructwa i zwolnieñ zatrudnionych tam pracowników.
W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie proszê Pana Ministra o analizê zawartych w wyst¹pieniu i za³¹czonym piœmie informacji oraz o ewentualne
podjêcie okreœlonych dzia³añ.
Z wyrazami szacunku
Gra¿yna Sztark
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OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI
Warszawa, 14 maja 2012 r.
Pani Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 4 kwietnia 2012 r., Nr BSP/043-08-311/12, uprzejmie przedstawiam stanowisko do oœwiadczenia z³o¿onego przez senator Gra¿ynê
Sztark na 8. posiedzeniu Senatu w dniu 29 marca 2012 r.
Ministerstwo nie neguje potrzeby w wielu przypadkach instalowania wzmacniaczy
sygna³u dla zwiêkszenia zasiêgu i sieci telefonów komórkowych, lecz instalacja taka musi spe³niaæ warunki okreœlone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnoœci
elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z póŸn. zm.). Zmiana zapisu pkt 3 §2 ust. 1
rozporz¹dzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urz¹dzeñ radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mog¹ byæ u¿ywane bez pozwolenia radiowego zosta³a wprowadzona rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 19 sierpnia 2011 r. Zmiana ta uzasadniona jest coraz czêœciej wp³ywaj¹cymi skargami od operatorów i u¿ytkowników telefonii komórkowych, spowodowanych wystêpowaniem zak³óceñ w sieciach radiowych powodowanych przez wzmacniacze sygna³u
instalowane bez ¿adnej kontroli. Samo okreœlenie parametrów wzmacniaczy sygna³u telefonii komórkowej dopuszczonych do u¿ywania nie rozwi¹zuje problemu, gdy¿ prawid³owe ich dzia³anie zale¿y tak¿e od miejsca, sposobu ich zainstalowania i u¿ytej anteny.
Przed wprowadzeniem zmiany w rozporz¹dzeniu Polska by³a jedynym krajem w UE,
w którym repeatery GSM mog³y byæ u¿ywane bez uzyskania pozwolenia radiowego.
W wiêkszoœci krajów europejskich do u¿ywania repeaterów GSM s¹ uprawnieni
wy³¹cznie operatorzy telekomunikacyjni posiadaj¹cy rezerwacjê czêstotliwoœci, natomiast w czê œci kra jów do dat ko wo re pe ate ry GSM mo g¹ byæ u¿y wa ne przez oso by
fizyczne i inne podmioty po uzyskaniu pisemnej zgody od operatora/operatorów GSM.
Skalê problemu zwi¹zanego z zak³óceniami powodowanymi przez niekontrolowane
u¿ycie urz¹dzeñ radiowych wzmacniaj¹cych sygna³y GSM, które bardzo czêsto by³y
w¹tpliwej jakoœci, przez co wprowadza³y zak³ócenia do sieci, mo¿e zobrazowaæ liczba
dokonanych przez operatorów zg³oszeñ, których w roku 2010 by³o zarejestrowanych
50, podczas gdy w latach wczeœniejszych wystêpowa³o ich dos³ownie kilka. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e przywrócenie poprzedniego stanu prawnego zezwalaj¹cego na niekontrolowane u¿ycie przedmiotowych urz¹dzeñ mo¿e spowodowaæ lawinowy wzrost zg³aszanych
przez operatorów zak³óceñ.
Z technicznego punktu widzenia lokalizacja takich Ÿróde³ emisji zak³óceñ jest bardzo trudna i czasoch³onna, gdy¿ pochodz¹cy ze wzmacniacza sygna³ czêsto nie ró¿ni
siê od sygna³ów bezpoœrednio emitowanych przez stacje bazowe ró¿nych operatorów,
w³aœnie z uwagi, ¿e tylko je wzmacnia. Powy¿szy fakt powoduje szczególn¹ uci¹¿liwoœæ
zidentyfikowania tego sygna³u w widmie. Pracuj¹cy wzmacniacz (zdarzaj¹ siê ju¿ konstrukcje tzw. duobander pasm GSM i UMTS), zak³óca skutecznie obszar o promieniu
1 km, a z uwagi na fakt, ¿e najczêœciej posiada antenê ze znacznym zyskiem energetycznym niejednokrotnie zamontowan¹ na dachu budynku i mo¿e osi¹gaæ du¿o wiêksze
zasiêgi dochodz¹ce nawet do 2400 m.
Zatem instalowanie repeaterów GSM przez operatorów telekomunikacyjnych lub
za ich zgod¹, zagwarantuje zapewnienie kompatybilnoœci elektromagnetycznej w sieci
operatorów jak równie¿ umo¿liwi im racjonalne planowanie nowych lokalizacji stacji
bazowych rozszerzaj¹cych zasiêg sieci, a w chwili ich uruchomienia po zwiêkszeniu zasiêgu sieci, usuniêcie zbêdnych repeaterów.
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Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mo¿na by³o w dalszym ci¹gu montowaæ repeatery
GSM przez osoby fizyczne i inne podmioty, oczywiœcie pod warunkiem wczeœniejszego
uzgodnienia z w³aœciwym operatorem telekomunikacyjnym takiego przedsiêwziêcia
i uzyskaniu jego zgody na zainstalowanie takiego urz¹dzenia.
W rozporz¹dzeniu z dnia 19 sierpnia 2011 r. wprowadzono 6-miesiêczny okres
przejœciowy, umo¿liwiaj¹cy zalegalizowanie przez przedsiêbiorcê telekomunikacyjnego
posiadaj¹cego ogólnopolsk¹ rezerwacjê czêstotliwoœci, u¿ywania zamontowanych ju¿
repeaterów w sieciach telefonii komórkowej. Taki sposób postêpowania spowoduje, ¿e
u¿ywanie takich urz¹dzeñ nie wymaga posiadania pozwolenia radiowego.
Jednoczeœnie informujê ¿e poprzedni stan regulacji, umo¿liwiaj¹cy niekontrolowane u¿ywanie repeaterów GSM, skutkowa³ równie¿ problemami w zakresie Nadzoru
Rynku Wyrobów. Przyk³adem jest tu firma CellAntenna z USA, która w oparciu o poprzednie brzmienie rozporz¹dzenia wprowadza³a na teren Unii Europejskiej repeatery
GSM, oznakowuj¹c je jako urz¹dzenia klasy 1 – to jest urz¹dzenia których u¿ywanie
nie wymaga pozwolenia radiowego. Tak oznakowane repeatery by³y nastêpnie dystrybuowane w Europie wprowadzaj¹c w b³¹d konsumentów w innych krajach UE. Urz¹d
Komunikacji Elektronicznej prowadzi³ w tym zakresie postêpowanie we wspó³pracy
z angielskim regulatorem OFCOM. Po ustaleniach kontroli UKE podmiot wprowadzaj¹cy do obrotu te urz¹dzenia podj¹³ dzia³ania naprawcze polegaj¹ce na modyfikacji wyrobu poprzez wyposa¿enie go w 15-decybelowy t³umik. Tak zmodyfikowany wyrób
przeszed³ powtórne badania w Centralnym Laboratorium Badañ Technicznych UKE,
wobec czego wydano decyzjê o umorzeniu postêpowania ze wzglêdu na spe³nianie wymagañ zasadniczych.
Z powa¿aniem
Igor Ostrowski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z informacjami uzyskanymi w ramach mojej dzia³alnoœci senatorskiej zwracam siê do Pana Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta
o rozwa¿enie wniesienia kasacji lub wznowienia postêpowania w wymienionych sprawach.
1. Sprawa Jana P., skazanego na karê do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci wyrokami S¹du Okrêgowego i S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku.
W sprawie tej postêpowanie najpierw by³o umorzone, a nastêpnie na podstawie niezmienionych dowodów dosz³o do skazania za podwójne morderstwo
cz³owieka, co do którego nie by³o ¿adnych poszlak. Proszê, by Pan Prokurator
Generalny zada³ sobie trud przeczytania uzasadnieñ tych wyroków, których
treœæ wskazuje na ra¿¹ce przekroczenie zasady domniemania niewinnoœci.
Obawy te s¹ tym wiêksze, ¿e jedna z wystêpuj¹cych w tej sprawie bieg³ych
publicznie, w telewizyjnym programie „Sprawa dla reportera” mówi³a o wywieranych na ni¹ naciskach w kierunku wydania niekorzystnej dla oskar¿onego ekspertyzy medycznej.
2. Sprawa Grzegorza W., skazanego wyrokiem S¹du Rejonowego w Kielcach na karê 7 lat pozbawienia wolnoœci za udzia³ w rozboju. Z lektury uzasadnieñ wyroków wynika, ¿e s¹d opar³ siê na zmienianym i niekonsekwentnym pomówieniu oskar¿onego przez innego wspó³oskar¿onego, przy czym
s¹d zupe³nie pomin¹³ fakt, ¿e to pomówienie, niepoparte ¿adnymi innymi
dowodami, mog³o byæ motywowane chêci¹ uzyskania przywileju procesowego tak zwanego ma³ego œwiadka koronnego. W konsekwencji mog³o dojœæ do
pomy³ki s¹dowej i skazania niewinnego cz³owieka. W tej sprawie w moim
przekonaniu dosz³o do naruszenia zasady domniemania niewinnoœci.
3. Sprawa Tomasza T., skazanego wyrokiem S¹du Rejonowego we W³oc³awku na karê 2 lat i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci za wypadek drogowy.
W tej sprawie zwraca³em siê ju¿ do Pana uprzednio. Obecnie odkry³em now¹
okolicznoœæ. Mianowicie s¹dy obu instancji ca³kowicie pominê³y dowód z opinii bieg³ych co do prêdkoœci samochodu, który zderzy³ siê z traktorem skazanego. Pominiêta opinia wskazywa³a na prêdkoœæ samochodu 117 km/h,
tymczasem s¹d przyj¹³, ¿e by³a to prêdkoœæ 92 km/h. Nie wchodz¹c w szczegó³y, powiem, ¿e pominiêcie tej opinii mog³o zasadniczo wypaczyæ ocenê przyczyn wypadku i odpowiedzialnoœci Tomasza T.
4. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Gostyninie, z £owicza, dotycz¹ca
zabójstwa B. W tej z kolei sprawie prokuratura uzna³a, w moim przekonaniu
bezpodstawnie i pochopnie, niepoczytalnoœæ sprawcy okrutnego zabójstwa,
opieraj¹c siê na jednej opinii psychiatrycznej i odrzucaj¹c bez czytania drug¹
opiniê, która podwa¿a³a wartoœæ naukow¹ tej pierwszej. Tu mo¿e dojœæ do
bulwersuj¹cej bezkarnoœci sprawcy okrutnej zbrodni.
Proszê Pana Prokuratora Generalnego o zajêcie siê tymi sprawami. Osobno dostarczê bardziej szczegó³owe uzasadnienia moich próœb o zajêcie siê
ka¿d¹ z tych spraw.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 2.05.2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 4 kwietnia 2012 roku nr BPS/043-08-312/12, oœwiadczenie Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego z³o¿one na 8. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 marca 2012 roku, dotycz¹ce wniesienia kasacji lub wznowienia postêpowania w sprawach dotycz¹cych Jana P., Grzegorza W.,
Tomasza T. oraz zabójstwa W³odzimierza B., uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Akta sprawy przeciwko Janowi P. by³y ju¿ poddane analizie w 2007 roku – na wniosek
skazanego – pod k¹tem istnienia podstaw do wniesienia kasacji od wydanego w tej sprawie
wyroku skazuj¹cego. W rezultacie badania akt nie stwierdzono jednak¿e aby w procedowaniu s¹du I instancji, jak i s¹du odwo³awczego zaistnia³y uchybienia wskazane w art. 523 §1
k.p.k., tj. warunkuj¹ce mo¿liwoœæ zaskar¿enia na korzyœæ Jana P. wydanego wobec niego
wyroku w trybie kasacji.
Badanie akt wykaza³o, ¿e Jan P. wyrokiem S¹du Okrêgowego w B. zosta³ uznany za
winnego pope³nienia dwóch czynów z art. 148 §1 k.k. polegaj¹cych na dokonaniu
w okresie 28/29 listopada 2001 roku w B. zabójstwa Marioli S. i jej dwuipó³letniej córki
Klaudii. Wyrokiem tym s¹d wymierzy³ mu karê do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci. Wyrok s¹du I instancji, na skutek trzech apelacji wniesionych przez obroñców Jana P. poddany zosta³ kontroli instancyjnej S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku, który wyrokiem
z dnia 28 kwietnia 2006 roku utrzyma³ go w mocy. Z wyroku S¹du Apelacyjnego w B.
wynika, ¿e rozpoznaj¹c sprawê w postêpowaniu odwo³awczym s¹d ten zgodnie z art. 433
§2 k.p.k. rozwa¿y³ zarzuty i wnioski wskazane w œrodkach odwo³awczych i przedstawi³
swoje stanowisko w sposób odpowiadaj¹cy wymogom okreœlonym w art. 457 §3 k.p.k.
Z treœci uzasadnienia wyroku wynika, ¿e s¹d w pe³ni zaakceptowa³ ustalenia s¹du I instancji co do przebiegu zdarzenia z dnia 28/29 listopada 2001 roku z udzia³em oskar¿onego i pokrzywdzonych oraz co do okolicznoœci poprzedzaj¹cych dokonanie zabójstw,
jak i nastêpuj¹cych po nich, jako poczynionych zgodnie z logik¹, na podstawie wniosków wyp³ywaj¹cych z prawid³owo dokonanej oceny poszczególnych dowodów. Dodaæ
nale¿y, ¿e przedstawiona w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 kwietnia 2006 roku argumentacja zas³uguje na podzielenie, albowiem znajduje potwierdzenie w przeprowadzonych przez s¹d dowodach i wynikaj¹cym z nich ci¹gu poszlak, które zosta³y wskazane
w wyroku s¹du I instancji i szczegó³owo omówione. Wynikaj¹cy z protoko³u z dnia 27
kwietnia 2006 roku przebieg rozprawy apelacyjnej równie¿ nie budzi zastrze¿eñ i w¹tpliwoœci co do prawid³owoœci przeprowadzonej kontroli odwo³awczej.
Sposób procedowania przed S¹dem Apelacyjnym w B., w tym tak¿e w odniesieniu
do kierowanych zarzutów naruszenia prawa procesowego przed s¹dem I instancji, stanowi³ równie¿ przedmiot kontroli S¹du Najwy¿szego, który po rozpoznaniu dwóch kasacji wniesionych przez obroñców Jana P. – na jego korzyœæ – postanowieniem z dnia 1
marca 2007 roku, sygn. akt III KK 493/06, oddali³ je jako niezasadne. W uzasadnieniu
postanowienia S¹d Najwy¿szy wskaza³, dlaczego podniesione w kasacjach zarzuty naruszenia art. 4, 5,.7 k.p.k. oraz art. 40 §1 pkt 5 k.p.k. w zw. z art. 41 §1 k.p.k., 424
k.p.k., art. 427 §3 k.p.k., art. 434 §1 k.p.k. oraz 433 §2 k.p.k. i 457 §3 k.p.k. nie zas³ugiwa³y na uwzglêdnienie. Odnosz¹c siê stricte do wyroku S¹du Okrêgowego w B. równie¿ nie stwierdzi³ w procesowaniu tego s¹du uchybieñ przepisom prawa procesowego
w zakresie naruszenia zasady obiektywizmu i zasad obowi¹zuj¹cych przy ocenie dowodów. Przedstawiona przez S¹d Najwy¿szy prawna i rzeczowa argumentacja co do bezzasadnoœci zarzutów i potwierdzaj¹ca prawid³owoœæ procedowania s¹du ewidentnie
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przeczy twierdzeniom o z³amaniu zasady domniemania niewinnoœci i rozstrzygania
w¹tpliwoœci na korzyœæ oskar¿onego.
Nadmieniæ równie¿ nale¿y, ¿e skutecznoœæ kasacji nie zale¿y od podmiotu j¹ wnosz¹cego, ale od zasadnoœci podniesionych zarzutów, które musz¹ mieœciæ siê w rygorach okreœlonych w art. 523 §1 k.p.k., a takowych uchybieñ w niniejszej sprawie
w trakcie badania akt nie ujawniono. Ponowne skierowanie kasacji, opartej w istocie
na tych samych zarzutach by³oby ca³kowicie nieuprawnione, albowiem spowodowa³oby to, ¿e S¹d Najwy¿szy uzna³by j¹ za oczywiœcie bezzasadn¹.
Podstawy do wniesienia kasacji nie uzasadniaj¹ równie¿ zasygnalizowane w oœwiadczeniu Pana senatora okolicznoœci, które mia³yby siê ujawniæ w zwi¹zku z realizacj¹
programu telewizyjnego „Sprawa dla reportera”. Podstawy wniesienia kasacji, okreœlone w art. 523 §1 k.p.k. s¹ podstawami autonomicznymi i nie mo¿na ich identyfikowaæ
z podstawami innego nadzwyczajnego œrodka zaskar¿enia, jakim jest wznowienie postêpowania karnego w oparciu o przes³anki z art. 540 k.p.k. W tym zakresie Jan P. jak
i jego obroñca zostali poinformowani, w jakim trybie mo¿e nast¹piæ wznowienie prawomocnie zakoñczonego wobec niego postêpowania.
Z przedstawionych powodów, nie dopatrzono siê podstaw prawnych, przewidzianych w art. 523 §1 k.p.k., do wywiedzenia w tej sprawie ponownej kasacji na korzyœæ
skazanego Jana P.
Odnosz¹c siê do kolejnych z wymienionych w oœwiadczeniu Pana senatora postêpowañ karnych uprzejmie informujê, i¿ sprawa skazanego Tomasza T. równie¿ stanowi³a ju¿
wczeœniej przedmiot analizy. Akta S¹du Rejonowego w W. by³y badane w Biurze Postêpowania S¹dowego Prokuratury Krajowej (obecnie Departament Postêpowania S¹dowego
Prokuratury Generalnej) pod k¹tem przepisów o kasacji w 2009 roku, w zwi¹zku z interwencj¹ podjêt¹ na rzecz Tomasza T. przez Pana Janusza Wojciechowskiego – pos³a do Parlamentu Europejskiego. W rezultacie badania akt nie znaleziono jednak¿e podstaw
prawnych z art. 523 §1 k.p.k. do wniesienia kasacji na korzyœæ skazanego od wyroku
S¹du Okrêgowego w W. z dnia 20 grudnia 2006 roku, utrzymuj¹cego w mocy wyrok S¹du
Rejonowego w W. z dnia 12 paŸdziernika 2005 roku, na mocy którego Tomasz T. zosta³
skazany za pope³nienie czynu z art. 177 §2 k.k. na karê 2 lat i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci oraz orzeczono wobec niego œrodek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat i nawi¹zkê w kwocie 20.000
z³otych.
Nadmieniam równie¿, i¿ w sprawie tej, w zwi¹zku z przekazanym oœwiadczeniem
Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego, z³o¿onym wspólnie z innymi senatorami
podczas 79. posiedzenia Senatu RP, by³a ju¿ udzielona szczegó³owa informacja. W piœmie Zastêpcy Prokuratora Generalnego z dnia 12 lipca 2011 roku nr PG IV KSK
905/11, skierowanym na rêce Pani Gra¿yny Anny Sztark – wicemarsza³ka Senatu RP,
wyjaœniono powody, dla których odmówiono wniesienia kasacji od wydanego w tej
sprawie wobec Tomasza T. wyroku skazuj¹cego.
Nadto Pan senator Grzegorz Wojciechowski zg³osi³ siê dwukrotnie do Prokuratury
Generalnej – w dniach 22 lutego 2012 roku i 22 marca 2012 roku, gdzie zosta³ przyjêty
przez Zastêpcê Prokuratora Generalnego. Przedstawiaj¹c miêdzy innymi ponowny
wniosek o kasacjê na korzyœæ skazanego Tomasza T. Pan senator przekaza³ skierowane do Prokuratora Generalnego pismo z dnia 21 lutego 2012 r., zawieraj¹ce spostrze¿enia i uwagi przekazane mu przez Pana pos³a do Parlamentu Europejskiego Janusza
Wojciechowskiego, który zapoznawa³ siê z aktami sprawy, maj¹ce œwiadczyæ o niewinnoœci Tomasza T. Uwagi tam przekazane by³y ju¿ wczeœniej przedmiotem analizy,
w zwi¹zku z przedstawieniem ich w piœmie Pana pos³a do Parlamentu Europejskiego
Janusza Wojciechowskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku, na które odpowiedzi udzieli³a
Zastêpca Dyrektora Biura Postêpowania S¹dowego Prokuratury Krajowej (obecnie Departament Postêpowania S¹dowego Prokuratury Generalnej) pismem z dnia 9 lutego
2009 roku nr PR V 861-2285/08. Do uwag tych ustosunkowano siê równie¿ szczegó³owo w piœmie Zastêpcy Prokuratora Generalnego z dnia 12 lipca 2011 roku nr PG IV
KSK 905/11, skierowanym na rêce Pani Gra¿yny Anny Sztark wicemarsza³ka Senatu RP,
mimo ¿e oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Zdzis³a-
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wa Pupê i Wojciecha Skurkiewicza na 79. posiedzeniu Senatu w dniu 16 czerwca 2011
roku by³o ogólnikowe.
Podstawy do wniesienia kasacji nie uzasadnia równie¿ zasygnalizowana w oœwiadczeniu Pana senatora z dnia 29 marca 2012 roku okolicznoœæ, okreœlona jako nowo odkryta,
i¿ s¹dy obu instancji ca³kowicie pominê³y dowód z opinii bieg³ych, wskazuj¹cych prêdkoœæ
samochodu, który zderzy³ siê z traktorem skazanego, na 117 km/h i przyjê³y prêdkoœæ
92 km/h, a pominiêcie tej opinii mog³o zasadniczo wypaczyæ ocenê przyczyn wypadku.
W analizowanej sprawie, na etapie postêpowania pierwszoinstancyjnego zosta³y bowiem
wydane dwie opinie, rozbie¿ne m.in. w zakresie obliczenia prêdkoœci obu pojazdów uczestnicz¹cych w wypadku, co spowodowa³o, i¿ s¹d odwo³awczy przeprowadzi³ uzupe³niaj¹ce
dowody, polegaj¹ce na przes³uchaniu bieg³ych wydaj¹cych te opinie i dokonaniu miêdzy
nimi konfrontacji, a wobec nieusuniêcia do koñca stwierdzonych rozbie¿noœci, zasiêgniêciu dodatkowej – trzeciej opinii bieg³ego tej samej specjalnoœci. Do wszystkich tych opinii
s¹d odwo³awczy ustosunkowa³ siê w sporz¹dzonym uzasadnieniu wyroku wskazuj¹c,
dlaczego i w jakim zakresie uzna³ je za podstawê ustaleñ faktycznych w sprawie.
Zakwestionowanie tych ustaleñ w postêpowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne, albowiem zarzut poczynienia b³êdnych ustaleñ faktycznych, przyjêtych za podstawê wyroku, nie nale¿y do katalogu przyczyn kasacyjnych, o jakich mowa w art. 523 §1
k.p.k. Zreszt¹ próbê zakwestionowania wiarygodnoœci opinii przyjêtej w niniejszej
sprawie podj¹³ ju¿ wczeœniej obroñca skazanego we wniesionej do S¹du Najwy¿szego
kasacji, w której zarzuci³ s¹dowi odwo³awczemu naruszenie regu³ procedowania,
w tym obrazê art. 4 k.p.k., 5 §2 k.p.k., 7 k.p.k. oraz art. 201 k.p.k. Kasacja ta postanowieniem z dnia 3 paŸdziernika 2007 roku zosta³a jednak oddalona jako oczywiœcie bezzasadna. Ponowne skierowanie kasacji, opartej w istocie na tych samych zarzutach
by³oby wiêc ca³kowicie nieuprawnione, albowiem spowodowa³oby uznanie równie¿ tej
kasacji za oczywiœcie bezzasadn¹.
Z przedstawionych powy¿ej oraz w piœmie Zastêpcy Prokuratora Generalnego
z dnia 12 lipca 2011 roku nr PG IV KSK 905/11, skierowanym na rêce Pani Gra¿yny
Anny Sztark – wicemarsza³ka Senatu RP powodów, nie dopatrzono siê podstaw prawnych, przewidzianych w art. 523 §1 k.p.k., do wywiedzenia w tej sprawie ponownej kasacji na korzyœæ skazanego Tomasza T.
Jednoczeœnie informujê, ¿e pozosta³e dwie sprawy – wskazane w oœwiadczeniu Pana
senatora Grzegorza Wojciechowskiego – nie by³y dotychczas badane w Departamencie
Postêpowania S¹dowego Prokuratury Generalnej. Do podjêcia decyzji w sprawie zaistnienia przes³anek wskazanych w art. 523 §1 k.p.k., a stanowi¹cych o dopuszczalnoœci
kasacji, niezbêdnym jest natomiast dokonanie analizy akt sprawy. W zwi¹zku z powy¿szym w dniu 10 kwietnia 2012 roku zwrócono siê do S¹du Rejonowego w K. o nades³anie
akt sprawy, w której wydano wyrok skazuj¹cy wobec Grzegorza W. oraz do Prokuratury
Rejonowej w G. o nades³anie akt sprawy, dot. zabójstwa W³odzimierza B. przeciwko
Aleksandrowi J.
Z pisemnych informacji przekazanych do Departamentu Postêpowania S¹dowego
w dniu 17 kwietnia 2012 roku, wynika jednak¿e, ¿e akta tych spraw w chwili obecnej
nie mog¹ zostaæ nades³ane do Prokuratury Generalnej z uwagi na czynnoœci procesowe podejmowane po uprawomocnieniu siê wydanych orzeczeñ.
O zajêtym w tych sprawach stanowisku Pan senator zostanie poinformowany w póŸniejszym terminie odrêbnymi pismami, niezw³ocznie po uzyskaniu i zapoznaniu siê z aktami spraw. Jednoczeœnie informujê, ¿e sprawa dot. Grzegorza W. zosta³a zarejestrowana
w Departamencie Postêpowania S¹dowego Prokuratury Generalnej pod numerem PG IV
KSK – 546/12, natomiast sprawa dot. Aleksandra J. pod numerem PG IV KSK – 547/12.
Z wyrazami szacunku
ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Robert Hernand
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OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 13.08.2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 4 kwietnia 2012 roku nr BPS/043-08-312/12 oœwiadczenie Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego, z³o¿one na 8. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 marca 2012 roku, w czêœci dotycz¹cej wniesienia kasacji w sprawie zabójstwa Wojciecha B., w nawi¹zaniu do pisma
skierowanego do Pani Marsza³ek w dniu 2 maja 2012 roku nr PR V 861-1541/06, PG IV
KSK-905/11 uprzejmie informujê, ¿e w Departamencie Postêpowania S¹dowego Prokuratury Generalnej poddano analizie akta postêpowania S¹du Okrêgowego w P., w tym
prawid³owoœæ i zasadnoœæ zapad³ych w tej sprawie orzeczeñ.
Celem powy¿szej analizy by³o ustalenie przes³anek umo¿liwiaj¹cych wniesienie
przez Prokuratora Generalnego kasacji na niekorzyœæ Oleksandra I. od postanowienia
S¹du Apelacyjnego w £odzi z dnia 7 marca 2012 roku utrzymuj¹cego w mocy postanowienie S¹du Okrêgowego w P. z dnia 16 stycznia 2012 roku w przedmiocie umorzenia
postêpowania i zastosowania wobec podejrzanego o czyn z art. 148 § 1 k.k. w zw. z art.
31 §1 k.k. i inne Oleksandra I. œrodka zabezpieczaj¹cego, polegaj¹cego na umieszczeniu go w zamkniêtym zak³adzie psychiatrycznym.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w toku analizy akt uwzglêdniono okolicznoœci ujête w oœwiadczeniu senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego, protokole przyjêcia skargi od
Pana senatora z dnia 22 marca 2012 roku, protokole przyjêcia skargi od Pos³a do Parlamentu Europejskiego Pana Janusza Wojciechowskiego z dnia 28 maja 2012 roku
oraz wniosku o wywiedzenie kasacji Pana W³odzimierza B. z dnia 30 kwietnia 2012 roku, skierowanego do Prokuratora Generalnego.
Odnosz¹c siê do zarzutów zawartych w wymienionej korespondencji wskazaæ nale¿y, i¿ zgodnie z treœci¹ art. 17 §1 pkt 2 Kodeksu postêpowania karnego, nie wszczyna
siê postêpowania, a wszczête umarza m.in. wówczas, gdy ustawa stanowi, ¿e sprawca
nie pope³nia przestêpstwa. Z kolei art. 31 §1 Kodeksu karnego stanowi i¿ nie pope³nia
przestêpstwa, kto m.in. z powodu choroby psychicznej nie móg³ w czasie czynu rozpoznaæ jego znaczenia lub pokierowaæ swoim postêpowaniem.
Z uwagi na fakt, i¿ powo³ani w sprawie biegli lekarze psychiatrzy rozpoznali u podejrzanego o czyn z art. 148 §1 k.k. i in. chorobê psychiczn¹ w postaci zaburzeñ schizoafektywnych, stwierdzaj¹c przy tym, i¿ tempore criminis mia³ on zniesion¹ zdolnoœæ do rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postêpowaniem w rozumieniu art. 31 §1
k.k., w pe³ni zasadny by³ wniosek prokuratora skierowany na podstawie art. 324 k.p.k.
do S¹du Okrêgowego w P. o umorzenie wobec podejrzanego postêpowania.
S¹d proceduj¹c w przedmiocie wniosku prokuratora, po³¹czonego – wobec treœci
opinii bieg³ych psychiatrów – z wnioskiem o zastosowanie œrodka zabezpieczaj¹cego
w postaci umieszczenia podejrzanego w zamkniêtym zak³adzie psychiatrycznym, zobligowany by³, w oparciu o art. 93 k.k., przed orzeczeniem tego œrodka, wys³uchaæ bieg³ych lekarzy psychiatrów oraz psychologa. Przywo³any przepis ma charakter normy
gwarancyjnej i odnosi siê do wszystkich œrodków zabezpieczaj¹cych (por. wyrok S¹du
Najwy¿szego z dnia 13.11.2007 roku, sygn. V KK 336/07).
Obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 93 k.k. s¹d I instancji dope³ni³, wys³uchuj¹c wymienionych bieg³ych na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2012 roku. Na posiedzeniu
tym biegli podtrzymali z³o¿one do akt opinie wnioskuj¹c o umieszczenie podejrzanego
w zak³adzie zamkniêtym o wzmo¿onym rygorze, w celu zapobie¿enia ponownemu pope³nieniu przez niego czynów zabronionych o znacznej szkodliwoœci spo³ecznej (jest to
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jedna z przes³anek warunkuj¹cych orzeczenie œrodka zabezpieczaj¹cego). Po wys³uchaniu bieg³ych, s¹d postanowieniem z dnia 16 stycznia 2012 roku umorzy³ wobec
Oleksandra I. na podstawie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 31 §1 k.k. postêpowanie
karne o czyny z art. 148 §1 k.k. w zw. z art. 31 §1 k.k., 13 §1 k.k. w zw. z art. 148 §1 k.k.
w zw. z art. 31 §1 k.k. i inne, orzekaj¹c na podstawie art. 94 §1 k.k. tytu³em œrodka zabezpieczaj¹cego umieszczenie podejrzanego w zamkniêtym zak³adzie psychiatrycznym, wskazanym przez Komisjê Psychiatryczn¹ do spraw Œrodków Zabezpieczaj¹cych
przy Ministrze Zdrowia.
Nale¿y mieæ przy tym na uwadze, i¿ orzeczenie tego œrodka w przypadku zaistnienia
przes³anek, o których mowa w art. 94 §1 k.k. ma charakter obligatoryjny, przepis ten
stanowi bowiem, i¿ je¿eli sprawca w stanie niepoczytalnoœci, o której mowa w art. 31
§1 k.k., pope³ni³ czyn zabroniony o znacznej szkodliwoœci spo³ecznej i zachodzi wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e pope³ni taki czyn ponownie, s¹d orzeka (nie zaœ mo¿e
orzec) umieszczenie sprawcy w odpowiednim zak³adzie psychiatrycznym.
W uzasadnieniu postanowienia S¹d Okrêgowy w P³ocku wskaza³ przy tym, i¿ w œwietle
zebranego w sprawie materia³u dowodowego, w tym zeznañ œwiadków (z uwzglêdnieniem
zeznañ pokrzywdzonych i funkcjonariuszy Policji) i wyjaœnieñ podejrzanego, sprawstwo
czynu nie budzi w¹tpliwoœci. Wobec powy¿szego, jak równie¿ uwzglêdniaj¹c wnioski opinii bieg³ych i treœæ protoko³u posiedzenia z dnia 16 stycznia 2012 roku, brak jest podstaw
do kwestionowania zasadnoœci postanowienia o sygn. II K 128/11.
Powy¿sze orzeczenie poddane zosta³o kontroli instancyjnej na skutek za¿aleñ wywiedzionych przez obroñcê podejrzanego (w zakresie rozstrzygniêcia o kosztach postêpowania) oraz przez pokrzywdzonych, zarzucaj¹cych s¹dowi I instancji przekroczenie
zasad swobodnej oceny dowodów, bezzasadne przyjêcie, i¿ z³o¿one do akt opinie bieg³ych lekarzy psychiatrów i psychologa s¹ jasne, kompletne i rzetelne oraz niezasadne
oddalenie wniosku o do³¹czenie dokumentacji z obserwacji podejrzanego, sporz¹dzonej przez pomocniczy personel medyczny.
Postanowieniem z dnia 7 marca 2012 roku, sygn. akt II AKz 125/12 S¹d Apelacyjny w £odzi utrzyma³ w mocy zaskar¿one postanowienie S¹du Okrêgowego w P³ocku,
zmieniaj¹c je jedynie w zakresie rozstrzygniêcia o kosztach postêpowania.
W pierwszej kolejnoœci, z uwagi na zarzut podniesiony przez pokrzywdzonego W³odzimierza B., nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ju¿ pocz¹tkowej czêœci uzasadnienia s¹d odwo³awczy
wskaza³, ¿e wobec to¿samoœci znacznej czêœci zarzutów jak równie¿ argumentacji przytoczonej na ich poparcie, zasadnym by³o ³¹czne odniesienie siê do nich. Stanowisko to
nale¿y uznaæ za zasadne, bowiem oczywistym jest, i¿ w przypadku podnoszenia zarzutów tej samej treœci wspartych to¿sam¹ argumentacj¹ s¹d II instancji zajmuje niejako
jedno i to samo wobec nich stanowisko, niezale¿nie od tego, ile razy i przez który
z uprawnionych podmiotów zosta³y one podniesione. Zbêdne powtarzanie tych samych argumentów, uzasadniaj¹cych zajête stanowisko mog³oby prowadziæ jedynie do
uczynienia uzasadnienia orzeczenia odwo³awczego nieczytelnym.
Uzasadnienie postanowienia S¹du Apelacyjnego w £odzi nie daje podstaw do przyjêcia, i¿ s¹d ten nie odniós³ siê do któregokolwiek z zarzutów zawartych w zwyk³ych
œrodkach odwo³awczych.
W szczególnoœci s¹d ten wnikliwie odniós³ siê do kwestii zwi¹zanych z opiniami
bieg³ych psychiatrów i psychologa, wywo³anych w sprawie, wskazuj¹c i¿ biegli ci nie
tylko zapoznali siê z aktami sprawy, ale mieli równie¿ bezpoœredni (i co nale¿y podkreœliæ, wystarczaj¹co d³ugi) kontakt z podejrzanym, zapewnione uczestnictwo na ka¿dym
etapie badañ i obserwacji bieg³ego t³umacza, a tak¿e mo¿liwoœæ obserwacji zachowañ
Oleksandra I. za poœrednictwem monitoringu, jak równie¿ wykorzystania obserwacji
personelu pomocniczego (vide protokó³ posiedzenia z dnia 16 stycznia 2012 roku, opinia ustna bieg³ego Tomasza Nowakowskiego).
Nale¿y równie¿ wyjaœniæ, i¿ stosownie do treœci art. 201 k.p.k. s¹d mo¿e powo³aæ innych bieg³ych wtedy, gdy stwierdzi, ¿e opinia jest niepe³na lub niejasna, albo gdy zachodzi
sprzecznoœæ w samej opinii lub miêdzy ró¿nymi opiniami w tej samej sprawie. Zgodnie
z wielokrotnie wyra¿anym przez S¹d Najwy¿szy stanowiskiem „przepis art. 201 k.p.k. znajduje zastosowanie wówczas, gdy opinia bieg³ego jest niepe³na lub niejasna albo gdy za-
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chodzi sprzecznoœæ w samej opinii. Opinia jest niepe³na, gdy nie zawiera odpowiedzi na
wszystkie pytania zawarte w postanowieniu o powo³aniu dowodu z opinii bieg³ego, a tak¿e
wtedy, gdy w opinii brak pe³nego sprawozdania z przebiegu badañ przeprowadzonych
przez bieg³ego. Opiniê mo¿na uznaæ za niepe³n¹ tak¿e wtedy, gdy bieg³y pomija ujawnione
w toku postêpowania dowody lub gdy opinia zawiera tylko wnioski, bez przedstawienia
przes³anek, na podstawie których bieg³y te wnioski sformu³owa³.
Niejasnoœæ opinii, o której mowa w przepisie, ma miejsce w razie niezrozumia³oœci wywodów bieg³ego, niemo¿noœci ustalenia, w jaki sposób bieg³y doszed³ do koñcowych
wniosków, wreszcie wtedy, gdy wywody te i wnioski s¹ nielogiczne. Do wewnêtrznej
sprzecz- noœci opinii dochodzi wówczas, gdy wnioski bieg³ego wzajemnie siê wykluczaj¹
lub gdy wnioski nie przystaj¹ do wyników badañ przeprowadzonych przez bieg³ego” (por.
postanowienie SN z dnia 26 marca 2008 roku, sygn. akt II KK 19/08). Opinia jest niejasna
wówczas, gdy organ procesowy nie mo¿e jej zrozumieæ, gdy nie jest dla niego jasne, jakie
bieg³y w ogóle zajmuje stanowisko, jeœli pogl¹dy bieg³ego s¹ niespójne a tezy wieloznaczne.
W niniejszej sprawie nie zaistnia³a ¿adna z przes³anek, okreœlonych w art. 201
k.p.k., nakazuj¹cych sadowi rozwa¿enie powo³ania innych bieg³ych lub zasiêgniêcia
opinii uzupe³niaj¹cej. Nadto, jak wczeœniej wskazano, s¹d I instancji, zobligowany treœci¹ art. 93 k.k., na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2012 roku wys³ucha³ opinii lekarzy
psychiatrów i psychologa, przy czym biegli ci w toku posiedzenia odpowiadali obszernie równie¿ na pytania pe³nomocników pokrzywdzonych.
Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, i¿ dowód z opinii bieg³ego – podobnie jak ka¿dy
dowód w sprawie – podlega swobodnej ocenie s¹du, dokonywanej w myœl regu³ zawartych w art. 7 k.p.k. i ocena ta podlega swego rodzaju ochronie, nie mo¿e byæ kwestionowana jedynie ze wzglêdu na niesatysfakcjonuj¹ce dla stron wyniki tej oceny.
Jak trafnie zauwa¿y³ S¹d Apelacyjny w £odzi, w niniejszej sprawie opinie zosta³y
sporz¹dzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, po wnikliwej analizie ca³okszta³tu zgromadzonych w tym zakresie informacji, nie nasuwaj¹ zastrze¿eñ pod
wzglêdem kompletnoœci i jasnoœci, brak jest zatem podstaw do formu³owania zarzutu
obrazy art. 201 k.p.k. za zasadny.
Za trafne nale¿y równie¿ uznaæ stanowisko s¹du odwo³awczego w zakresie, w jakim
wskaza³ i¿ prywatna opinia dotycz¹ca stanu zdrowia psychicznego podejrzanego, do³¹czona przez stronê, nie ma charakteru dowodu, zaœ jej autor nie staje siê automatycznie bieg³ym w sprawie. Opinia taka ma jedynie charakter informacyjny, który mo¿e –
ale nie musi – skutkowaæ rozwa¿eniem przez s¹d powo³aniem bieg³ego, innego bieg³ego
lub zasiêgniêciem opinii uzupe³niaj¹cej. Jak jednak wczeœniej wskazano, w realiach
niniejszej sprawy przes³anki z art. 201 k.p.k. nie wyst¹pi³y.
Nale¿y przy tym podkreœliæ, i¿ powy¿sze stanowisko s¹du odwo³awczego znajduje
pe³ne odzwierciedlenie w licznych judykatach S¹du Najwy¿szego, w tym m.in. w postanowieniu S¹du Najwy¿szego z dnia 24 stycznia 2008 roku, sygn. akt II KK 290/07.
W orzeczeniu tym wyra¿ony zosta³ pogl¹d, i¿ „opinie prywatne, czyli pisemne opracowania zlecone przez innych uczestników postêpowania ani¿eli uprawnione organy procesowe, nie s¹ opiniami w rozumieniu art. 193 k.p.k. w zw. z art. 200 §1 k.p.k i nie mog¹
stanowiæ dowodu w sprawie”.
Natomiast maj¹c na uwadze podnoszony przez oskar¿yciela posi³kowego zarzut, i¿
s¹d II instancji nie oddali³ wniosku o przeprowadzenie dowodu z prywatnej opinii dotycz¹cej stanu zdrowia psychicznego podejrzanego w formie postanowienia, poza wy¿ej
wskazan¹ kwesti¹ jej wartoœci jako dowodu nale¿y mieæ na uwadze, ¿e s¹d ten na posiedzeniu w dniu 7 marca 2012 roku ujawni³ treœæ pisma W³odzimierza B. wraz z do³¹czon¹ do niego opini¹ psychiatryczn¹ dr. med. Jerzego Pobocha. Nadto do opinii tej
odniós³ siê w uzasadnieniu orzeczenia odwo³awczego wskazuj¹c, i¿ nie zawiera ona informacji, które mog³yby podwa¿yæ poprawnoœæ opinii sporz¹dzonych przez powo³anych w sprawie bieg³ych. W tej sytuacji nie mo¿na formu³owaæ pod adresem tego
orzeczenia zarzutu obrazy art. 170 k.p.k.
Za nietrafny nale¿a³o uznaæ równie¿ zarzut sumarycznego i powierzchownego,
w ocenie oskar¿yciela posi³kowego, rozpoznania przez s¹d odwo³awczy zarzutów zawartych w za¿aleniach. Poza przytoczeniem zasadnych powodów, dla których s¹d ten
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to¿same zarzuty rozpozna³ ³¹cznie, wyjaœniæ nale¿y, i¿ nie zawsze lapidarnoœæ uzasadnienia orzeczenia s¹du II instancji mo¿e byæ powodem podnoszenia zarzutu obrazy
art. 457 §3 k.p.k. Mo¿liwe s¹ bowiem sytuacje, „w których s¹d odwo³awczy –
podzielaj¹c w pe³ni dokonane przez organ orzekaj¹cy w pierwszej instancji oceny faktyczne i prawne – mo¿e uchyliæ siê od wnikliwego odniesienia siê w uzasadnieniu swojego
orzeczenia do podniesionych zarzutów, ale warunkiem takiego post¹pienia jest pe³noœæ
argumentacji organu orzekaj¹cego w pierwszej instancji, tak¿e w tym zakresie, który
sta³ siê nastêpnie przedmiotem zarzutów zawartych w œrodku odwo³awczym; w takiej
sytuacji by³oby to jedynie zbêdnym powtórzeniem zasadnej argumentacji organu procesowego I instancji” (por. postanowienie SN z dnia 24 listopada 2009 roku, sygn. akt II
KK 134/09). W niniejszej sprawie s¹d I instancji odniós³ siê wnikliwie i obszernie do
opinii bieg³ych psychiatrów, wskazuj¹c, dlaczego w jego ocenie opinia s¹dowo-psychiatryczna i psychologiczna s¹ jasne, pe³ne i rzetelne, które to stanowisko w pe³ni zaaprobowa³ s¹d odwo³awczy.
Podsumowuj¹c stwierdziæ nale¿y, i¿ w rezultacie analizy akt sprawy nie stwierdzono,
aby wymienione postanowienia s¹dów I i II instancji wydane zosta³y z ra¿¹cym naruszeniem prawa materialnego lub procesowego o takim znaczeniu dla prawid³owego jej rozpoznania i w taki sposób, ¿e mog³o to mieæ istotny wp³yw na treœæ zapad³ych orzeczeñ,
a tylko zaistnienie wskazanych uchybieñ uzasadnia³oby wywiedzenie skargi kasacyjnej.
Z przedstawionych wzglêdów brak jest podstaw do wniesienia w tej sprawie kasacji
na niekorzyœæ Oleksandra I. w trybie art. 521 §1 k.p.k.
ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marzena Kowalska

Stanowisko
ZASTÊPCY
DYREKTORA DEPARTAMENTU
POSTÊPOWANIA S¥DOWEGO
Warszawa, 23.08.2012 r.
Kancelaria Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Prac Senackich
W nawi¹zaniu do pism z dnia 2 maja 2012 roku, sygn. PR V 861-1541/06, PG IV
KSK-905/11 i 13 sierpnia 2012 roku, sygn. PG IV KSK-547/12 oraz do rozmowy telefonicznej z dnia dzisiejszego, uprzejmie informujê, i¿ w piœmie z dnia 2 maja 2012 roku
na skutek omy³ki pisarskiej b³êdnie wskazano W³odzimierza B. jako ofiarê zabójstwa,
którego do ty c zy ³o po stê po wanie S¹ du Ok rê g o we go w P. W ko re s pon den cji z dnia
13 sierpnia 2012 roku prawid³owo wskazano, i¿ ofiar¹ przestêpstwa by³ Wojciech B.
Natomiast w piœmie z dnia 13 sierpnia 2012 roku pisowniê imienia i nazwiska podejrzanego, obywatela Ukrainy, przyjêto zgodnie z pisowni¹ wskazan¹ w zapad³ych
w sprawie postanowieniach S¹du Apelacyjnego w £odzi i S¹du Okrêgowego w P., tj.
Oleksandr I.
Za zaistnia³¹ w piœmie z dnia 2 maja 2012 roku pomy³kê uprzejmie przepraszam.
ZASTÊPCA
DYREKTORA DEPARTAMENTU
POSTÊPOWANIA S¥DOWEGO
Halina Niemiec
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Micha³owskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Wiem, ¿e do Kancelarii Prezydenta RP wp³ywa wiele próœb o u³askawienie Tomasza T., rolnika skazanego na karê 2 lat i 6 miesiêcy wiêzienia za wypadek drogowy.
Pragnê zapytaæ, czy Pan Prezydent wyda w tej sprawie pozytywn¹ opiniê. Pragnê te¿ zapytaæ, czy Pan Prezydent ma œwiadomoœæ, ¿e do skazania
Tomasza T. na bezwzglêdn¹ karê pozbawienia wolnoœci dosz³o w sytuacji,
gdy nikt, w³¹cznie z rodzinami ofiar wypadku, za który odpowiada³ Tomasz T., nie chcia³ skazania go na bezwzglêdn¹ karê pozbawienia wolnoœci.
Z góry dziêkujê za odpowiedŸ.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ
Warszawa, 18 kwietnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie Oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r. ponownie informujê, i¿ sprawa u³askawienia Pana
Tomasza T. by³a ju¿ przedmiotem rozpatrzenia na podstawie procedury przewidzianej
w kodeksie postêpowania karnego.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – po analizie akt s¹dowych, opinii s¹dów
i wniosku Prokuratora Generalnego, przedstawionych w sprawie Tomasza T. – postanowieniem z dnia 25 maja 2011 r. Nr PU. 117-11-11 nie skorzysta³ w stosunku do skazanego z prawa ³aski.
Nadmieniam, i¿ po odmowie u³askawienia, Pan Tomasz T. oraz jego matka wyst¹pili z kolejnymi proœbami o u³askawienie, które stosownie do obowi¹zuj¹cej procedury,
na podstawie art. 565 §2 kpk zosta³y przes³ane do Prokuratora Generalnego, celem nadania im biegu.
W œlad za tymi proœbami zosta³y skierowane do s¹du – za poœrednictwem Prokuratora Generalnego – pisma osób, popieraj¹cych starania skazanego o u³askawienie.
Wyjaœniam przy tym, i¿ ponowne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bêdzie mo¿liwe w przypadku powtórzenia obowi¹zuj¹cej procedury u³askawieniowej, tj.: wydania przez s¹d opinii pozytywnej, sporz¹dzenia przez Prokuratora Generalnego swojego wniosku i nades³ania tej dokumentacji
wraz z aktami s¹dowymi do Kancelarii Prezydenta RP.
£¹czê uk³ony
Jacek Micha³owski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Przemys³awa B³aszczyka
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
W³aœnie rozpoczê³a siê akcja sk³adania przez rolników wniosków o uzyskanie dofinansowania w ramach dop³at bezpoœrednich. W zwi¹zku z tym prosimy Pana Ministra o dok³adne informacje odnoœnie do wysokoœci dop³at na
jeden hektar (w euro i PLN), bowiem z dostêpnych informacji – s¹ to dane instytutów badawczych – wynika, i¿ nie wszyscy rolnicy w danej kategorii
otrzymuj¹ jednakowe kwoty bazowe.
Prosimy o dok³adne wyliczenia odnoœnie do mo¿liwych do uzyskania
przez rolników kwot na hektar, zarówno z pierwszego, jak i drugiego filara,
oraz o podanie stopnia dop³aty krajowej i unijnej. Czy prawd¹ jest, ¿e istnieje
ró¿norodnoœæ kwot na hektar w drugim filarze? Je¿eli tak, to prosimy o podanie zró¿nicowania dop³at na hektar. Pragniemy nadmieniæ, i¿ nie chodzi tu
o dop³aty ONW, ale o inne rodzaje dop³at wystêpuj¹cych w drugim filarze.
Dodatkowo prosimy Pana Ministra o wyjaœnienie, czy beneficjentem
PROW mo¿e zostaæ osoba, która nie prowadzi dzia³alnoœci rolniczej, i czy mo¿e przeznaczyæ otrzymane œrodki nie na rolnictwo?
Z góry dziêkujemy za wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Przemys³aw B³aszczyk

Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Przemys³awa B³aszczyka
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz do g³ównego lekarza weterynarii Janusza Zwi¹zka
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Inspektorze!
Coraz trudniejsze warunki œrodowiska, z którymi œciœle zwi¹zane jest ¿ycie pszczelej rodziny, zobowi¹zuj¹ ka¿dego pszczelarza do szczególnej dba³oœci o trwa³e utrzymywanie w³aœciwej kondycji u¿ytkowanych pszczelich
rodzin. Rozumiana w ten sposób profilaktyka wymaga zarówno wzbogacania ka¿dego zabiegu pasiecznego o sta³e elementy higieniczne, jak i wnikliwej obserwacji zachowañ poszczególnych pszczelich rodzin w celu
ograniczenia i eliminacji pojawiaj¹cych siê czynników chorobotwórczych.
Niestety, choroby zakaŸne, takie jak zgnilec z³oœliwy, coraz czêœciej i intensywniej atakuj¹ pasieki. Zgnilec z³oœliwy nale¿y do chorób, które podlegaj¹ obowi¹zkowi zg³aszania przez hodowcê oraz zwalczania pod kierunkiem
odpowiednich w³adz administracyjnych i pañstwowej s³u¿by weterynaryjnej. Jednak¿e coraz czêœciej zdarza siê, ¿e pszczelarze pozbawieni s¹ jakiejkolwiek pomocy ze strony s³u¿b weterynaryjnych, przez co s¹ zmuszeni do
bezzasadnych likwidacji ca³ych pasiek, dlatego ¿e wycofano leki wspomagaj¹ce likwidacjê zgnilca.
Prosimy o informacje o sposobie postêpowania, jaki obowi¹zuje pszczelarzy w przypadku wyst¹pienia choroby, oraz o mo¿liwoœci uzyskania wsparcia ze strony administracji na przyk³ad na odnowienie produkcji. Dodatkowo
prosimy Pana Ministra o informacje odnoœnie do dzia³añ resortu rolnictwa
w zakresie wspierania hodowli pszczó³ w Polsce, bo od dawna wiadomo, ¿e
je¿eli pszczo³y znikn¹ z powierzchni ziemi, to cz³owiek prze¿yje je zaledwie
o kilka lat.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Przemys³awa B³aszczyka
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego,
do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza oraz do prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Ma³gorzaty Krasnodêbskiej-Tomkiel
Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowna Pani Prezes!
W ostatnim czasie opinia publiczna w Polsce zbulwersowana zosta³a informacjami dotycz¹cymi u¿ywania soli technicznej jako spo¿ywczej oraz podrabiania suszu jajecznego wykorzystywanego miêdzy innymi do produkcji
makaronów, wêdlin, ciast i pieczywa. Po ujawnieniu tych afer konsumenci
otrzymuj¹ coraz wiêcej informacji, ¿e wœród artyku³ów spo¿ywczych mog¹
byæ tak¿e produkty, które zagra¿aj¹ zdrowiu ludzi. W zwi¹zku z tym na rynku spada zaufanie do jakoœci produkowanej w Polsce ¿ywnoœci, przez co nies³usznie mog¹ ucierpieæ rzetelni producenci.
Pragniemy wiêc zapytaæ Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy pañstwowy nadzór i system ochrony ¿ywnoœci s¹ szczelne? Jak to mo¿liwe, ¿e
przez tyle lat ¿adna pañstwowa inspekcja nie wykry³a procederu fa³szowania soli spo¿ywczej? Jak wygl¹da system kontroli produktów spo¿ywczych
wytwarzanych w Polsce, wprowadzonych do obrotu na rynku polskim i przygotowywanych na eksport? Prosimy o szczegó³owe informacje o systemie takiej kontroli w Polsce.
Ministra Zdrowia pragniemy zapytaæ, na podstawie jakich badañ stwierdza siê, ¿e sól techniczna nie jest szkodliwa dla zdrowia ludzi. Prosimy tak¿e
o szczegó³owe informacje o systemie kontroli ¿ywnoœci w Polsce.
Do Pani Prezes UOKiK kierujemy nastêpuj¹ce zapytanie: czy z punktu widzenia ochrony konkurencji i konsumentów G³ówny Inspektorat Sanitarny
oraz G³ówny Inspektorat Weterynarii nie powinny udzieliæ konsumentom informacji publicznej o produktach spo¿ywczych, do których dodawano sól
przemys³ow¹? Informacja taka by³aby pomocna tak¿e firmom produkuj¹cym
artyku³y spo¿ywcze, funkcjonuj¹cym na rynku w sposób uczciwy.
Pragniemy dodaæ, ¿e problem dotyczy nie tylko konsumentów zaniepokojonych jakoœci¹ oferowanej na rynku ¿ywnoœci, ale tak¿e producentów, którzy
wytwarzaj¹c swoje towary, korzystali z dopuszczonych do obrotu sk³adników
i s¹ zaniepokojeni brakiem w³aœciwej reakcji ze strony w³adz polskich.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 4 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia br. (znak: BPS/043-08-314/12) w sprawie wspólnych oœwiadczeñ senatora G. Wojciechowskiego oraz senatora P. B³aszczyka
podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r. uprzejmie informujê, co
nastêpuje.
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I. Poziom p³atnoœci bezpoœrednich w Polsce wzrasta corocznie, zgodnie z wynegocjowanym w Traktacie Akcesyjnym harmonogramem i pocz¹wszy od 2004 r. kszta³tuje
siê w sposób nastêpuj¹cy: 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, a w 2012 r. wyniesie 90% pe³nego poziomu ustalonego dla Polski.
Polska stosuje równie¿ uzupe³niaj¹ce krajowe p³atnoœci bezpoœrednie. Maksymalna wysokoœæ wsparcia krajowego mo¿e wynieœæ 30% pe³nego poziomu okreœlonego dla
Polski, przy czym ³¹czny poziom wsparcia (suma œrodków przeznaczonych na p³atnoœci unijne oraz na p³atnoœci krajowe) nie mo¿e przekroczyæ tego pe³nego poziomu. Od
2010 r. ³¹czna kwota p³atnoœci unijnych i krajowych osi¹ga poziom 100%. Jednoczeœnie, z uwagi na stopniowe zwiêkszanie udzia³u bud¿etu unijnego w roku 2011 maksymalna wysokoœæ uzupe³nienia krajowego wynios³a 20%, a w 2012 r. wyniesie 10%
pe³nej koperty p³atnoœci. Natomiast w 2013 r., w zwi¹zku z tym, ¿e p³atnoœci unijne
w Polsce osi¹gn¹ pe³ny poziom, nie bêdzie mo¿liwoœci uzupe³niania p³atnoœci bezpoœrednich z bud¿etu krajowego.
Odnosz¹c siê do proœby dotycz¹cej przedstawienia informacji o wysokoœci stawek
p³atnoœci bezpoœrednich uprzejmie informujê, ¿e w kampanii roku 2011 obowi¹zywa³y
nastêpuj¹ce stawki:

jednolita p³atnoœæ obszarowa

uzupe³niaj¹ca p³atnoœæ podstawowa

p³atnoœæ do chmielu

p³atnoœæ zwierzêca

p³atnoœæ z tytu³u owoców miêkkich

specjalna p³atnoœæ obszarowa

p³atnoœæ do krów

p³atnoœæ do owiec

p³atnoœæ cukrowa

p³atnoœæ do pomidorów

p³atnoœæ zwi¹zana do skrobi

p³atnoœæ niezwi¹zana do skrobi*

p³atnoœæ niezwi¹zana do tytoniu (gr. I)*

p³atnoœæ niezwi¹zana do tytoniu (gr. II–IV)*

jednostka

stawka p³atnoœci

PLN/ha

710,57

EUR/ha

161,31

PLN/ha

274,23

EUR/ha

62,26

PLN/ha

1 476,08

EUR/ha

335,09

PLN/ha

396,14

EUR/ha

89,93

PLN/ha

1 761,99

EUR/ha

400

PLN/ha

219,53

EUR/ha

49,84

PLN/szt.

410,89

EUR/szt.

93,28

PLN/szt.

103,05

EUR/szt.

23,40

PLN/t

56,00

EUR/t

12,71

PLN/t

173,33

EUR/t

39,35

PLN/t

292,13

EUR/t

66,32

PLN/t

106

EUR/t

24

PLN/kg

6,02

EUR/kg

1,36

PLN/kg

4,20

EUR/kg

0,95

* W przypadku p³atnoœci niezwi¹zanej do skrobi i tytoniu wysokoœæ stawek zosta³a oszacowana na podstawie indywidualnych wielkoœci referencyjnych wynikaj¹cych ze z³o¿onych wniosków o przyznanie tych p³atnoœci. Ostateczna wysokoœæ tych stawek bêdzie znana po
zakoñczeniu wszystkich wyp³at.
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Do ustalenia wysokoœci nale¿nych rolnikowi p³atnoœci pod uwagê brane s¹ wy³¹cznie stawki okreœlone w walucie krajowej. Przeliczenie stawki p³atnoœci na PLN odbywa
siê na podstawie kursów wymiany og³aszanych w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej, natomiast terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest ostatni kurs ustalony
przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 paŸdziernika roku, dla którego pomoc
zosta³a przyznana. W przypadku kampanii 2011 r. by³ to dzieñ 30 wrzeœnia, a kurs
okreœlony na ten dzieñ przez EBC wynosi: 4,405 PLN/EUR.
Stawki poszczególnych p³atnoœci w kampanii 2012 r. bêd¹ znane dopiero jesieni¹
bie¿¹cego roku. Wynika to z koniecznoœci uwzglêdnienia przy ich obliczaniu: danych
zadeklarowanych we wnioskach o przyznanie p³atnoœci (powierzchnia, liczba sztuk
byd³a, wielkoœci referencyjne), maksymalnych kopert finansowych i stawek p³atnoœci
uzupe³niaj¹cych, które zostan¹ okreœlone w stosownej decyzji Komisji Europejskiej,
a tak¿e, w przypadku stawek wyra¿onych w PLN, kursu wymiany.
W oœwiadczeniu stwierdza siê równie¿, ¿e „nie wszyscy rolnicy w danej kategorii
otrzymuj¹ jednakowe kwoty bazowe”. Stwierdzenie to nie zosta³o jednak poparte konkretnymi danymi, jak równie¿ nie wskazano Ÿród³a pochodzenia tej informacji. Nie
znaj¹c zatem kontekstu, w którym sformu³owanie to zosta³o wysuniête, a tak¿e maj¹c
na uwadze, ¿e zró¿nicowanie w wysokoœci wsparcia otrzymywanego przez rolników
mo¿e wynikaæ z ró¿nych powodów, nie jest mo¿liwe precyzyjne ustosunkowanie siê do
przedmiotowej kwestii.
Beneficjentem programu rolnoœrodowiskowego w ramach PROW 2007–2013, mo¿e
zostaæ rolnik tj. osoba fizyczna lub prawna lub grupa osób fizycznych lub prawnych,
bez wzglêdu na status prawny takiej grupy i jej cz³onków, których gospodarstwo znajduje siê na terytorium Wspólnoty, oraz która prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹ (produkcjê,
hodowlê lub uprawê produktów rolnych, w³¹czaj¹c w to zbiory, dojenie, chów zwierz¹t
oraz utrzymywanie zwierz¹t do celów gospodarskich, lub utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochron¹ œrodowiska). Dodatkowo, p³atnoœæ rolnoœrodowiskow¹ mo¿na przyznaæ rolnikowi, je¿eli:
1) zosta³ mu nadany numer identyfikacyjny;
2) ³¹czna powierzchnia posiadanych przez niego dzia³ek rolnych wynosi co najmniej
1 ha;
3) realizuje 5-letnie zobowi¹zanie rolnoœrodowiskowe, obejmuj¹ce wymogi wykraczaj¹ce ponad podstawowe wymagania, w ramach okreœlonych pakietów i ich wariantów, zgodnie z planem dzia³alnoœci rolnoœrodowiskowej, na gruntach, na których rolnik zadeklarowa³ realizacjê tego zobowi¹zania we wniosku o przyznanie
pierwszej i kolejnych p³atnoœci rolnoœrodowiskowych;
4) spe³nia warunki przyznania p³atnoœci rolnoœrodowiskowej w ramach okreœlonych
pakietów lub ich wariantów okreœlone w rozporz¹dzeniu.
P³atnoœæ rolnoœrodowiskowa wyp³acana jest w formie zrycza³towanej i stanowi rekompensatê utraconego dochodu, dodatkowych poniesionych kosztów oraz ponoszonych kosztów transakcyjnych. Jej wysokoœæ jest zró¿nicowana w zale¿noœci od
zestawu wybranych dzia³añ zgodnie z za³¹czon¹ tabel¹.
Wspó³finansowanie programu rolnoœrodowiskowego tj. pozosta³ych dzia³añ osi II
PROW 2007–2013 HE i Polski wynosi 80% i 20%.
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Wysokoœæ stawek p³atnoœci rolnoœrodowiskowej dla poszczególnych pakietów i ich
wariantów
Lp.

Pakiety
rolnoœrodowiskowe

Lp.

Warianty
rolnoœrodowiskowe

Stawki p³atnoœci

1

Rolnictwo
zrównowa¿one

1

Wariant 1.1.
Zrównowa¿ony system
gospodarowania

360 z³/ha

2

Rolnictwo ekologiczne

2

Wariant 2.1. Uprawy rolnicze (dla których zakoñczono okres przestawiania)

790 z³/ha

3

Wariant 2.2.
Uprawy rolnicze
(w okresie przestawiania)

4

Wariant 2.3.
Trwa³e u¿ytki zielone
(dla których zakoñczono
okres przestawiania)

5

Wariant 2.4
Trwale u¿ytki zielone
(w okresie przestawiania)

6

Wariant 2.5.
Uprawy warzywne
(dla których zakoñczono
okres przestawiania)

7

Wariant 2.6.
Uprawy warzywne
(w okresie przestawiania)

8

Wariant 2.7.
Uprawy zielarskie
(dla których zakoñczono
okres przestawiania)

9

Wariant 2.8.
Uprawy zielarskie
(w okresie przestawiania)

10 Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla
których zakoñczono okres
przestawiania)
11 Wariant 2.10.
Uprawy sadownicze
i jagodowe (w okresie
przestawiania)
Wariant 2.11.
Pozosta³e uprawy
12 sadownicze i jagodowe
(dla których zakoñczono
okres przestawiania)

13

Wariant 2.12.
Pozosta³e uprawy
sadownicze i jagodowe
(w okresie przestawiania)

840 z³/ha w pierwszym
i drugim roku realizacji
zobowi¹zania
rolnoœrodowiskowego

790 zt/ha w kolejnych
latach realizacji
zobowi¹zania
rolnoœrodowiskowego

260 z³/ha

330 z³/ha w pierwszym
i drugim roku realizacji
zobowi¹zania
rolnoœrodowiskowego

260 z³/ha w kolejnych
latach realizacji
zobowi¹zania
rolnoœrodowiskowego

1.300 z³/ha

1.550 z³/ha w pierwszym
i drugim roku realizacji
zobowi¹zania rolnoœrodowiskowego, a w przypadku
upraw roœlin wieloletnich
– równie¿ w trzecim roku
realizacji tego
zobowi¹zania

1.300 z³/ha w kolejnych
latach realizacji
zobowi¹zania
rolnoœrodowiskowego

1.050 z³/ha

1.150 z³/ha w pierwszym
i drugim roku realizacji
zobowi¹zania rolnoœrodowiskowego, a w przypadku
upraw roœlin wieloletnich
– równie¿ w trzecim roku
realizacji
tego zobowi¹zania

1.050 z³/ha w kolejnych
latach realizacji
zobowi¹zania
rolnoœrodowiskowego

1.540 z³/ha

1.800 z³/ha w pierwszym,
drugim i trzecim roku realizacji zobowi¹zania
rolnoœrodowiskowego

1.540 z³/ha w kolejnych
latach realizacji
zobowi¹zania
rolnoœrodowiskowego

160 z³/ha – w przypadku uprawy orzecha w³oskiego
przed up³ywem 6 pe³nych sezonów wegetacyjnych,
je¿eli taka uprawa stanowi co najmniej 40%
wszystkich drzew tego gatunku
800 z³/ha w pierwszym,
drugim i trzecim roku
realizacji zobowi¹zania
rolnoœrodowiskowego

650 z³/ha w kolejnych
latach realizacji
zobowi¹zania
rolnoœrodowiskowego

160 z³/ha – w przypadku uprawy orzecha w³oskiego
przed up³ywem 6 pe³nych sezonów wegetacyjnych,
je¿eli taka uprawa stanowi co najmniej 40%
wszystkich drzew tego gatunku
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3

Ekstensywne
trwa³e u¿ytki zielone

14 Wariant 3.1.
Ekstensywna gospodarka
na ³¹kach i pastwiskach

500 z³/ha

4

Ochrona zagro¿onych
gatunków ptaków
i siedlisk przyrodniczych
poza obszarami
Natura 2000

15 Wariant 4.1.
Ochrona siedlisk lêgowych
ptaków

1.200 z³/ha

16 Wariant 4.2. Mechowiska

1.200 z³/ha

17 Wariant 4.3.
Szuwary wielkoturzycowe

800 z³/ha

18 Wariant 4.4.
£¹ki trzêœlicowe
i selernicowe

1.200 z³/ha

19 Wariant 4.5.
Murawy ciep³olubne

1.200 z³/ha

20 Wariant 4.6.
Pó³naturalne ³¹ki wilgotne

800 z³/ha

21 Wariant 4.7.
Pó³naturalne ³¹ki œwie¿e

800 z³/ha

22 Wariant 4.8.
Bogate gatunkowo
murawy bliŸniczkowe

800 z³/ha

23 Wariant 4.9.
S³onoroœla
24 Wariant 4.10.
U¿ytki przyrodnicze
5

Ochrona zagro¿onych
gatunków ptaków
i siedlisk przyrodniczych
na obszarach
Natura 2000

1.370 z³/ha

26 Wariant 5.2.
Mechowiska

1.390 z³/ha
910 z³/ha

28 Wariant 5.4.
£¹ki trzêœlicowe
i selernicowe

1.390 z³/ha

29 Wariant 5.5.
Murawy ciep³olubne

1.380 z³/ha

30 Wariant 5.6.
Pó³naturalne ³¹ki wilgotne

840 z³/ha

31 Wariant 5.7.
Pó³naturalne ³¹ki œwie¿e

840 z³/ha

32 Wariant 5.8.
Bogate gatunkowo
murawy bliŸniczkowe

870 z³/ha

33 Wariant 5.9.
S³onoroœla
34
Zachowanie zagro¿onych
zasobów genetycznych
roœlin w rolnictwie

550 z³/ha

25 Wariant 5.1.
Ochrona siedlisk lêgowych
ptaków

27 Wariant 5.3.
Szuwary wielkoturzycowe

6

1.190 z³/ha

Wariant 5.10.
U¿ytki przyrodnicze

1.190 z³/ha

550 z³/ha

35 Wariant 6.1.
Produkcja
towarowa lokalnych
odmian roœlin uprawnych

570 z³/ha

36 Wariant 6.2.
Produkcja nasienna
towarowa lokalnych
odmian roœlin
uprawnych

800 z³/ha

37 Wariant 6.3.
Produkcja
nasienna na zlecenie
banku genów

4.700 z³/ha

38 Wariant 6.4.
Sady tradycyjne

2.100 z³/ha
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8

Zachowanie zagro¿onych
zasobów genetycznych
zwierz¹t w rolnictwie

Ochrona gleb i wód

39 Wariant 7.1.
Zachowanie
lokalnych ras byd³a

1.500 z³/szt.

41 Wariant 7.3.
Zachowanie
lokalnych ras owiec

320 z³/szt.

42 Wariant 7.4.
Zachowanie lokalnych
ras œwiñ

570 z³/szt.

44 Wariant 8.2.
Miêdzyplon ozimy

45 Wariant 8.3.
Miêdzyplon œcierniskowy

9

Strefy buforowe

1.140 z³/szt.

40 Wariant 7.2.
Zachowanie
lokalnych ras koni

43 Wariant 8.1.
Wsiewki poplonowe

369

330 z³/ha
458 z³/ha – w przypadku gruntów po³o¿onych
na obszarach zagro¿onych erozj¹ wodn¹
420 z³/ha
750 z³/ha – w przypadku gruntów po³o¿onych
na obszarach zagro¿onych erozj¹ wodn¹
400 z³/ha
690 z³/ha – w przypadku gruntów po³o¿onych
na obszarach zagro¿onych erozj¹ wodn¹

46 Wariant 9.1.
Utrzymanie 2-metrowych
stref buforowych

44 z³/100 mb

47 Wariant 9.2.
Utrzymanie 5-metrowych
stref buforowych

110 z³/100 mb

48 Wariant 9.3.
Utrzymanie 2-metrowych
miedz œródpolnych

40 z³/100 mb

Wariant 9.4.
49 Utrzymanie 5-metrowych
miedz œródpolnych

100z³/100 mb

II. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342,
z póŸn. zm.) zgnilec amerykañski pszczó³ objêty jest obowi¹zkiem zwalczania.
W zwi¹zku z powy¿szym, zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy w przypadku podejrzenia wyst¹pienia zgnilca amerykañskiego w pasiece, w³aœciciel pasieki ma obowi¹zek:
1) niezw³ocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbli¿szego podmiotu œwiadcz¹cego us³ugi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
2) pozostawienia zwierz¹t w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych
zwierz¹t;
3) uniemo¿liwienia osobom postronnym dostêpu do pomieszczeñ lub miejsc, w których znajduj¹ siê zwierzêta podejrzane o zaka¿enie lub chorobê, lub zw³oki zwierzêce;
4) wstrzymania siê od wywo¿enia, wynoszenia i zbywania produktów, w szczególnoœci miêsa, zw³ok zwierzêcych, œrodków ¿ywienia zwierz¹t, wody, œció³ki, nawozów
naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawo¿eniu i innych przedmiotów znajduj¹cych siê w miejscu, w którym wyst¹pi³a choroba;
5) udostêpnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierz¹t i zw³ok zwierzêcych do
badañ i zabiegów weterynaryjnych, a tak¿e udzielania pomocy przy ich wykonywaniu;
6) udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom dzia³aj¹cym w imieniu
tych organów wyjaœnieñ i podawania informacji, które mog¹ mieæ znaczenie dla
wykrycia choroby i Ÿróde³ zaka¿enia lub zapobiegania jej szerzeniu.
Po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wyst¹pienia choroby w pasiece, w³aœciwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii podejmuje niezw³ocznie czynnoœci w ce-
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lu wykrycia lub wykluczenia choroby zakaŸnej zwierz¹t podlegaj¹cej obowi¹zkowi
zwalczania, w tym przypadku zgnilca amerykañskiego pszczó³. Przeprowadza dochodzenie epizootyczne i w zale¿noœci od uzyskanych wyników podejmuje decyzjê o dalszym postêpowaniu w pasiece. Sposób i tryb postêpowania przy podejrzeniu lub
stwierdzeniu tej choroby okreœla rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 wrzeœnia 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykañskiego pszczó³
(Dz. U. Nr 187, poz, 1574). Zgodnie z ww. przepisami, powiatowy lekarz weterynarii
w wydanej decyzji o zwalczaniu choroby mo¿e nakazaæ ró¿ne sposoby postêpowania
z rodzinami pszczelimi, które nie zawsze prowadz¹ do ich likwidacji.
Równoczeœnie zgodnie z art. 49 ww. ustawy, za rodziny pszczele, które zosta³y zabite z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej lub pad³y w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy w przypadku wyst¹pienia w pasiece zgnilca
amerykañskiego pszczó³, przys³uguje odszkodowanie z bud¿etu pañstwa. Wysokoœæ
odszkodowania okreœlana jest na podstawie szacowania przeprowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dwóch rzeczoznawców.
Maj¹c na uwadze rolê jak¹ odgrywaj¹ pszczo³y w rolnictwie i ca³ym ekosystemie,
podejmowanych jest wiele dzia³añ maj¹cych na celu poprawê warunków rozwoju polskiego pszczelarstwa.
Jednym z elementów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej jest wsparcie finansowe dzia³añ prowadzonych na terenie pañstw cz³onkowskich Wspólnoty w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Wsparcie to s³u¿y przede
wszystkim poprawie jakoœci miodu oraz wzmocnieniu poszczególnych ogniw zwi¹zanych z produkcj¹ i zbytem produktów pszczelich, wp³ywaj¹c na stopniow¹ i trwa³¹ poprawê warunków w sektorze pszczelarskim. W ramach tego wsparcia opracowywane
s¹ Krajowe Programy Wsparcia Pszczelarstwa. Aktualnie, zgodnie z rozporz¹dzeniem
Rady (WE) nr 1234/2007 oraz rozporz¹dzeniem Komisji (WE) Nr 917/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 r. realizowany jest Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2010/11; 2011/12; 2012/13.
Bud¿ety tych Programów pszczelarskich systematycznie s¹ zwiêkszane:
1. Program zrealizowany w latach 2004/05–2006/07 – bud¿et programu 11,7 mln EUR;
2. Program zrealizowany w latach 2007/08–2009/10 – bud¿et programu 13,3 mln EUR;
3. Program realizowany w latach 2010/11–2012/13 – bud¿et programu 15,1 mln EUR.
Celem programów pszczelarskich jest poprawa warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich w Polsce, który to cel – zgodnie z art. 106 rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1234/2007 – jest realizowany w ramach nastêpuj¹cych
œrodków wsparcia:
1) pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i grup pszczelarzy,
2) zwalczanie warrozy,
3) racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli,
4) œrodki wspieraj¹ce laboratoria przeprowadzaj¹ce analizy dotycz¹ce fizykochemicznych w³aœciwoœci miodu,
5) œrodki maj¹ce na celu wsparcie zasiedlania uli we Wspólnocie,
6) wspó³praca z wyspecjalizowanymi organami w zakresie wdra¿ania stosowanych
pro gra mów naukowo-badawczych w dzie dzi nie pszcze lar stwa i pro du k tów
pszczelich.
Kolejnym instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej jest Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013), którego celem jest wsparcie dzia³alnoœci rolniczej oraz szeroko rozumianego otoczenia rolnictwa. W bie¿¹cym
okresie programowania w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
zapewniono œrodki w wysokoœci 2 087 265 889 EUR na inwestycje w gospodarstwach
rolnych.
Dzia³aniem maj¹cym na celu bezpoœrednie wsparcie inwestycji zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ jest „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w ramach której po
spe³nieniu okreœlonych wymagañ, mo¿na realizowaæ zakup m.in. maszyn i urz¹dzeñ.
Do tej pory przeprowadzono trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy (2007, 2009,
2011), w ramach których z³o¿ono ponad 77 tys. wniosków i zawarto ponad 43 tys.
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umów przyznania pomocy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi obecnie weryfikacjê kilkunastu tysiêcy wniosków z³o¿onych w 2011 roku.
W ramach PROW 2007–2013 realizowane s¹ równie¿ dzia³ania nieinwestycyjne,
z których producenci rolni zajmuj¹cy siê produkcj¹ miodu maj¹ mo¿liwoœæ pozyskiwania wsparcia. Jednym z takich instrumentów wsparcia jest dzia³anie pn. „Grupy producentów rolnych”. O niniejsz¹ pomoc wnioskowaæ mog¹ jedynie grupy producentów
rolnych. W zwi¹zku z tym, podmioty zainteresowane ubieganiem siê o uzyskanie
wsparcia ze œrodków przedmiotowego dzia³ania, musz¹ zawi¹zaæ grupê producentów
rolnych zarejestrowanych zgodnie z ustaw¹ o grupach producentów rolnych, b¹dŸ staæ
siê cz³onkami grupy ju¿ istniej¹cej.
Jednoczeœnie rolnicy wytwarzaj¹cy miód w ramach uznanych, wspólnotowych systemów jakoœci ¿ywnoœci, tj. miód posiadaj¹cy status Chronionej Nazwy Pochodzenia lub
Chronionego Oznaczenia Geograficznego, mog¹ byæ beneficjentami dzia³ania „Uczestnictwo rolników w systemach jakoœci ¿ywnoœci”, a tak¿e, jeœli utworz¹ grupê producentów
o dowolnej formie prawnej, mog¹ skorzystaæ z dzia³ania „Dzia³ania informacyjne i promocyjne”. Dzia³ania te umo¿liwiaj¹ propagowanie i rozpowszechnianie informacji dotycz¹cych dobroczynnego wp³ywu pszczó³ na œrodowisko naturalne, rolnictwo i ca³¹
gospodarkê, a tak¿e miodu i innych produktów pszczelich na zdrowie cz³owieka.
Ponadto producenci rolni, w tym zajmuj¹cy siê chowem i hodowl¹ pszczó³ (produkcj¹ miodu i wosku pszczelego oraz pozosta³ych produktów pszczelich) mog¹ ubiegaæ
siê o preferencyjne kredyty z dop³atami do oprocentowania, udzielane zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji
niektórych zadañ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22,
poz. 121, z póŸn. zm.). Dodatkowo na podstawie ww. rozporz¹dzenia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela gwarancji lub porêczeñ sp³aty kredytów
bankowych udzielanych na sfinansowanie czêœci kosztów inwestycji.
Dodatkowo, jednym z dzia³añ PROW 2007–2013 jest program rolnoœrodowiskowy,
którego celem jest zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich i zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej na tych terenach, w tym m.in. pszczó³. W ramach tego programu rolnik
dobrowolnie przyjmuj¹c zobowi¹zanie rolnoœrodowiskowe, spoœród 9 dostêpnych pakietów wybiera te, które mo¿e realizowaæ w swoim gospodarstwie. I tak realizuj¹c Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne, rolnik otrzymuje p³atnoœæ rolnoœrodowiskow¹ m.in. do
uprawy roœlin miododajnych (np. bodziszek iberyjski, chaber b³awatek, dziêgiel leœny,
krwawnica pospolita, miêta d³ugolistna, pszczelnik mo³dawski i wiele innych). Realizuj¹c Pakiet 6. Zachowanie zagro¿onych zasobów genetycznych roœlin w rolnictwie, rolnik zobowi¹zuje siê do wytwarzania materia³u siewnego m.in. uprawiaj¹c takie
gatunki roœlin jak: np. komonica b³otna czy nostrzyk bia³y. Dodatkowo wymogi pakietów wchodz¹cych w sk³ad programu rolnoœrodowiskowego polegaj¹ m.in. na ograniczeniu lub zakazie stosowania nawozów azotowych i œrodków ochrony roœlin. Zatem
za³o¿enia i wymogi programu rolnoœrodowiskowego s¹ przyjazne dla utrzymywania dobrej kondycji pszczó³ i przyczyniaj¹ siê do ochrony ich œrodowiska przyrodniczego.
Ponadto nale¿y zaznaczyæ, i¿ system p³atnoœci równie¿ wspiera sektor pszczelarski
w sposób poœredni, tj. za pomoc¹ p³atnoœci obszarowych, które realizowane s¹ tak¿e do
upraw niektórych roœlin miododajnych (np. koniczyna, lucerna, nostrzyk czy gryka).
Zgodnie z rozporz¹dzeniem 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.), p³atnoœci bezpoœrednie przyznawane s¹ w ramach
systemów wsparcia wymienionych w Za³¹czniku nr I do tego rozporz¹dzenia, czyli
m.in. do upraw polowych, chmielu, tytoniu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, owoców miêkkich i pomidorów kierowanych do przetwórstwa.
W ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej nie stosuje siê p³atnoœci bezpoœrednich ukierunkowanych na sektor pszczelarski. Z tego te¿ wzglêdu Polska równie¿ nie mo¿e wprowadziæ tego typu mechanizmu wsparcia.
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Niemniej jednak, przystêpuj¹c do Unii Europejskiej Polska podjê³a decyzjê o zastosowaniu uproszczonego systemu dop³at bezpoœrednich (SAPS), o którym mowa
w art. 122 przywo³anego rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 73/2009. Pozwala on na przyznawanie pomocy zrycza³towanej do hektara upraw (p³atnoœæ obszarowa), a jej stawkê
oblicza siê poprzez podzielenie dostêpnego wsparcia (koperty finansowej) przez powierzchniê u¿ytków rolnych spe³niaj¹cych normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochron¹
œrodowiska. System ten wspiera poœrednio sektory, które nigdy nie by³y objête p³atnoœciami bezpoœrednimi w systemie standardowym, a wiêc równie¿ sektor pszczelarski.
Ka¿dy rolnik utrzymuj¹cy rodziny pszczele, mo¿e otrzymaæ pomoc w ramach systemu wsparcia bezpoœredniego, je¿eli posiada grunty wykorzystywane rolniczo.
Do otrzymania Jednolitej P³atnoœci Obszarowej kwalifikuj¹ siê grunty orne, trwa³e
u¿ytki zielone, uprawy trwa³e i ogródki przydomowe, oraz dzia³ki rolne obsadzone zagajnikami o krótkiej rotacji, utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzieñ 30 czerwca
2003 r.
Maj¹c na uwadze, i¿ pozostawienie rolników funkcjonuj¹cych na niektórych rynkach jedynie z podstawowym wsparciem w postaci Jednolitej P³atnoœci Obszarowej
skutkowa³oby istotnym pogorszeniem ich konkurencyjnoœci w stosunku do producentów z krajów UE-15, w Polsce stosowane s¹ tak¿e uzupe³niaj¹ce krajowe p³atnoœci bezpoœrednie. Jednak¿e to dodatkowe wsparcie z bud¿etu krajowego równie¿ nie mo¿e byæ
przyznawane do sektorów, które nie s¹ wspierane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Wobec powy¿szego, nale¿y stwierdziæ, ¿e nie jest mo¿liwe ustanowienie krajowej p³atnoœci uzupe³niaj¹cej dedykowanej dla sektora pszczelarskiego.
Niemniej jednak uprawy niektórych roœlin miododajnych, np. gryki zwyczajnej (jako zbo¿a), nostrzyka bia³ego i ¿ó³tego (jako roœliny motylkowatej drobnonasiennej), s¹
objête krajow¹ p³atnoœci¹ uzupe³niaj¹c¹ w Sektorze I.
Ponadto, w ramach wprowadzonego w 2010 r. wsparcia specjalnego do upraw roœlin
str¹czkowych i motylkowatych drobnonasiennych, dla rolników uprawiaj¹cych takie
gatunki roœlin jak np. koniczyna bia³a (która jest zaliczana do grupy roœlin miododajnych) istnieje mo¿liwoœæ ubiegania siê o przyznanie specjalnej p³atnoœci obszarowej do
powierzchni upraw roœlin str¹czkowych i motylkowatych drobnonasiennych.
Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿y podkreœliæ, ¿e jest szereg dzia³añ umo¿liwiaj¹cych pozyskanie dodatkowych œrodków wspieraj¹cych pszczelarstwo. Stopieñ aktywizacji produkcji tego dzia³u rolnictwa oraz zakres wykorzystania ww. pomocy
wsparcia zale¿ne s¹ od indywidualnych podmiotów zajmuj¹cych siê utrzymywaniem
pszczó³.
III. W odniesieniu do kwestii systemu kontroli ¿ywnoœci w Polsce, w zwi¹zku z wykryciem procederu fa³szowania soli spo¿ywczej i proszku jajecznego, nale¿y przede
wszystkim zaznaczyæ, ¿e zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej to podmioty
dzia³aj¹ce na rynku spo¿ywczym ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za ¿ywnoœæ, któr¹
wprowadzaj¹ na rynek. Powinny one zapewniaæ na wszystkich etapach produkcji,
przetwarzania i dystrybucji ¿ywnoœci w przedsiêbiorstwach bêd¹cych pod ich kontrol¹
zgodnoœæ tej ¿ywnoœci z wymogami prawa ¿ywnoœciowego w³aœciwymi dla ich dzia³alnoœci i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów. Odpowiedzialnoœæ podmiotów
dotyczy równie¿ utworzenia systemów i procedur umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê i weryfikacjê dostawców œrodków spo¿ywczych lub substancji dodatkowych, które maj¹
byæ dodane do ¿ywnoœci w procesie produkcji.
Podleg³a Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inspekcja Weterynaryjna nadzoruje
zak³ady produkuj¹ce ¿ywnoœæ pochodzenia zwierzêcego, gdzie w procesie produkcji
stosowana jest miêdzy innymi sól spo¿ywcza. Natomiast zak³ady produkuj¹ce b¹dŸ
dystrybuuj¹ce sól spo¿ywcz¹ nadzoruje Pañstwowa Inspekcja Sanitarna, podleg³a Ministrowi Zdrowia.
Nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad stosowaniem w produkcji ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego surowców pochodzenia niezwierzêcego np. soli, polega na sprawdzeniu dokumentów towarzysz¹cych surowcom, ich oznakowania, w tym terminu
przydatnoœci do spo¿ycia oraz warunków przechowywania i stosowania. Je¿eli do zak³adu produkuj¹cego ¿ywnoœæ pochodzenia zwierzêcego trafia œrodek spo¿ywczy lub
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dodatek do ¿ywnoœci ze wskazaniem, ¿e jest on przeznaczony do spo¿ycia, zarówno
podmiot, jak i nadzoruj¹cy organ ww. Inspekcji, nie maj¹ powodów podwa¿aæ takiej
deklaracji. Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnieñ do podejmowania decyzji
o jakoœci lub przeznaczeniu œrodków spo¿ywczych pochodzenia niezwierzêcego,
w przypadku gdy s¹ one w³aœciwie oznakowane, stosowane i przechowywane. Mo¿e jedynie prowadziæ dzia³ania doraŸne na podstawie danych otrzymanych od Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej lub prokuratury.
Odnoœnie do kwestii fa³szowania proszku jajecznego nale¿y zauwa¿yæ, ¿e produkcja
tego produktu by³a nielegalna, gdy¿ wytwarzaj¹ce ten produkt podmioty nie znajdowa³y siê pod nadzorem w³aœciwych organów Inspekcji Weterynaryjnej. Organy Inspekcji
maj¹ przede wszystkim za zadanie egzekwowaæ prawo od nadzorowanych podmiotów
i nie s¹ organami œcigania.
Ponadto, w ramach prowadzonego przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ nadzoru nad zak³adami produkuj¹cymi ¿ywnoœæ pochodzenia zwierzêcego, jedynie w przypadku rzeŸni jest to nadzór sta³y, natomiast w pozosta³ych zak³adach urzêdowe kontrole s¹
prowadzone w oparciu o analizê ryzyka oraz w ka¿dym momencie, kiedy organ uzna to
za stosowne lub konieczne.
W przypadku eksportu ¿ywnoœci na rynki pañstw trzecich, ¿ywnoœæ wywo¿ona
z Unii Europejskiej lub ponownie wywo¿ona z Unii Europejskiej w celu wprowadzenia
na rynek w pañstwie trzecim powinna byæ zgodna z wymogami prawa ¿ywnoœciowego,
chyba ¿e w³adze kraju przywozu postanowi³y inaczej lub przepisy ustawowe, wykonawcze, normy, kodeksy praktyk oraz inne procedury prawne i administracyjne obowi¹zuj¹ce w kraju przywozu stanowi¹ inaczej.
Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzêcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z póŸn. zm.), je¿eli pañstwo trzecie
uzale¿nia wysy³kê produktów pochodzenia zwierzêcego do tego pañstwa od nadania
zak³adowi uprawnienia do produkcji na rynek danego pañstwa trzeciego, powiatowy
lekarz weterynarii, w drodze decyzji, nadaje zak³adowi takie uprawnienie. Zgodnie
z ust. 3 ww. artyku³u je¿eli pañstwo trzecie uzale¿nia uzyskanie uprawnienia do produkcji na rynek tego pañstwa od wyników przeprowadzonej przez w³aœciwy organ tego
pañstwa kontroli, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzjê administracyjn¹ nadaj¹c¹ zak³adowi uprawnienia eksportowe po uzyskaniu przez ten zak³ad zatwierdzenia
przez w³aœciwy organ pañstwa trzeciego. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy, je¿eli zostanie stwierdzone, ¿e w zak³adach posiadaj¹cych uprawnienia do produkcji na rynek
danego pañstwa trzeciego, nie s¹ spe³niane wymagania okreœlone przez to pañstwo
trzecie, powiatowy lekarz weterynarii, w zale¿noœci od stopnia uchybienia, wydaje decyzjê administracyjn¹ nakazuj¹c¹ usuniêcie uchybieñ lub zakazuj¹c¹ produkcji lub
wprowadzania partii produktów pochodzenia zwierzêcego na rynek pañstwa trzeciego.
Urzêdowy lekarz weterynarii przed za³adunkiem dokonuje kontroli eksportowanego towaru. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy, produkty pochodzenia zwierzêcego wywo¿one z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do pañstw trzecich zaopatruje siê
w œwiadectwa zdrowia lub inne dokumenty, je¿eli s¹ one wymagane przez pañstwo
trzecie miejsca przeznaczenia tych produktów. Œwiadectwa zdrowia lub inne dokumenty s¹ do³¹czane do przesy³ki produktów pochodzenia zwierzêcego i udostêpniane
na ka¿de ¿¹danie organu celnego.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z póŸn. zm.), œwiadectwa zdrowia wystawia organ
Inspekcji Weterynaryjnej (tj. powiatowy lekarz weterynarii) lub upowa¿niony przez ten
organ urzêdowy lekarz weterynarii. Odpowiedzialnoœæ za wystawienie œwiadectwa ponosi w³aœciwy organ Inspekcji Weterynaryjnej. Powy¿sza ustawa w rozdziale 3 szczegó³owo okreœla obowi¹zki Inspekcji Weterynaryjnej przy wystawianiu ww. dokumentów.
Reasumuj¹c, Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu nadzoru nad bezpieczeñstwem ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego, w obszarze okreœlonym w ww. ustawach, jak i w przepisach Unii Europejskiej. Nadzór ten ma na celu zapewnienie ochrony
zdrowia publicznego w odniesieniu do ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego wprowadzanej
na rynek polski jak i rynki pañstw trzecich i obejmuje m.in. kontrolê to¿samoœci œrod-
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ków spo¿ywczych pochodzenia niezwierzêcego i dodatków do ¿ywnoœci, stosowanych
w procesie produkcji takiej ¿ywnoœci. Dodawana do takiej ¿ywnoœci sól powinna pochodziæ z zak³adów nadzorowanych przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹.
Aby zapobiegaæ podobnym sytuacjom w przysz³oœci, organy Inspekcji Weterynaryjnej w ramach urzêdowego nadzoru bêd¹ polecaæ podmiotom produkuj¹cym ¿ywnoœæ
pochodzenia zwierzêcego zaostrzenie weryfikacji dostawców wszelkich surowców wykorzystywanych w procesie produkcji takiej ¿ywnoœci.
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ zapewnienia bezpieczeñstwa ¿ywnoœci oraz ochronê
konsumentów stosowne dzia³ania, w zwi¹zku z przypadkami stosowania soli przemys³owej w produkcji ¿ywnoœci, podjê³a równie¿ Inspekcja Jakoœci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych (IJHARS) podleg³a Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
IJHARS sprawuje nadzór nad jakoœci¹ handlow¹ artyku³ów rolno-spo¿ywczych
w produkcji i obrocie. Jakoœæ handlowa obejmuje cechy artyku³u rolno-spo¿ywczego
dotycz¹ce jego w³aœciwoœci organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkoœci lub masy oraz wymagania wynikaj¹ce
ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjête wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.
Artyku³y rolno-spo¿ywcze wprowadzane do obrotu powinny spe³niaæ wymagania
w zakresie jakoœci handlowej, je¿eli w przepisach o jakoœci handlowej zosta³y okreœlone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotycz¹ce tych artyku³ów, je¿eli ich
spe³nienie zosta³o zadeklarowane przez producenta.
Kontrola jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych ma na celu sprawdzenie,
czy:
– artyku³y rolno-spo¿ywcze spe³niaj¹ wymagania w zakresie jakoœci handlowej
okreœlone w przepisach o jakoœci handlowej oraz dodatkowe wymagania dotycz¹ce
tych artyku³ów, je¿eli ich spe³nienie zosta³o zadeklarowane przez producenta,
– artyku³y rolno-spo¿ywcze s¹ sk³adowane lub transportowane w sposób zapewniaj¹cy zachowanie ich w³aœciwej jakoœci handlowej,
– iloœæ i jakoœæ sk³adowanego artyku³u rolno-spo¿ywczego s¹ zgodne z ustalonymi
warunkami sk³adowania.
Zadania w ramach nadzoru nad jakoœci¹ handlow¹ artyku³ów rolno-spo¿ywczych
oraz œrodkami produkcji na rynku krajowym obejmuj¹ kontrole jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych oraz warunków ich sk³adowania i transportu, nadzór nad
rynkiem wina, nawozów oraz œwie¿ych owoców i warzyw, kontrole jakoœci oliwy z oliwek
i miêsa drobiowego, certyfikacjê chmielu i produktów chmielowych oraz nadzór nad krajowym systemem klasyfikacji tusz wo³owych i wieprzowych w systemie EUROP.
Kontrola jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych przeznaczonych do wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy natomiast œwie¿ych owoców
i warzyw. Jakoœæ handlowa pozosta³ych artyku³ów rolno-spo¿ywczych przeznaczonych
na eksport sprawdzana jest przez IJHARS wy³¹cznie na wniosek przedsiêbiorcy w ramach oceny jakoœci handlowej. Ocena jakoœci handlowej wykonywana jest równie¿ dla
artyku³ów rolno-spo¿ywczych przeznaczonych na rynek krajowy. Potwierdzeniem
spe³nienia przez oceniany artyku³ rolno-spo¿ywczy wymagañ okreœlonych w przepisach o jakoœci handlowej oraz deklarowanych przez producenta jest Œwiadectwo jakoœci handlowej wydawane przez wojewódzkiego inspektora IJHARS.
Ponadto, do zadañ realizowanych przez IJHARS nale¿y kontrola jakoœci handlowej
artyku³ów rolno-spo¿ywczych przywo¿onych spoza pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz spoza pañstw cz³onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kontrola
ex-post, nadzór nad jednostkami certyfikuj¹cymi w rolnictwie ekologicznym, produkcj¹ ekologiczn¹, systemem ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a tak¿e
nadzór nad prawid³owoœci¹ wprowadzania do obrotu miêsa pochodz¹cego z byd³a
w wieku do 12 miesiêcy, prawid³owoœci¹ raportowania danych rynkowych oraz kontrola miêsa wo³owego pochodz¹cego z doros³ego byd³a p³ci mêskiej.
W odniesieniu do kwestii procederu fa³szowania soli spo¿ywczej, IJHARS podjê³a
czynnoœci kontrolne, w trakcie których uwzglêdniono zw³aszcza sprawdzenie pocho-
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dzenia soli stosowanej do produkcji kontrolowanych artyku³ów rolno-spo¿ywczych.
W okresie od koñca lutego do 13 kwietnia 2012 roku przeprowadzono 120 kontroli pochodzenia soli stosowanej do produkcji kontrolowanych artyku³ów rolno-spo¿ywczych. W ramach podjêtych czynnoœci sprawdzano wszystkie zastane partie soli w ka¿dym z kontrolowanych podmiotów. W wymienionym okresie nie stwierdzono stosowania soli przemys³owej.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk

OdpowiedŸ
G£ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn.: BPS/043-08-315/12, dotycz¹cego wspólnego oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz senatora Przemys³awa B³aszczyka podczas 8. posiedzenia Senatu RP
w dniu 29 marca 2012 r., uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Pismem z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygn.: ¯Wbh¿-ak-0070-06a/12(1222), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzna³o siê za koordynuj¹cego przedmiotow¹ sprawê
i poprosi³o o wk³ad do odpowiedzi na ww. oœwiadczenia (pismo w za³¹czeniu). W zwi¹zku z tym G³ówny Lekarz Weterynarii pismem z dnia 20 kwietnia 2012 r., sygn.:
GIWpr-028-7/12(3), przekaza³ rzeczony wk³ad do wspólnej odpowiedzi, którego kopia
stanowi za³¹cznik do niniejszego pisma.
Z powa¿aniem
G£ÓWNY LEKARZ WETERYNARII
z up. Jaros³aw Naze
Z-ca G³ównego Lekarza Weterynarii

Stanowisko
ZASTÊPCY DYREKTORA DEPARTAMENTU
BEZPIECZEÑSTWA ¯YWNOŒCI I WETERYNARII
Warszawa, 13.04.2012 r.
G£ÓWNY LEKARZ WETERYNARII
w miejscu
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 kwietnia 2012 r., znak: GIWpr 028-7/12(1)
w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz
senatora Przemys³awa B³aszczyka podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca
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2012 r. skierowanego zarówno do Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Pana Janusza Zwi¹zka G³ównego Lekarza Weterynarii, oraz w nawi¹zaniu
do pisma Departamentu Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci i Weterynarii z dnia 12.04.2012 r.,
znak: ¯Wbh¿-ak-0070-06/12(1179), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie
informuje, ¿e koordynuje przedmiotow¹ sprawê, w zwi¹zku z tym ponownie zwraca siê
z uprzejm¹ proœb¹ o przekazanie wk³adu do odpowiedzi na oœwiadczenia senatorów,
w zakresie i terminie wskazanym w ww. piœmie.
ZASTÊPCA DYREKTORA
Magdalena Bartosiñska

Stanowisko
G£ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
Pani Magdalena Bartosiñska
Zastêpca Dyrektora Departamentu
Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci
i Weterynarii
W odpowiedzi na pismo z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygn.: ¯Wbh¿-ak-0070-06a/12(1222), dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz senatora Przemys³awa B³aszczyka, uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U, z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, ze zm.),
jednostk¹ chorobow¹ wystêpuj¹c¹ u pszczó³ podlegaj¹c¹ obowi¹zkowi zwalczania, jest
zgnilec amerykañski pszczó³, natomiast piêæ jednostek chorobowych podlega obowi¹zkowi rejestracji, tj. zgnilec europejski, warroza, choroba roztoczowa, ma³y chrz¹szcz
ulowy (Aethina tumida) oraz roztocze Tropilaelaps.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 tej ustawy, w przypadku podejrzenia wyst¹pienia choroby
zakaŸnej zwierz¹t (...) posiadacz zwierzêcia zobowi¹zany jest do:
1) niezw³ocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbli¿szego podmiotu œwiadcz¹cego us³ugi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
2) pozostawienia zwierz¹t w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych
zwierz¹t;
3) uniemo¿liwienia osobom postronnym dostêpu do pomieszczeñ lub miejsc, w których znajduj¹ siê zwierzêta podejrzane o chorobê, lub zw³oki zwierzêce;
4) wstrzymania siê od wywo¿enia, wnoszenia i zbywania produktów, w szczególnoœci
miêsa, zw³ok zwierzêcych, œrodków ¿ywienia zwierz¹t, wody, œció³ki, nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawo¿eniu i innych przedmiotów
znajduj¹cych siê w miejscu, w którym wyst¹pi³a choroba;
5) udostêpnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierz¹t i zw³ok zwierzêcych do
badañ i zabiegów weterynaryjnych, a tak¿e udzielania pomocy przy ich wykonywaniu;
6) udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom dzia³aj¹cym w imieniu
tych organów wyjaœnieñ i podawania informacji, które mog¹ mieæ znaczenie dla
wykrycia choroby i Ÿróde³ zaka¿enia lub zapobiegania jej szerzeniu.
Zgodnie z art. 42 ust. 6 ww. ustawy, powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu
zawiadomienia, podejmuje niezw³ocznie czynnoœci w celu wykrycia lub wykluczenia
choroby zakaŸnej zwierz¹t podlegaj¹cej obowi¹zkowi zwalczania, w tym, przeprowadza
dochodzenie epizootyczne. Dochodzenie epizootyczne obejmuje co najmniej ustalenie:
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1) okresu, w którym choroba zakaŸna zwierz¹t mog³a rozwijaæ sie w gospodarstwie
przed podejrzeniem lub stwierdzeniem jej wyst¹pienia u zwierz¹t z gatunku wra¿liwego,
2) miejsca pochodzenia Ÿród³a choroby zakaŸnej zwierz¹t wraz z ustaleniem innych
gospodarstw, w których zwierzêta z gatunku wra¿liwego mog³y zostaæ zaka¿one,
3) dróg przemieszczenia siê ludzi, zwierz¹t, przedmiotów, które mog³y byæ przyczyn¹
szerzenia siê choroby zakaŸnej zwierz¹t, do lub z gospodarstwa, w okresie, o którym mowa w pkt 1.
Zgodnie z art. 44 ww. ustawy, w celu zwalczania chorób zakaŸnych zwierz¹t podlegaj¹cych obowi¹zkowi zwalczania, powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji,
wprowadza nakazy i zakazy maj¹ce na celu ograniczenie rozprzestrzeniania i/lub likwidacjê ogniska danej choroby.
Ponadto, w przypadku podejrzenia b¹dŸ stwierdzenia wyst¹pienia przypadku
zgnilca amerykañskiego, szczegó³owy tryb postêpowania okreœlaj¹ przepisy rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 wrzeœnia 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykañskiego pszczó³ (Dz. U. Nr 187, poz. 1574).
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w G³ównym Inspektoracie Weterynarii zosta³
opracowany „Pilota¿owy program maj¹cy na celu wykrycie wystêpowania okreœlonych
czynników zakaŸnych wywo³uj¹cych straty w rodzinach pszczelich”. Celem programu
jest przeprowadzenie na terenie województwa lubelskiego inspekcji w wybranych pasiekach. Na inspekcje bêdzie siê sk³ada³ przegl¹d rodzin pszczelich oraz pobranie próbek. Próbki te nastêpnie zostan¹ przes³ane do PIW-PIB w Pu³awach, gdzie zostan¹
przebadane na 9 jednostek chorobowych. Wyniki badañ maj¹ zostaæ przes³ane do
EURL ds. zdrowia pszczó³ Anses, Opublikowane wyniki maj¹ pomóc ustaliæ przyczynê
wzmo¿onego wzrostu œmiertelnoœci pszczó³ w Europie.
Prace nad programem rozpoczê³y siê we wrzeœniu 2011 r. Program uzyska³ akceptacjê Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a tak¿e spotka³ siê z pozytywnym odbiorem œrodowisk pszczelarskich województwa lubelskiego.
W marcu br. do Komisji Europejskiej zosta³a skierowana ostateczna wersja programu,
która poddawana jest obecnie analizie i ocenie.
Dodatkowo informujê, ¿e na realizacjê przedmiotowego programu przewidziane zosta³o wspó³finansowanie ze œrodków Unii Europejskiej do 70% kosztów kwalifikowanych.
G£ÓWNY LEKARZ WETERYNARII
z up. Jaros³aw Naze
Z-ca G³ównego Lekarza Weterynarii

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2012.04.30
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przes³ane przy piœmie z dnia 4 kwietnia 2012 r. znak: BPS/043-08-316/12 wspólne oœwiadczenie Panów: Grzegorza Wojciechowskiego i Przemys³awa
B³aszczyka, Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, z³o¿one na 8. posiedzeniu Senatu RP
w dniu 29 marca 2012 r., uprzejmie informujê, co nastêpuje.
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Urzêdowa kontrola ¿ywnoœci i monitoring
Za bezpieczn¹ uznaje siê ¿ywnoœæ, która spe³nia wymagania okreœlone w przepisach prawnych. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa
¿ywnoœci – w odniesieniu do produktów pochodzenia niezwierzêcego – sprawuje Minister Zdrowia, a w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzêcego sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez podleg³e im organy.
Podmioty produkcji lub obrotu ¿ywnoœci¹ s¹ obowi¹zane do spe³niania wymagañ
ustanowionych w przepisach prawa ¿ywnoœciowego. Z przepisów tych wynika szereg
obowi¹zków dla przedsiêbiorców produkuj¹cych i wprowadzaj¹cych do obrotu ¿ywnoœæ, w tym dotycz¹cych przestrzegania wymagañ higieniczno-sanitarnych.
¯ywnoœæ znajduj¹ca siê w obrocie nie mo¿e byæ niebezpieczna dla zdrowia i ¿ycia
cz³owieka, a odpowiedzialnoœæ za jej bezpieczeñstwo ponosi przedsiêbiorca. Wynika to
z art. 14 i 17 rozporz¹dzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj¹ce ogólne zasady i wymagania prawa ¿ywnoœciowego, powo³uj¹ce Europejski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci oraz ustanawiaj¹ce
procedury w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463).
Przedsiêbiorcy, jako odpowiedzialni za bezpieczeñstwo produktu, zobowi¹zani s¹
do wprowadzenia systemu wewnêtrznej kontroli, której celem jest zapewnienie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci.
Jednym z narzêdzi umo¿liwiaj¹cych zapewnienie, ¿e spe³nione s¹ ww. wymagania
jest stosowana przez przedsiêbiorcê procedura oparta na zasadach systemu analizy
zagro¿eñ i krytycznych punktów kontroli (HACCP). System ten ukierunkowany jest na
likwidacjê przyczyn zagro¿eñ dla jej bezpieczeñstwa poprzez monitorowanie na ka¿dym etapie produkcji lub obrotu punktów krytycznych, wyznaczonych ze wzglêdu na
mo¿liwe na danym etapie wyst¹pienie zagro¿enia zanieczyszczenia ¿ywnoœci.
Producent, który jest obowi¹zany zapewniæ, ¿e wyprodukowane przez niego i wprowadzane do obrotu œrodki spo¿ywcze s¹ bezpieczne, kontroluje dostawców surowców,
ustala zakres i czêstotliwoœæ badañ surowców oraz zakres i czêstotliwoœæ badañ wyrobów gotowych. Producent, jako odpowiedzialny za produkt, musi mieæ pewnoœæ, ¿e zarówno surowce, które otrzymuje jak i gotowe produkty spe³niaj¹ wymagania
zdrowotne zawarte w przepisach prawnych oraz w opracowanych dokumentach zak³adowych, powinien wiêc monitorowaæ ich jakoœæ na podstawie opracowanych dla danego zak³adu procedur.
W przypadku surowców, dla których w ustawodawstwie brak szczegó³owych limitów zawartoœci zanieczyszczeñ, a tak jest w przypadku soli, producent lub inny podmiot odpowiedzialny za produkt (np. zak³ad konfekcjonowania), powinien kierowaæ siê
zasadami okreœlonymi w ustawie o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia oraz rozporz¹dzeniu (WE) nr 178/2002, przeprowadziæ ocenê ryzyka i ustaliæ wewnêtrzne limity
zawartoœci zanieczyszczeñ pozwalaj¹ce na utrzymanie pe³nego bezpieczeñstwa. Ustawa z dnia 12 wrzeœnia 2002 r. o normalizacji wprawdzie znios³a obligatoryjnoœæ stosowania Polskich norm, to w dalszym ci¹gu mo¿na stosowaæ je na zasadzie dobrowolnoœci, a na ich podstawie tworzyæ normy zak³adowe.
Spe³nianie przez œrodki spo¿ywcze obowi¹zuj¹cych wymagañ jest kontrolowane
przez organy urzêdowej kontroli ¿ywnoœci, Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ oraz Inspekcjê Weterynaryjn¹, zgodnie z ustawowymi kompetencjami. Kontrole maj¹ charakter wyrywkowy zgodnie z opracowanym przez G³ównego Inspektora Sanitarnego dla
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej dokumencie pn. MANCP. W ramach raportowania
z realizacji MANCP znajduj¹ siê m.in. informacje dot. przeprowadzanych w danym roku kontroli urzêdowych. Raport ten jest wysy³any corocznie do Komisji Europejskiej.
Je¿eli w trakcie kontroli zostanie stwierdzone, ¿e ¿ywnoœæ nie spe³nia wymagañ w zakresie bezpieczeñstwa organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej mog¹ podj¹æ decyzjê
o wycofaniu jej z obrotu, a nawet zniszczeniu.
Od 2003 roku w G³ównym Inspektoracie Sanitarnym opracowywany jest tak¿e corocznie jednolity ramowy „Plan pobierania próbek do badania ¿ywnoœci w ramach
urzêdowej kontroli i monitoringu dla Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej”. Obejmuje on
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urzêdow¹ kontrolê i monitoring ¿ywnoœci pochodzenia niezwierzêcego produkowanej
i wprowadzanej do obrotu oraz produktów pochodzenia zwierzêcego znajduj¹cych siê
w handlu detalicznym. Pobieranie próbek do badañ odbywa siê zgodnie z polskimi i europejskimi aktami prawnymi.
Do badañ pobierane s¹ próbki produktów krajowych, produktów pochodz¹cych
z terenu Unii Europejskiej oraz próbki produktów z krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej). Próbki pobierane s¹ z obrotu detalicznego i hurtowego, w zak³adach przemys³u spo¿ywczego i zak³adach ¿ywienia zbiorowego, a w przypadku produktów
z importu równie¿ na granicy.
Organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach realizacji ww. planu pobra³y do
badañ:
– w 2009 r. ok. 84 300 próbek,
– w 2010 r. ok. 75 700 próbek,
– w 2011 r. ok. 76 000 próbek,
– w 2012 r. zaplanowano do zbadania 78 112 próbek.
Próbki badane s¹ w nastêpuj¹cych kierunkach: pozosta³oœci pestycydów, metali
szkodliwych dla zdrowia (o³ów, kadm, arsen, rtêæ, cyna, glin), azotanów, 3-MCPD
(3-monochloropropano-1,2-diol), zanieczyszczeñ mikrobiologicznych, mikotoksyn, histaminy, metanolu i cyjanowodoru, dozwolonych substancji dodatkowych, parametrów czystoœci substancji dodatkowych i rozpuszczalników ekstrakcyjnych, GMO, ska¿eñ
promieniotwórczych, œrodków spo¿ywczych poddanych dzia³aniu promieniowania jonizuj¹cego, jodu w soli kuchennej, ¿ywnoœci wzbogaconej, materia³ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ¿ywnoœci¹, WWA (Wielopierœcieniowe Wêglowodory Aromatyczne),
furanu, izomerów trans kwasów t³uszczowych, akryloamidu, glutenu, innych parametrów (ocena organoleptyczna, zanieczyszczenia biologiczne i fizyczne, znakowanie).
Do badañ pobierane s¹ próbki z nastêpuj¹cych grup œrodków spo¿ywczych:
· miêso, podroby i produkty miêsne;
· drób, podroby i produkty drobiarskie, jaja i produkty jajeczne;
· ryby, owoce morza i ich przetwory;
· mleko i przetwory mleczne;
· ziarno zbó¿ i przetwory zbo¿owo-m¹czne;
· wyroby cukiernicze i ciastkarskie;
· cukier i inne;
· miód i produkty pszczelarskie;
· orzechy, w tym arachidy;
· warzywa (w tym str¹czkowe), przetwory i produkty warzywne;
· owoce, przetwory i produkty owocowe;
· grzyby, przetwory i produkty grzybowe;
· dro¿d¿e;
· napoje alkoholowe;
· ocet;
· wody mineralne i napoje bezalkoholowe;
· t³uszcze roœlinne;
· ziarna roœlin oleistych;
· koncentraty spo¿ywcze;
· majonezy, musztardy, sosy;
· zio³a, przyprawy;
· kawa, herbata, kakao, herbatki owocowe i zio³owe;
· wyroby garma¿eryjne i kulinarne;
· œrodki spo¿ywcze specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego w tym nowa ¿ywnoœæ;
· suplementy diety;
· substancje dodatkowe i rozpuszczalniki ekstrakcyjne;
· materia³y i wyroby przeznaczone do kontaktu z ¿ywnoœci¹;
· sól spo¿ywcza i jej zamienniki.
Wyniki badañ próbek pobranych w ramach monitoringu i urzêdowej kontroli ¿ywnoœci s¹ odnoszone do obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
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badane w kraju i za granic¹ próbki ¿ywnoœci w zdecydowanej wiêkszoœci nie wskazuj¹
na nieprawid³owoœci w zakresie wymogów dot. ¿ywnoœci znajduj¹cej siê w obrocie.
W momencie wykrycia zagro¿enia organy urzêdowej kontroli ¿ywnoœci natychmiast
podejmuj¹ w³aœciwe dzia³ania w celu wycofania niebezpiecznej ¿ywnoœci z obrotu
i przeprowadzaj¹ postêpowania wyjaœniaj¹ce w celu wyeliminowania Ÿród³a powsta³ego zagro¿enia.
Informacja w sprawie dzia³añ dot. wprowadzenia do obrotu soli
o przeznaczeniu technicznym
Niezw³ocznie po otrzymaniu informacji o zastosowaniu w produkcji œrodków spo¿ywczych soli technicznej jako soli spo¿ywczej przez dwie firmy z województwa
kujawsko-pomorskiego i jedn¹ firmê z województwa wielkopolskiego G³ówny Inspektor
Sanitarny:
· wyda³ polecenie Pañstwowym Wojewódzkim Inspektorom Sanitarnym w Poznaniu
i Bydgoszczy bezzw³ocznego przekazania list dystrybucji soli z podejrzanych zak³adów do wszystkich Pañstwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych oraz
do wiadomoœci do G³ównego Inspektoratu Sanitarnego bezzw³ocznie po udostêpnieniu list przez organy œcigania;
· zwróci³ siê do wszystkich Pañstwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych
o przeprowadzenie kontroli w zak³adach produkcji ¿ywnoœci, zamieszczonych na
listach dystrybucji, przekazanych przez Pañstwowych Wojewódzkich Inspektorów
Sanitarnych w Poznaniu i Bydgoszczy (po ich otrzymaniu od organów œcigania),
które to zak³ady otrzyma³y zafa³szowan¹ sól i istnieje prawdopodobieñstwo zastosowania jej w procesie technologicznym;
· zwróci³ siê do Kierownika Zak³adu Badania ¯ywnoœci i Przedmiotów U¿ytku w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Pañstwowym Zak³adzie Higieny o opiniê merytoryczn¹ dotycz¹c¹ szacowania ryzyka dla zdrowia konsumentów dot. zanieczyszczeñ znajduj¹cych siê w soli technicznej oraz o zajêcie stanowiska odnoœnie do monitoringu zjawiska poprzez m.in. badania odró¿niaj¹ce sól techniczn¹ od
soli spo¿ywczej, które powinny byæ przeprowadzone przez laboratoria Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Ponadto wnioskowa³ o okreœlenie liczby próbek soli spo¿ywczej oraz soli pekluj¹cej w opakowaniach jednostkowych,
które powinny byæ pobrane do badañ laboratoryjnych w poszczególnych województwach;
· wyst¹pi³ do G³ównego Lekarza Weterynarii o informacjê, czy organy Inspekcji Weterynaryjnej pobiera³y do badañ laboratoryjnych próbki mieszanek pekluj¹cych,
które mog¹ byæ zafa³szowane sol¹ techniczn¹, wytwarzanych w zak³adach nadzorowanych przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ lub zakupionych przez te zak³ady lub czy
takie badania s¹ planowane oraz w jakim zakresie;
· wyda³ polecenie, uzupe³niaj¹co do wczeœniejszych zaleceñ, Pañstwowym Wojewódzkim Inspektorom Sanitarnym, podjêcia nastêpuj¹cych dzia³añ w trybie nadzoru: sprawdzenie w obrocie, w szczególnoœci hurtowym, obecnoœci soli spo¿ywczej
lub pekluj¹cej wprowadzonych do obrotu przez zak³ady objête postêpowaniem
prokuratorskim, zastosowanie nakazu zabezpieczenia i wstrzymania obrotu tymi
produktami do czasu uzyskania wyników badañ stosuj¹c zasadê ostro¿noœci,
o której mowa w artykule 7 Rozporz¹dzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.;
· wyst¹pi³ do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako organu
nadzoruj¹cego dzia³anie Pañstwowej Inspekcji Handlo wej, o przekazanie informacji na temat podjêtych dzia³añ, bowiem zaistnia³ proceder dot. fa³szowania
¿ywnoœci;
· wys³a³ stosown¹ informacjê, odpowiadaj¹c na konkretne zapytanie Centralnego
Punktu Kontaktowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej ¯ywnoœci i Paszach (RASFF) w Brukseli, podkreœlaj¹c przestêpczy charakter wydarzenia.
Wyjaœnienie zosta³o przyjête przez Centralny Punkt Kontaktowy RASFF. Na bie¿¹co s¹ przekazywane kolejne informacje w sprawie;
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· G³ówny Inspektor Sanitarny otrzyma³ opracowane przez Pañstwowy Instytut Weterynaryjny oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Pañstwowy Zak³ad Higieny, a tak¿e Krajowy Konsultant w dziedzinie Toksykolo gii Klini cznej oraz
Prof. dr hab. Andrzej Pisula z Zak³adu Technologii Miêsa SGGW przekazali wstêpne oceny ryzyka i opinie, które w podsumowaniu s¹ zbie¿ne i stwierdzaj¹, ¿e obecnoœæ siarczanu sodu oraz ¿elazocyjanku potasu w soli wypadowej nie stanowi¹ zagro¿enia dla zdrowia konsumentów. Równie¿ w przeprowadzonej przez niezale¿ne
jednostki naukowe oraz ekspertów naukowych, na podstawie wnikliwej analizy
pe³nej dokumentacji, w tym wyników badañ przeprowadzonych przez bieg³ych
ekspertów wyznaczonych przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Poznaniu prowadz¹c¹
œledztwo w tej sprawie, ostatecznej ocenie ryzyka potwierdzony zosta³ brak bezpoœredniego zagro¿enia dla zdrowia ludzi zwi¹zany z ewentualnym spo¿yciem œrodków spo¿ywczych wyprodukowanych z u¿yciem soli wypadowej.
W dniu 21 marca 2012 r. w³adze holenderskie poinformowa³y, ¿e piekarnia w Holandii, która otrzyma³a z Polski zafa³szowan¹ sól zu¿y³a do produkcji pieczywa 200 kg soli –
produkty gotowe zosta³y spo¿yte. Pozosta³e 300 kg zabezpieczono i pobrano urzêdowo
próbki. W dniu 10 kwietnia 2012 r. w³adze holenderskie przedstawi³y wyniki badañ próbek zafa³szowanej soli oraz próbek soli holenderskiej stosowanej w piekarnictwie. Wyniki nie wykaza³y istotnych ró¿nic w sk³adzie ww. polskiej i holenderskiej soli.
W zwi¹zku z faktem, i¿ naruszone przepisy prawne dotycz¹ jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych, a nadzór nad jakoœci¹ handlow¹ artyku³ów rolno-spo¿ywczych w produkcji sprawuje Inspekcja Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych, G³ówny Inspektor Sanitarny przekaza³ ww. sprawê G³ównemu Inspektorowi Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych wed³ug kompetencji do dalszego prowadzenia.
Do dnia 16 kwietnia 2012 r. organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzi³y 19 544 kontroli w zwi¹zku z wprowadzeniem soli technicznej jako soli spo¿ywczej. Zabezpieczono 470 863,66 kg soli (pekluj¹cej, kamiennej, warzonej, spo¿ywczej)
oraz 255 438,06 kg produktów spo¿ywczych (m.in. cebula solona w beczkach, kapusta
kiszona, ogórki konserwowe, przyprawy, pieczywo, paprykarz wegetariañski, pierogi,
go³¹bki, zapiekanki). Wycofano z obrotu 112 072,11 kg soli oraz 3 976,31 kg produktów spo¿ywczych. Iloœæ zabezpieczonej soli i produktów zmniejsza siê na rzecz soli i produktów wycofanych z obrotu lub dopuszczonych ponownie do obrotu. Do badañ
pobrano 699 próbek. Organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie przeprowadzonego postêpowania wyjaœniaj¹cego dopuœci³y ponownie do obrotu handlowego
101 724,81 kg soli i produktów spo¿ywczych. Obecnie wyniki 103 próbek soli (na 699
pobranych) wskazuj¹ na zafa³szowanie tego produktu.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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OdpowiedŸ
PREZESA URZÊDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Warszawa, 4.05.2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu RP
Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z otrzymanym przy piœmie z dnia 4 kwietnia br. (znak pisma: BPS/043-08-317/12) oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatorów Pana Grzegorza Wojciechowskiego oraz Pana Przemys³awa B³aszczyka na 8. posiedzeniu Senatu w dniu 29 marca
2012 r. dotycz¹cym zapytania:
Czy z punktu widzenia ochrony konkurencji i konsumentów G³ówny Inspektorat
Sanitarny oraz G³ówny Inspektorat Weterynarii nie powinny udzieliæ konsumentom
informacji publicznej o produktach spo¿ywczych, do których dodawano sól przemys³ow¹?, pragnê przedstawiæ w powy¿szej sprawie nastêpuj¹ce stanowisko.
W œwietle przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z póŸn.
zm.) o ochronie konkurencji i konsumentów, do zadañ Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nale¿y w szczególnoœci kszta³towanie warunków rozwoju
i ochrony konkurencji oraz zasad podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiêbiorców i konsumentów. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ w ramach ochrony konkurencji wyró¿nia siê trzy podstawowe obszary dzia³añ Prezesa UOKiK,
a mianowicie: œciganie porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê, zwalczanie przypadków nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej oraz kontrola koncentracji. Natomiast art. 24
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, okreœla co nale¿y rozumieæ przez
ochronê zbiorowych interesów konsumentów. Ochrona ta w g³ównej mierze opiera siê
na zwalczaniu praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów. W zwi¹zku
z tym, na podstawie art. 24 ust. 2 ww. ustawy przez praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów nale¿y rozumieæ godz¹ce w nie bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy, w szczególnoœci:
– stosowanie postanowieñ wzorców umowy, które zosta³y wpisane do rejestru postanowieñ wzorców umowy uznanych za niedozwolone;
– naruszanie obowi¹zku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji;
– nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji.
W powy¿szym zakresie uprawnieñ, Prezes UOKiK mo¿e podj¹æ dzia³ania dopiero
wówczas, gdy dokona okreœlonych ustaleñ, ¿e w danym przypadku dosz³o do naruszenia interesu konsumentów oraz ¿e naruszenie tego interesu ma charakter zbiorowy,
poniewa¿ nie ka¿de naruszenie prawa – skierowane przeciw konsumentom – uzasadnia wszczêcie postêpowania przez Prezesa UOKiK. W przypadku stwierdzenia wystêpowania takich naruszeñ, Prezes UOKiK wydaje decyzje o uznaniu praktyki za naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów i nakazuje zaniechania stosowania tych praktyk.
Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, i¿ Prezes UOKiK w ramach przyznanych mu kompetencji ustawowych, w sposób efektywny dzia³a na rzecz ochrony konsumentów,
m.in. poprzez przeprowadzane kontrole przez podleg³¹ mu Inspekcjê Handlow¹. W sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów, Prezes UOKiK, mo¿e podaæ do publicznej
wiadomoœci informacje o stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przez danego
przedsiêbiorcê. Natomiast wszystkie powy¿sze dzia³ania mog¹ siê odbywaæ jedynie
w ramach przyznanych mu kompetencji ustawowych.
Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych kwestii nadzoru nad ¿ywnoœci¹ oferowan¹ na rynku, zosta³y powo³ane nastêpuj¹ce instytucje tj. w zakresie bezpieczeñstwa zdrowotnego – Pañstwowa Inspekcja Sanitarna
oraz Inspekcja Weterynaryjna, natomiast w zakresie jakoœci handlowej – Inspekcja Ja-
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koœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych oraz podleg³a Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów Inspekcja Handlowa. W zwi¹zku z tym, ka¿da ze
wskazanych instytucji posiada okreœlone kompetencje odpowiednio dostosowane do
zakresu swojego dzia³ania. Dlatego te¿, jak wynika z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
(Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z póŸn. zm.) o Inspekcji Handlowej a tak¿e na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.(Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577
z póŸn. zm.) o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych, Inspekcja Handlowa
jest w³aœciwa w zakresie kontroli jakoœci handlowej ¿ywnoœci, ale tylko w zakresie kontroli handlu detalicznego, natomiast kontrola produkcji zosta³a powierzona Inspekcji
Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w przypadku
dokonywania oceny pod k¹tem kryteriów sanitarnych lub weterynaryjnych – tak jak
mia³o to miejsce w przypadku soli wypadowej zastosowanej w artyku³ach spo¿ywczych
– kwestia jakoœci handlowej nie jest rozpatrywana.
W zwi¹zku z powy¿szym, Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie
jest w³adny do zajmowania stanowiska w zakresie w³aœciwoœci oraz kompetencji ustawowych innych organów tj. G³ównego Inspektora Sanitarnego oraz G³ównego Inspektora Weterynarii ani te¿ do zajmowania stanowiska w sprawie czy powy¿sze organy
powinny udostêpniæ w trybie ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji
publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z póŸn. zm.) informacji w zakresie udostêpnienia listy przedsiêbiorców stosuj¹cych sól wypadow¹ do produkcji artyku³ów ¿ywnoœciowych.
Z powa¿aniem
z up. PREZESA URZÊDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Ma³gorzata Kozak
Wiceprezes
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Przemys³awa B³aszczyka
skierowane do prezesa Zarz¹du G³ównego Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Prezesie!
Ochotnicze stra¿e po¿arne s¹ organizacjami zrzeszaj¹cymi w szczególnoœci mieszkañców obszarów wiejskich, rolników chc¹cych nieœæ bezinteresown¹ pomoc ludziom i s³u¿yæ ojczyŸnie. Misja, cele oraz tradycje ruchu stra¿ackiego nie s¹ obce Panu jako prezesowi Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli ogólnopolskiego stowarzyszenia
zrzeszaj¹cego ochotnicze stra¿e po¿arne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych.
W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pana Prezesa z nastêpuj¹cym problemem. Do biur senatorskich zg³aszaj¹ siê rolnicy, którzy przez wiele lat byli
aktywnymi cz³onkami OSP na swoim terenie i pe³nili ró¿ne funkcje, miêdzy innymi kierowców, a teraz, gdy chc¹ przejœæ na emeryturê, otrzymuj¹ z KRUS
decyzje odmowne wraz z informacj¹ o mo¿liwoœci zwrotu sk³adek p³aconych
przez ostatnie lata oraz z wyjaœnieniem, ¿e powinni oni otrzymywaæ emeryturê z ZUS – na przyk³ad w przypadku wspomnianego kierowcy ma ona wynosiæ oko³o 12 z³.
Pragniemy zatem zapytaæ Pana Prezesa, czy znane s¹ Panu takie problemy stra¿aków ochotników, a jeœli tak, to co dotychczas zosta³o zrobione w tej
sprawie oraz w jaki sposób w przysz³oœci zamierza siê broniæ stra¿aków
ochotników rolników przed takim dalece krzywdz¹cym postêpowaniem administracji rz¹dowej, która zabiera im nale¿ne pieni¹dze i pozostawia bez
œrodków na utrzymanie.
Z góry dziêkujemy za rozwa¿enie podjêtej powy¿ej kwestii i za podjêcie
stosownej inicjatywy.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ
DYREKTORA
ZARZ¥DU WYKONAWCZEGO ZOSP RP
Warszawa, 22 maja 2012 r.
Szanowna Pani Marsza³ek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Dzia³aj¹c w imieniu Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, w zwi¹zku z treœci¹ pisma Pani Marsza³ek z dnia 4 kwietnia 2012 r.
(BPS/043-08-3I8/12), podajemy poni¿ej stanowisko naszego Stowarzyszenia dotycz¹ce przedmiotu oœwiadczenia z³o¿onego przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego oraz Przemys³awa B³aszczyka na 8. posiedzeniu Senatu w dniu 29 marca 2012 r.
Sprawa znana jest ZOSP RP. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (tekst jednolity z dnia 10 marca 2008 r. Dz.U.
Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) ubezpieczeniu na podstawie ustawy podlega rolnik i domow-
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nik rolnika. W odniesieniu do rolnika podstaw¹ objêcia obowi¹zkiem ubezpieczenia
jest posiadanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej.
Przepisy okreœlaj¹ce obowi¹zek ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyñskiego i obowi¹zek ubezpieczenia emerytalno-rentowego wy³¹czaj¹ z tego ubezpieczenia rolników, którzy podlegaj¹ innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu lub maj¹
ustalone prawo do emerytury lub renty – art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3. Jest zatem zasad¹, ¿e osoby objête innym ubezpieczeniem spo³ecznym, na przyk³ad ubezpieczeniem
pracowniczym, nie podlegaj¹ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e podjêcie przez rolnika zatrudnienia lub innej dzia³alnoœci podlegaj¹cej
obowi¹zkowi ubezpieczenia wy³¹cza obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego rolników.
Dzieje siê tak nawet w przypadku, gdy zatrudnienie rolnika na podstawie umowy
o pracê jest na 1/8 etatu b¹dŸ na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia),
gdzie wysokoœæ wynagrodzenia jest wrêcz symboliczna, tak jak ma to miejsce w wielu
gminach, w których dla zapewnienia odpowiedniej gotowoœci jednostki OSP, zatrudnia
siê (g³ównie na podstawie umowy zlecenia) pojedyncze osoby jako kierowców i konserwatorów sprzêtu OSP.
Zmiana istniej¹cej sytuacji wymaga dokonania korekt o charakterze legislacyjnym.
ZOSP RP móg³ jedynie w tym wzglêdzie wystêpowaæ z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci
wyst¹pienia z odpowiedni¹ inicjatyw¹ legislacyjn¹. Czyni³ to kilkakrotnie. W ostatnich
dwóch latach wystêpowa³ do parlamentarnych Zespo³ów Stra¿aków (w za³¹czeniu kopie wyst¹pieñ).
Niniejsze pismo przesy³amy listownie oraz za poœrednictwem poczty elektronicznej
w formacie doc.
DYREKTOR
Zarz¹du Wykonawczego ZOSP RP
mgr Jerzy Maciak

Za³¹cznik 1
Pismo DYREKTORA
ZARZ¥DU WYKONAWCZEGO ZOSP RP
Warszawa, 7 stycznia 2010 r.
Pan Senator Zbigniew Meres
Przewodnicz¹cy Senackiego
Zespo³u Stra¿aków
Senat RP
Szanowny Panie Senatorze,
dzia³aj¹c w imieniu Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie pozwalamy sobie przedstawiæ Panu Senatorowi stanowisko Zwi¹zku w sprawie dwóch kwestii istotnych z punktu widzenia nale¿ytego wykonywania
funkcji przez ochotnicze stra¿e po¿arne, gdzie wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych pozwoli³oby na poprawienie efektywnoœci dzia³alnoœci jednostek OSP.
Pierwsz¹ spraw¹ jest wiek cz³onków OSP, którzy mog¹ braæ udzia³ w dzia³aniach
ratowniczych.
Wiemy, ¿e trwaj¹ prace sejmowe nad nowelizacj¹ zapisu art. 19 ust. 1b ustawy
o ochronie przeciwpo¿arowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity z dnia 15 paŸdziernika 2009 r. Dz.U. Nr 178, poz. 1380) – druk sejmowy nr 1480.
W projekcie poselskim dotychczasowy zapis:
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„1b. Bezpoœredni udzia³ w dzia³aniach ratowniczych mog¹ braæ cz³onkowie ochotniczych stra¿y po¿arnych, którzy ukoñczyli 18 lat i nie przekroczyli 60 lat, posiadaj¹ aktualne badania lekarskie dopuszczaj¹ce do udzia³u w dzia³aniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie po¿arnicze, o którym mowa w art. 28 ust. 1”
proponuje siê zast¹piæ zapisem:
„1b. Bezpoœredni udzia³ w dzia³aniach ratowniczych mog¹ braæ cz³onkowie ochotniczych stra¿y po¿arnych, którzy ukoñczyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadaj¹cy aktualne badania lekarskie dopuszczaj¹ce do udzia³u w dzia³aniach ratowniczych oraz
odbyli szkolenie po¿arnicze, o którym mowa w art. 28 ust. 1”.
Uwa¿amy, ¿e zmiana idzie w po¿¹danym kierunku, oczekiwanym zarówno przez
OSP jak i w³adze gminne. Szczególnie odczuwalny jest brak w OSP kierowców, którzy
spe³nialiby dotychczasowe kryteria wiekowe. Dotyczy to jednak tak¿e i innych stra¿aków ochotników, których stan zdrowia pozwala³by na udzia³ w dzia³aniach ratowniczych, a jedynym kryterium eliminuj¹cym ich jest wiek.
ZOSP RP pragnie poddaæ pod rozwagê Senatorów Senackiego Zespo³u Stra¿aków
mo¿liwoœæ dalej id¹cej, w stosunku do istniej¹cego projektu, nowelizacji art. 19 ust. 1b
i zniesienie górnej granicy wieku, który uprawnia³by cz³onka OSP do udzia³u w dzia³aniach ratowniczych. Przepis móg³by mieæ brzmienie jak ni¿ej:
„1b. Bezpoœredni udzia³ w dzia³aniach ratowniczych mog¹ braæ cz³onkowie ochotniczych stra¿y po¿arnych, którzy ukoñczyli 18, posiadaj¹ aktualne badania lekarskie dopuszczaj¹ce do udzia³u w dzia³aniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie po¿arnicze,
o którym mowa w art. 28 ust. 1”.
Jak s¹dzimy wprowadzenie górnego limitu wieku osób mog¹cych braæ udzia³
w dzia³aniach ratowniczych na 65 lat nawi¹zuje do ustawowego wieku emerytalnego
mê¿czyzn. W krajach Unii Europejskiej istnieje tendencja, której przejawem w Polsce
s¹ najnowsze propozycje Ministerstwa Pracy, by wiek ten podwy¿szaæ, a nawet nie
wprowadzaæ konkretnych limitów. Przejœcie na emeryturê bardziej wi¹za³oby siê z wol¹
ubezpieczonego i jego stanem zdrowia, a nie z przekroczeniem ustawowo okreœlonego
wieku. ZOSP RP stoi na stanowisku, ¿e ograniczeniem dla stra¿aków ochotników w zakresie prawa do udzia³u w dzia³aniach ratowniczych powinien byæ tylko i wy³¹cznie ich
stan zdrowia.
W dniu 30 listopada 2009 r. Minister Zdrowia wyda³ d³ugo oczekiwane przez stra¿aków ochotników rozporz¹dzenie w sprawie przeprowadzania okresowych bezp³atnych badañ lekarskich cz³onka ochotniczej stra¿y po¿arnej bior¹cego bezpoœredni
udzia³ w dzia³aniach ratowniczych. Zosta³o ono opublikowane w Dzienniku Ustaw
Nr 210, poz. 1627 z 2009 r. i obowi¹zuje od dnia 11 grudnia 2009 r. Uregulowa³o ono
szczegó³owo zasady przeprowadzania badañ. Zwrócono szczególn¹ uwagê na dok³adniejsze badanie stra¿aków po 50. roku ¿ycia.
Rozporz¹dzenie w §6 wprowadza nowoœæ w postaci trybu odwo³awczego od decyzji
lekarza przeprowadz¹j¹cego badanie stra¿aka ochotnika. W myœl tego przepisu cz³onek
ochotniczej stra¿y po¿arnej lub podmiot kieruj¹cy na badania (a wiêc wójt, burmistrz,
prezydent miasta), który nie zgadza siê z treœci¹ wydanego orzeczenia, w terminie
14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, mo¿e wyst¹piæ do wojewódzkiego oœrodka medycyny pracy za poœrednictwem lekarza, który je wyda³, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownych badañ. Ponowne badania przeprowadza siê w wojewódzkim oœrodku
medycyny pracy w³aœciwym ze wzglêdu na siedzibê podmiotu kieruj¹cego na badania.
Orzeczenie wydane w wyniku ponownych badañ jest ostateczne.
Poszerzony zakres badañ dla osób po 50. roku ¿ycia i tryb kontroli badañ uwa¿amy
za bardzo dobre rozwi¹zania, które zapewni¹ w przypadku zniesienia górnego limitu
wiekowego udzia³u cz³onków OSP w dzia³aniach ratowniczych, ¿e udzia³ w tych dzia³aniach braæ bêd¹ wy³¹cznie ludzie zdrowi.
Drug¹ spraw¹ jest zatrudnianie rolników jako kierowców OSP. W wielu gminach,
dla zapewnienia odpowiedniej gotowoœci jednostki OSP, zatrudnia siê (g³ównie na podstawie umowy zlecenia) pojedyncze osoby jako kierowców i konserwatorów sprzêtu
OSP. Z tego tytu³u przys³uguj¹ stosunkowo niskie wynagrodzenia. W przypadku wiejskich OSP gros tych osób to rolnicy.
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Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (tekst jednolity z dnia 10 marca 2008 r. Dz.U. Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) ubezpieczeniu na podstawie ustawy podlega rolnik i domownik rolnika. W odniesieniu do
rolnika podstaw¹ objêcia obowi¹zkiem ubezpieczenia jest posiadanie gospodarstwa
rolnego i prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej.
Przepisy okreœlaj¹ce obowi¹zek ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyñskiego i obowi¹zek ubezpieczenia emerytalno-rentowego wy³¹czaj¹ z tego ubezpieczenia rolników, którzy podlegaj¹ innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu lub maj¹
ustalone prawo do emerytury lub renty – art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3. Jest zatem zasad¹,
¿e osoby objête innym ubezpieczeniem spo³ecznym, na przyk³ad ubezpieczeniem pracowniczym, nie podlegaj¹ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e podjêcie przez rolnika zatrudnienia lub innej dzia³alnoœci podlegaj¹cej
obowi¹zkowi ubezpieczenia wy³¹cza obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego rolników.
Dzieje siê tak nawet w przypadku, gdy zatrudnienie rolnika na podstawie umowy
o pracê jest na 1/8 etatu b¹dŸ na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia),
gdzie wysokoœæ wynagrodzenia jest wrêcz symboliczna, tak jak ma to miejsce w poruszanej przez nas sytuacji.
Centrala KRUS w wielu publikatorach podkreœla, i¿ art. 37 wskazanej ustawy nak³ada na osoby podlegaj¹ce ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników obowi¹zek zg³aszania Kasie, bez czekania na wezwanie z urzêdu, w terminie do 14 dni, wszelkich
okolicznoœci maj¹cych wp³yw na podleganie temu ubezpieczeniu – m.in. tak¹ okolicznoœci¹ jest podjêcie zatrudnienia, bez wzglêdu na wymiar czasu pracy, oraz ka¿da inna
zawodowa aktywnoœæ zwi¹zana z podleganiem innemu ni¿ rolnicze ubezpieczeniu spo³ecznemu. Niedope³nienie tego obowi¹zku powoduje szereg niepo¿¹danych skutków,
w tym wy³¹czeniem z ubezpieczenia spo³ecznego rolników z okresem wstecznym i utrata prawa do œwiadczeñ, które zosta³y wyp³acone w okresie, w którym usta³y warunki do
podlegania temu ubezpieczeniu.
Jedyny wyj¹tek od zasady przewiduje art. 5a ust. 1 ustawy stanowi¹c, ¿e rolnik lub
domownik, który podlegaj¹c ubezpieczeniu w pe³nym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoœci
gospodarczej lub rozpocznie wspó³pracê przy prowadzeniu tej dzia³alnoœci, podlega
nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej lub wspó³pracy przy prowadzeniu tej dzia³alnoœci, je¿eli spe³nia jednoczeœnie nastêpuj¹ce warunki:
1) z³o¿y w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego oœwiadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczêcia wykonywania pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej lub wspó³pracy przy tej dzia³alnoœci;
2) jednoczeœnie nadal prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹ lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmuj¹cym obszar u¿ytków rolnych powy¿ej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku s³u¿bowym;
4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do œwiadczeñ z ubezpieczeñ
spo³ecznych;
5) kwota nale¿nego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej nie przekracza kwoty 2.835 z³ (granica ustalona na rok 2009).
Trudno jednak opisany wyj¹tek wykorzystaæ w przypadku zatrudnienia kierowcy
OSP, który jest rolnikiem.
O powadze problemu œwiadczy tak¿e przyk³ad so³tysów pobieraj¹cych od rolników
podatki lokalne na podstawie umów zlecenia zawieranych z gminami. So³tysów KRUS
wy³¹cza z ubezpieczenia spo³ecznego rolników. Sytuacja ta spowodowa³a koniecznoœæ
wyst¹pienia przez ministra rolnictwa Marka Sawickiego z apelem do gmin o niezawieranie tego typu umów.
Wydaje siê nam, ¿e sytuacja ta mo¿e byæ rozwi¹zana wy³¹cznie na drodze ustawowej. St¹d te¿ Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej, za poœrednictwem Pana Senatora, zwraca siê do Senackiego Zespo³u Stra¿aków o rozwa-
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¿enie mo¿liwoœci zainicjowania odpowiednich zmian ustawodawczych. Ze swej strony
pozwalamy sobie przedstawiæ nasz¹ propozycjê w tej sprawie.
W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (tekst
jednolity z dnia 10 marca 2008 r. Dz.U. Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) mo¿na by zaproponowaæ dodanie np. art. 5b o treœci:
1. Rolnik lub domownik, który podlegaj¹c ubezpieczeniu w pe³nym zakresie z mocy
ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 1 rok, uzyskuje przychód z tytu³u umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, albo umowy o dzie³o,
podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie gdy uzyskuje przychód z tytu³u umowy
agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie
z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, je¿eli spe³nia jednoczeœnie nastêpuj¹ce warunki:
1) z³o¿y w Kasie oœwiadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14
dni od dnia uzyskania przychodu z tytu³u umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub
innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, albo umowy o dzie³o;
2) jednoczeœnie nadal prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹ lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmuj¹cym obszar u¿ytków rolnych powy¿ej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
3) nie prowadzi pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej lub nie wspó³pracuje przy
prowadzeniu tej dzia³alnoœci;
4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do œwiadczeñ z ubezpieczeñ
spo³ecznych;
5) kwota przychodu z tytu³u umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy
o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy
dotycz¹ce zlecenia, albo umowy o dzie³o nie przekroczy ³¹cznie w roku kalendarzowym 6 000 z³.
2. Niezachowanie terminu z³o¿enia oœwiadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest
równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia uzyskania przychodu z tytu³u umowy
agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie
z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, albo umowy o dzie³o.
3. Termin okreœlony w ust. 1 pkt 1 mo¿e zostaæ przywrócony na wniosek zainteresowanego rolnika lub domownika, je¿eli ten rolnik lub domownik udowodni, ¿e niezachowanie terminu nast¹pi³o wskutek zdarzeñ losowych.
Ograniczenie kwotowe maksymalnej wysokoœci mo¿liwego dodatkowego zarobku
do kwoty 6.000 z³ (ok. 500 z³ miesiêcznie) sprawi, ¿e wyj¹tek ten nie zachwieje systemem ubezpieczeñ spo³ecznych rolników, a jednoczeœnie pozwoli unikn¹æ negatywnych
skutków prawnych, w przypadkach podejmowania przez rolników œwiadczenia dodatkowych, drobnych us³ug, sk¹din¹d maj¹cych du¿e znaczenie spo³eczne (kierowcy
OSP, so³tysi).
DYREKTOR
Zarz¹du Wykonawczego ZOSP RP
mgr Jerzy Maciak
Zastêpca Dyrektora
Zarz¹du Wykonawczego ZOSP RP
ds. Gospodarczych
mgr Wies³aw Golañski
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Za³¹cznik 2
Pismo DYREKTORA
ZARZ¥DU WYKONAWCZEGO ZOSP RP
Warszawa, 7 stycznia 2010 r.
Pani Pose³ Krystyna Skowroñska
Przewodnicz¹ca Poselskiego
Zespo³u Stra¿aków
Sejm RP
Szanowna Pani Pose³,
dzia³aj¹c w imieniu Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie pozwalamy sobie przedstawiæ Pani Pose³ stanowisko Zwi¹zku
w sprawie dwóch kwestii istotnych z punktu widzenia nale¿ytego wykonywania funkcji
przez ochotnicze stra¿e po¿arne, gdzie wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych pozwoli³oby na poprawienie efektywnoœci dzia³alnoœci jednostek OSP.
Pierwsz¹ spraw¹ jest wiek cz³onków OSP, którzy mog¹ braæ udzia³ w dzia³aniach
ratowniczych.
Wiemy, ¿e trwaj¹ prace sejmowe nad nowelizacj¹ zapisu art. 19 ust. 1b ustawy
o ochronie przeciwpo¿arowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity z dnia 15 paŸdziernika 2009 r. Dz.U. Nr 178, poz. 1380) – druk sejmowy nr 1480.
W projekcie poselskim dotychczasowy zapis:
„1b. Bezpoœredni udzia³ w dzia³aniach ratowniczych mog¹ braæ cz³onkowie ochotniczych stra¿y po¿arnych, którzy ukoñczyli 18 lat i nie przekroczyli 60 lat, posiadaj¹ aktualne badania lekarskie dopuszczaj¹ce do udzia³u w dzia³aniach ratowniczych oraz
odbyli szkolenie po¿arnicze, o którym mowa w art. 28 ust. 1”
proponuje siê zast¹piæ zapisem:
„1b. Bezpoœredni udzia³ w dzia³aniach ratowniczych mog¹ braæ cz³onkowie ochotniczych stra¿y po¿arnych, którzy ukoñczyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadaj¹cy aktualne badania lekarskie dopuszczaj¹ce do udzia³u w dzia³aniach ratowniczych oraz
odbyli szkolenie po¿arnicze, o którym mowa w art. 38 ust. 1”.
Uwa¿amy, ¿e zmiana idzie w po¿¹danym kierunku, oczekiwanym zarówno przez
OSP jak i w³adze gminne. Szczególnie odczuwalny jest brak w OSP kierowców, którzy
spe³nialiby dotychczasowe kryteria wiekowe. Dotyczy to jednak tak¿e i innych stra¿aków ochotników, których stan zdrowia pozwala³by na udzia³ w dzia³aniach ratowniczych, a jedynym kryterium eliminuj¹cym ich jest wiek.
ZOSP RP pragnie poddaæ pod rozwagê Pos³ów Parlamentarnego Zespo³u Stra¿aków
mo¿liwoœæ dalej id¹cej, w stosunku do istniej¹cego projektu, nowelizacji art. 19 ust. 1b
i zniesienie górnej granicy wieku, który uprawnia³by cz³onka OSP do udzia³u w dzia³aniach ratowniczych. Przepis móg³by mieæ brzmienie jak ni¿ej:
„1b. Bezpoœredni udzia³ w dzia³aniach ratowniczych mog¹ braæ cz³onkowie ochotniczych stra¿y po¿arnych, którzy ukoñczyli 18, posiadaj¹ aktualne badania lekarskie dopuszczaj¹ce do udzia³u w dzia³aniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie po¿arnicze,
o którym mowa w art. 28 ust. 1”.
Jak s¹dzimy wprowadzenie górnego limitu wieku osób mog¹cych braæ udzia³ w dzia³aniach ratowniczych na 65 lat nawi¹zuje do ustawowego wieku emerytalnego mê¿czyzn.
W krajach Unii Europejskiej istnieje tendencja, której przejawem w Polsce s¹ najnowsze
propozycje Ministerstwa Pracy, by wiek ten podwy¿szaæ, a nawet nie wprowadzaæ konkretnych limitów. Przejœcie na emeryturê bardziej wi¹za³oby siê z wol¹ ubezpieczonego
i jego stanem zdrowia, a nie z przekroczeniem ustawowo okreœlonego wieku. ZOSP RP stoi
na stanowisku, ¿e ograniczeniem dla stra¿aków ochotników w zakresie prawa do udzia³u
w dzia³aniach ratowniczych powinien byæ tylko i wy³¹cznie ich stan zdrowia.
W dniu 30 listopada 2009 r. Minister Zdrowia wyda³ d³ugo oczekiwane przez stra¿aków ochotników rozporz¹dzenie w sprawie przeprowadzania okresowych bezp³atnych badañ lekarskich cz³onka ochotniczej stra¿y po¿arnej bior¹cego bezpoœredni
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udzia³ w dzia³aniach ratowniczych. Zosta³o ono opublikowane w Dzienniku Ustaw
Nr 210, poz. 1627 z 2009 r. i obowi¹zuje od dnia 11 grudnia 2009 r. Uregulowa³o ono
szczegó³owo zasady przeprowadzania badañ. Zwrócono szczególn¹ uwagê na dok³adniejsze badanie stra¿aków po 50. roku ¿ycia.
Rozporz¹dzenie w §6 wprowadza nowoœæ w postaci trybu odwo³awczego od decyzji
lekarza przeprowadzaj¹cego badanie stra¿aka ochotnika. W myœl tego przepisu cz³onek ochotniczej stra¿y po¿arnej lub podmiot kieruj¹cy na badania (a wiêc wójt, burmistrz, prezydent miasta), który nie zgadza siê z treœci¹ wydanego orzeczenia,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, mo¿e wyst¹piæ do wojewódzkiego
oœrodka medycyny pracy za poœrednictwem lekarza, który je wyda³, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownych badañ. Ponowne badania przeprowadza siê w wojewódzkim oœrodku medycyny pracy w³aœciwym ze wzglêdu na siedzibê podmiotu kieruj¹cego na
badania. Orzeczenie wydane w wyniku ponownych badañ jest ostateczne.
Poszerzony zakres badañ dla osób po 50. roku ¿ycia i tryb kontroli badañ uwa¿amy
za bardzo dobre rozwi¹zania, które zapewni¹ w przypadku zniesienia górnego limitu
wiekowego udzia³u cz³onków OSP w dzia³aniach ratowniczych, ¿e udzia³ w tych dzia³aniach braæ bêd¹ wy³¹cznie ludzie zdrowi.
Drug¹ spraw¹ jest zatrudnianie rolników jako kierowców OSP. W wielu gminach,
dla zapewnienia odpowiedniej gotowoœci jednostki OSP, zatrudnia siê (g³ównie na podstawie umowy zlecenia) pojedyncze osoby jako kierowców i konserwatorów sprzêtu
OSP. Z tego tytu³u przys³uguj¹ stosunkowo niskie wynagrodzenia. W przypadku wiejskich OSP gros tych osób to rolnicy.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (tekst jednolity z dnia 10 marca 2008 r. Dz.U. Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) ubezpieczeniu na podstawie ustawy podlega rolnik i domownik rolnika. W odniesieniu do
rolnika podstaw¹ objêcia obowi¹zkiem ubezpieczenia jest posiadanie gospodarstwa
rolnego i prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej.
Przepisy okreœlaj¹ce obowi¹zek ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyñskiego i obowi¹zek ubezpieczenia emerytalno-rentowego wy³¹czaj¹ z tego ubezpieczenia rolników, którzy podlegaj¹ innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu lub maj¹
ustalone prawo do emerytury lub renty – art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3. Jest zatem zasad¹,
¿e osoby objête innym ubezpieczeniem spo³ecznym, na przyk³ad ubezpieczeniem pracowniczym, nie podlegaj¹ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e podjêcie przez rolnika zatrudnienia lub innej dzia³alnoœci podlegaj¹cej
obowi¹zkowi ubezpieczenia wy³¹cza obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego rolników.
Dzieje siê tak nawet w przypadku, gdy zatrudnienie rolnika na podstawie umowy
o pracê jest na 1/8 etatu b¹dŸ na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia),
gdzie wysokoœæ wynagrodzenia jest wrêcz symboliczna, tak jak ma to miejsce w poruszanej przez nas sytuacji.
Centrala KRUS w wielu publikatorach podkreœla, i¿ art. 37 wskazanej ustawy nak³ada na osoby podlegaj¹ce ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników obowi¹zek zg³aszania Kasie, bez czekania na wezwanie z urzêdu, w terminie do 14 dni, wszelkich
okolicznoœci maj¹cych wp³yw na podleganie temu ubezpieczeniu – m.in. tak¹ okolicznoœci¹ jest podjêcie zatrudnienia, bez wzglêdu na wymiar czasu pracy, oraz ka¿da inna
zawodowa aktywnoœæ zwi¹zana z podleganiem innemu ni¿ rolnicze ubezpieczeniu spo³ecznemu. Niedope³nienie tego obowi¹zku powoduje szereg niepo¿¹danych skutków,
w tym wy³¹czeniem z ubezpieczenia spo³ecznego rolników z okresem wstecznym i utrata prawa do œwiadczeñ, które zosta³y wyp³acone w okresie, w którym usta³y warunki do
podlegania temu ubezpieczeniu.
Jedyny wyj¹tek od zasady przewiduje art. 5a ust. 1 ustawy stanowi¹c, ¿e rolnik lub
domownik, który podlegaj¹c ubezpieczeniu w pe³nym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoœci
gospodarczej lub rozpocznie wspó³pracê przy prowadzeniu tej dzia³alnoœci, podlega
nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej lub wspó³pracy przy prowadzeniu tej dzia³alnoœci, je¿eli spe³nia jednoczeœnie nastêpuj¹ce warunki:
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1) z³o¿y w Kasie Rolni czego Ubezpieczenia Spo³ecznego oœwiadczenie o konty nuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpo czêcia wykonywania
pozarol niczej dzia³al noœci gospo darczej lub wspó³pracy przy tej dzia³al noœci;
2) jednoczeœnie nadal prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹ lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmuj¹cym obszar u¿ytków rolnych powy¿ej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku s³u¿bowym;
4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do œwiadczeñ z ubezpieczeñ
spo³ecznych;
5) kwota nale¿nego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej nie przekracza kwoty 2.835 z³ (granica ustalona na rok 2009).
Trudno jednak opisany wyj¹tek wykorzystaæ w przypadku zatrudnienia kierowcy
OSP, który jest rolnikiem.
O powadze problemu œwiadczy tak¿e przyk³ad so³tysów pobieraj¹cych od rolników
podatki lokalne na podstawie umów zlecenia zawieranych z gminami. So³tysów KRUS
wy³¹cza z ubezpieczenia spo³ecznego rolników. Sytuacja ta spowodowa³a koniecznoœæ
wyst¹pienia przez ministra rolnictwa Marka Sawickiego z apelem do gmin o niezawieranie tego typu umów.
Wydaje siê nam, ¿e sytuacja ta mo¿e byæ rozwi¹zana wy³¹cznie na drodze ustawowej. St¹d te¿ Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej, za poœrednictwem Pani Pose³, zwraca siê do Parlamentarnego Zespo³u Stra¿aków
o rozwa¿enie mo¿liwoœci wyst¹pienia z poselsk¹ inicjatyw¹ ustawodawcz¹. Ze swej
strony pozwalamy sobie przedstawiæ nasz¹ propozycjê w tej sprawie.
W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (tekst
jednolity z dnia 10 marca 2008 r. Dz.U. Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) mo¿na by zaproponowaæ dodanie np. art. 5b o treœci:
1. Rolnik lub domownik, który podlegaj¹c ubezpieczeniu w pe³nym zakresie z mocy
ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 1 rok, uzyskuje przychód z tytu³u umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, albo umowy o dzie³o,
podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie gdy uzyskuje przychód z tytu³u umowy
agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie
z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, je¿eli spe³nia jednoczeœnie nastêpuj¹ce warunki:
1) z³o¿y w Kasie oœwiadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14
dni od dnia uzyskania przychodu z tytu³u umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub
innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, albo umowy o dzie³o;
2) jednoczeœnie nadal prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹ lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmuj¹cym obszar u¿ytków rolnych powy¿ej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
3) nie prowadzi pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej lub nie wspó³pracuje przy
prowadzeniu tej dzia³alnoœci;
4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do œwiadczeñ z ubezpieczeñ
spo³ecznych;
5) kwota przychodu z tytu³u umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy
o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy
dotycz¹ce zlecenia, albo umowy o dzie³o nie przekroczy ³¹cznie w roku kalendarzowym 6 000 z³.
2. Niezachowanie terminu z³o¿enia oœwiadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia uzyskania przychodu z tytu³u
umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, albo umowy
o dzie³o.
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3. Termin okreœlony w ust. 1 pkt 1 mo¿e zostaæ przywrócony na wniosek zainteresowanego rolnika lub domownika, je¿eli ten rolnik lub domownik udowodni, ¿e niezachowanie terminu nast¹pi³o wskutek zdarzeñ losowych.
Ograniczenie kwotowe maksymalnej wysokoœci mo¿liwego dodatkowego zarobku
do kwoty 6.000 z³ (ok. 500 z³ miesiêcznie) sprawi, ¿e wyj¹tek ten nie zachwieje systemem ubezpieczeñ spo³ecznych rolników, a jednoczeœnie pozwoli unikn¹æ negatywnych
skutków prawnych, w przypadkach podejmowania przez rolników œwiadczenia dodatkowych, drobnych us³ug, sk¹din¹d maj¹cych du¿e znaczenie spo³eczne (kierowcy
OSP, so³tysi).
DYREKTOR
Zarz¹du Wykonawczego ZOSP RP
mgr Jerzy Maciak
Zastêpca Dyrektora
Zarz¹du Wykonawczego ZOSP RP
ds. Gospodarczych
mgr Wies³aw Golañski

Za³¹cznik 3
Pismo DYREKTORA
ZARZ¥DU WYKONAWCZEGO ZOSPM RP
Warszawa, 31 marca 2011 r.
Pani Pose³ Krystyna Skowroñska
Przewodnicz¹ca Poselskiego
Zespo³u Stra¿aków
Sejm RP
Dzia³aj¹c w imieniu Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie pozwalamy sobie przedstawiæ Pani Pose³ stanowisko Zwi¹zku
w sprawie problemu zwi¹zanego z zatrudnianiem rolników jako kierowców ochotniczych stra¿y po¿arnych, który jest istotny z punktu widzenia nale¿ytego wykonywania
funkcji przez ochotnicze stra¿e po¿arne, gdzie wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych pozwoli³oby na poprawienie efektywnoœci dzia³alnoœci jednostek OSP.
W wielu gminach, dla zapewnienia odpowiedniej gotowoœci jednostki OSP, zatrudnia siê (g³ównie na podstawie umowy zlecenia) pojedyncze osoby jako kierowców i konserwatorów sprzêtu OSP. Z tego tytu³u przys³uguj¹ stosunkowo niskie wynagrodzenia.
W przypadku wiejskich OSP gros tych osób to rolnicy.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (tekst jednolity z dnia 10 marca 2008 r. Dz.U. Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) ubezpieczeniu na podstawie ustawy podlega rolnik i domownik rolnika. W odniesieniu do
rolnika podstaw¹ objêcia obowi¹zkiem ubezpieczenia jest posiadanie gospodarstwa
rolnego i prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej.
Przepisy okreœlaj¹ce obowi¹zek ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyñskiego i obowi¹zek ubezpieczenia emerytalno-rentowego wy³¹czaj¹ z tego ubezpieczenia rolników, którzy podlegaj¹ innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu lub maj¹
ustalone prawo do emerytury lub renty – art. 7 ust. I i art. 16 ust. 3. Jest zatem zasad¹,
¿e osoby objête innym ubezpieczeniem spo³ecznym, na przyk³ad ubezpieczeniem pra-
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cowniczym, nie podlegaj¹ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e podjêcie przez rolnika zatrudnienia lub innej dzia³alnoœci podlegaj¹cej
obowi¹zkowi ubezpieczenia wy³¹cza obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego rolników.
Dzieje siê tak nawet w przypadku, gdy zatrudnienie rolnika na podstawie umowy
o pracê jest na 1/8 etatu b¹dŸ na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia),
gdzie wysokoœæ wynagrodzenia jest wrêcz symboliczna, tak jak ma to miejsce w poruszanej przez nas sytuacji.
Centrala KRUS w wielu publikatorach podkreœla, i¿ art. 37 wskazanej ustawy nak³ada na osoby podlegaj¹ce ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników obowi¹zek zg³aszania Kasie, bez czekania na wezwanie z urzêdu, w terminie do 14 dni, wszelkich
okolicznoœci maj¹cych wp³yw na podleganie temu ubezpieczeniu – m.in. tak¹ okolicznoœci¹ jest podjêcie zatrudnienia, bez wzglêdu na wymiar czasu pracy, oraz ka¿da inna
zawodowa aktywnoœæ zwi¹zana z podleganiem innemu ni¿ rolnicze ubezpieczeniu spo³ecznemu. Niedope³nienie tego obowi¹zku powoduje szereg niepo¿¹danych skutków,
w tym wy³¹czeniem z ubezpieczenia spo³ecznego rolników z okresem wstecznym i utrata prawa do œwiadczeñ, które zosta³y wyp³acone w okresie, w którym usta³y warunki do
podlegania temu ubezpieczeniu.
Jedyny wyj¹tek od zasady przewiduje art. 5a ust. 1 ustawy stanowi¹c, ¿e rolnik lub
domownik, który podlegaj¹c ubezpieczeniu w pe³nym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoœci
gospodarczej lub rozpocznie wspó³pracê przy prowadzeniu tej dzia³alnoœci, podlega
nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej lub wspó³pracy przy prowadzeniu tej dzia³alnoœci, je¿eli spe³nia jednoczeœnie nastêpuj¹ce warunki:
1) z³o¿y w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego oœwiadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczêcia wykonywania pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej lub wspó³pracy przy tej dzia³alnoœci;
2) jednoczeœnie nadal prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹ lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmuj¹cym obszar u¿ytków rolnych powy¿ej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku s³u¿bowym;
4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do œwiadczeñ z ubezpieczeñ
spo³ecznych;
5) kwota nale¿nego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej nie przekracza kwoty 2.863 z³ (granica ustalona na rok 2010).
Trudno jednak opisany wyj¹tek wykorzystaæ w przypadku zatrudnienia kierowcy
OSP, który jest rolnikiem.
O powadze problemu œwiadczy tak¿e przyk³ad so³tysów pobieraj¹cych od rolników
podatki lokalne na podstawie umów zlecenia zawieranych z gminami. So³tysów KRUS
wy³¹cza z ubezpieczenia spo³ecznego rolników. Sytuacja ta spowodowa³a koniecznoœæ
wyst¹pienia przez ministra rolnictwa Marka Sawickiego z apelem do gmin o niezawieranie tego typu umów.
Wydaje siê nam, ¿e sytuacja ta mo¿e byæ rozwi¹zana wy³¹cznie na drodze ustawowej. St¹d te¿ Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej, za poœrednictwem Pani Pose³, zwraca siê do Parlamentarnego Zespo³u Stra¿aków
o rozwa¿enie mo¿liwoœci wyst¹pienia z poselsk¹ inicjatyw¹ ustawodawcz¹. Ze swej
strony pozwalamy sobie przedstawiæ nasz¹ propozycjê w tej sprawie.
W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (tekst
jednolity z dnia 10 marca 2008 r. Dz.U. Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) mo¿na by zaproponowaæ dodanie np. art. 5b o treœci:
1. Rolnik lub domownik, który podlegaj¹c ubezpieczeniu w pe³nym zakresie z mocy
ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 1 rok, uzyskuje przychód z tytu³u umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, albo umowy o dzie³o,
podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie gdy uzyskuje przychód z tytu³u umowy
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agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie
z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, je¿eli spe³nia jednoczeœnie nastêpuj¹ce warunki:
1) z³o¿y w Kasie oœwiadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14
dni od dnia uzyskania przychodu z tytu³u umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub
innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, albo umowy o dzie³o;
2) jednoczeœnie nadal prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹ lub sta³e pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmuj¹cym obszar u¿ytków rolnych powy¿ej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
3) nie prowadzi pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej lub nie wspó³pracuje przy
prowadzeniu tej dzia³alnoœci;
4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do œwiadczeñ z ubezpieczeñ
spo³ecznych;
5) kwota przychodu z tytu³u umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy
o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy
dotycz¹ce zlecenia, albo umowy o dzie³o nie przekroczy ³¹cznie w roku kalendarzowym 6 000 z³.
2. Niezachowanie terminu z³o¿enia oœwiadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia uzyskania przychodu z tytu³u
umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, albo umowy
o dzie³o.
3. Termin okreœlony w ust. 1 pkt 1 mo¿e zostaæ przywrócony na wniosek zainteresowanego rolnika lub domownika, je¿eli ten rolnik lub domownik udowodni, ¿e niezachowanie terminu nast¹pi³o wskutek zdarzeñ losowych.
Ograniczenie kwotowe maksymalnej wysokoœci mo¿liwego dodatkowego zarobku
do kwoty 6.000 z³ (ok. 500 z³ miesiêcznie) sprawi, ¿e wyj¹tek ten nie zachwieje systemem ubezpieczeñ spo³ecznych rolników, a jednoczeœnie pozwoli unikn¹æ negatywnych
skutków prawnych, w przypadkach podejmowania przez rolników œwiadczenia dodatkowych, drobnych us³ug, sk¹din¹d maj¹cych du¿e znaczenie spo³eczne (kierowcy
OSP, so³tysi).
Z wyrazami szacunku
DYREKTOR
Zarz¹du Wykonawczego ZOSP RP
mgr Jerzy Maciak
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Przemys³awa B³aszczyka
skierowane do prezydent miasta £odzi Hanny Zdanowskiej
Szanowna Pani Prezydent!
Dziêkujê za odpowiedŸ z dnia 22 lutego bie¿¹cego roku, znak DR-UA-III.670.7.2012, na oœwiadczenie dotycz¹ce wyników kontroli NIK, z³o¿one na
czwartym posiedzeniu Senatu w dniu 19 stycznia 2012 r.
Wyniki kontroli NIK co do kszta³towania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie miasta £odzi s¹ bulwersuj¹ce. Tym bardziej zaskakuje
nas tak dalece niewystarczaj¹ca odpowiedŸ Pani Prezydent. Z przes³anej odpowiedzi wynika, i¿ nie podjêto ¿adnych dzia³añ maj¹cych na celu naprawienie krzywd i wyci¹gniêcie konsekwencji s³u¿bowych wobec osób winnych.
Biernoœæ w postawie Pani Prezydent potwierdza brak wprowadzenia jakichkolwiek dzia³añ naprawczych – tak¹ postaw¹ jesteœmy zdumieni i wielce zaniepokojeni.
W zwi¹zku z tym pragniemy ponownie zapytaæ: czy Prezydent Miasta £odzi wyci¹gnie konsekwencje s³u¿bowe wobec osób winnych karygodnych
nieprawid³owoœci stwierdzonych przez NIK, czy zapewni, a jeœli tak, to w jaki
sposób, poprawê funkcjonowania swojego urzêdu w zakresie prowadzenia
polityki przestrzennej, a przede wszystkim czy usunie b³êdy i naprawi
krzywdy wyrz¹dzone osobom, wobec których postêpowanie prowadzone by³o z naruszeniem prawa?
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ
£ódŸ, 27 kwietnia 2012 r.
Pani Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2012 r. znak: BPS/043-08-319/12 przekazuj¹ce wspólne oœwiadczenie, z³o¿one podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu
29 marca 2012 r. przez Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Przemys³awa B³aszczyka, a zwi¹zane z odpowiedzi¹ Prezydenta Miasta £odzi z dnia 22 lutego 1012 r. na
pismo znak BPS/043-04-134/12 z³o¿one przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Bogdana Pêka na 4. posiedzeniu Senatu w dniu 19 stycznia 2012 r. (zwi¹zane
z wynikami przeprowadzonej w 2011 roku kontroli NIK w zakresie kszta³towania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Miasta £odzi), przekazujê w za³¹czeniu stanowisko wobec oœwiadczenia.
Z wyrazami szacunku
Hanna Zdanowska
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Stanowisko
£ódŸ, 27 kwietnia 2012 r.
Pan Grzegorz Wojciechowski
oraz
Pan Przemys³aw B³aszczyk
Senatorzy Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowni Panowie Senatorzy,
w dniu 19 stycznia 2012 r. senatorowie Grzegorz Wojciechowski i Bogdan Pêk z³o¿yli, na 4. posiedzeniu Senatu, oœwiadczenie zwi¹zane z wynikami przeprowadzonej
w 2011 roku kontroli NiK w zakresie kszta³towania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Miasta £odzi. OdpowiedŸ Prezydenta Miasta £odzi na powy¿sze oœwiadczenie, wys³ana w dniu 22 lutego 2012, zawiera³a w sobie wyjaœnienia dotycz¹ce trzech
pytañ, zadanych w oœwiadczeniu.
W kolejnym oœwiadczeniu, z³o¿onym podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu
29 marca 2012 r. przez Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Przemys³awa B³aszczyka zadano te same pytania, uznaj¹c poprzedni¹ odpowiedŸ za niewystarczaj¹c¹.
Pytania te dotyczy³y kwestii wyci¹gniêcia konsekwencji s³u¿bowych, usuniêcia b³êdów i naprawienia krzywd oraz zapewnienia prawid³owego funkcjonowania Urzêdu
w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej miasta.
Kontrola NiK, której wyniki zosta³y opublikowane w listopadzie 2011 r., nie wskazywa³a ¿adnych, wymienionych z nazwiska, osób winnych zaniedbañ. Fakt powy¿szy
utrudnia wyci¹gniêcie konsekwencji wobec konkretnych osób. Tym niemniej przeprowadzone zosta³y szkolenia dla pracowników, bior¹cych udzia³ w procesie ustalania warunków zabudowy oraz zostali oni zobligowani do wdro¿enia w swojej pracy zaleceñ
zawartych w wyst¹pieniu NIK, zarówno pod k¹tem proceduralnym jak i merytorycznym. Poprawiono równie¿ system kontroli wewnêtrznej.
Naprawienie krzywd mo¿e nast¹piæ wtedy, gdy zostan¹ one stwierdzone przez S¹d.
W okresie kontroli 2008–2010 toczy³o siê wy³¹cznie jedno postêpowanie przeciwko
miastu £ódŸ, które mog³oby prowadziæ do stwierdzenia powy¿szego. W przedmiotowej
sprawie wyrok nie zapad³ do dnia dzisiejszego.
Poprawa funkcjonowania Urzêdu Miasta £odzi w zakresie prowadzenia polityki
przestrzennej miasta odbywa siê na wielu p³aszczyznach.
Prowadzona jest reorganizacja Urzêdu Miasta £odzi, która ma za zadanie ujednoliciæ dzia³ania samorz¹du, zwi¹zane z prowadzeniem polityki przestrzennej.
W drugiej po³owie 2011 roku zosta³ zatrudniony nowy Architekt Miasta. Opracowuje on politykê sektorow¹ z zakresu rozwoju przestrzennego £odzi, okreœlaj¹c¹ model rozwoju miasta „do wewn¹trz”, dbaj¹cy o jego to¿samoœciowe, przestrzenne, ekonomiczne i spo³eczne fundamenty. Tworzy wytyczne dla miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, które s¹ wykonywane zgodnie z harmonogramem,
przyjêtym zarz¹dzeniem Prezydenta Miasta z dnia 17 listopada 2011 roku, aktualizowanym 12 kwietnia 2012 roku.
Na stanowisko dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zosta³a przyjêta nowa
osoba, o dobrej reputacji oraz uznaniu œrodowiska architektów i urbanistów. Procedowana jest równie¿ reorganizacja tej jednostki bud¿etowej, której zasadniczym zadaniem bêdzie realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Kolejnym dzia³aniem by³a wymiana sk³adu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Zwiêkszony zosta³ równie¿ udzia³ spo³ecznoœci ³ódzkiej, poprzez partycypacjê w formie konsultacji spo³ecznych, przy sporz¹dzaniu planów ju¿ na wstêpnym etapie ich
opracowywania. Pierwsze konsultacje przewidziane s¹ na miesi¹c maj br.
Dzia³ania te maj¹ na celu kompleksowe rozwi¹zanie problemu jakoœci prowadzonej
polityki przestrzennej. Prezydent Miasta zrezygnowa³ ze spektakularnych i populistycz-

8. posiedzenie Senatu w dniu 29 marca 2012 r.

397

nych posuniêæ, skupi³ siê zaœ na merytorycznej realizacji konkretnych celów. Efekty
takich dzia³añ nie s¹ zauwa¿alne natychmiastowo, gdy¿ procesy planistyczne, zwi¹zane z zagospodarowaniem przestrzennym wymagaj¹ czasu.
Nie ma jednak w¹tpliwoœci co do tego, ¿e podjête decyzje przynios¹ pozytywny skutek, prowadz¹cy do poprawy ³adu przestrzennego oraz zapewni¹ zrównowa¿ony rozwój
miasta.
Z wyrazami szacunku
PREZYDENT MIASTA £ODZI
Hanna Zdanowska

398

8 posiedzenie Senatu w dniu 29 marca 2012 r.

Oœwiadczenie senator Alicji Zaj¹c
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Z dniem 1 stycznia 2012 r. zacz¹³ obowi¹zywaæ w nowym brzmieniu
art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych, obliguj¹cy osoby z niepe³nosprawnoœci¹, posiadaj¹ce
znaczny lub umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoœci, do pracy w wymiarze
8 godzin dziennie. Wprawdzie w myœl ww. przepisu osoba z niepe³nosprawnoœci¹ mo¿e pracowaæ w dawnym, skróconym, siedmiogodzinnym czasie pracy,
ale wymaga to zgody jej pracodawcy, który zatwierdza wniosek, i lekarza prowadz¹cego, który stwierdza zasadnoœæ skróconej normy pracy. Przy czym nie
okreœlono tu ¿adnych zasad co do przyjmowania i rozpatrywania ww. wniosku. Nie okreœlono te¿ norm, którymi ma kierowaæ siê lekarz.
Œrodowisko osób z niepe³nosprawnoœci¹, którego dotyczy ten przepis, jeszcze przed jego wejœciem w ¿ycie wyra¿a³o obawy, ¿e uzale¿nienie skróconej pracy od uznania pracodawcy i lekarza, pracuj¹cego dla ZPChr
i bêd¹cego najczêœciej podw³adnym pracodawcy, spowoduje nadu¿ycia
skutkuj¹ce wymuszaniem na pracownikach d³u¿szej, oœmiogodzinnej pracy
bez dodatkowego wynagrodzenia.
Poprzedni, obowi¹zuj¹cy do 31 grudnia 2011 r. przepis traktowa³ o obligatoryjnoœci skróconego czasu pracy takich osób – stosowanie oœmiogodzinnej normy by³o mo¿liwe tylko za zgod¹ pracownika i najczêœciej dodatkowym
wynagrodzeniem. Obecnie ósma godzina pracy jest za darmo.
Niestety rz¹d pozostawa³ g³uchy na takie obawy, twierdz¹c, ¿e wdra¿anie i realizacja ww. art. 15 bêd¹ uwa¿nie monitorowane, a wszelkie patologie
wychwytywane i surowo karane.
W zwi¹zku z powy¿szym, po trzech miesi¹cach obowi¹zywania tego¿
przepisu, chcê uzyskaæ informacje od Pana Ministra na temat aktualnych wyników tego¿ monitorowania w okresie: 31 grudnia 2011 – 31 marca 2012.
I tak:
1. Ilu osób z niepe³nosprawnoœci¹ ze stopniem znacznym dotyczy art. 15?
2. Ilu osób z niepe³nosprawnoœci¹ ze stopniem umiarkowanym dotyczy
art. 15?
3. Ile osób z niepe³nosprawnoœci¹ ze stopniem znacznym przesz³o na oœmiogodzinny czas pracy?
4. Ile osób z niepe³nosprawnoœci¹ ze stopniem umiarkowanym przesz³o
na oœmiogodzinny czas pracy?
5. Ile osób z niepe³nosprawnoœci¹ ze stopniem znacznym zyska³o, a ile
straci³o pracê?
6. Ile osób z niepe³nosprawnoœci¹ ze stopniem umiarkowanym zyska³o,
a ile straci³o pracê?
7. Jakie by³y wskaŸniki wypadkowoœci i zachorowalnoœci takich osób
przed wejœciem w ¿ycie nowego brzmienia art. 15, a jakie s¹ teraz?
Ponadto chcia³abym wiedzieæ, czy do rz¹du dotar³y sygna³y, skargi na
patologie, a jeœli tak, to ile ich by³o, czego dotyczy³y i jaka by³a reakcja rz¹du.
Pytam o powy¿sze, bo do mojego biura nap³ywaj¹ sygna³y o swoistym
mobbingu wobec pracuj¹cych osób z niepe³nosprawnoœci¹, który powoduje,
¿e osoby te z obawy przed utrat¹ pracy nie tylko rezygnuj¹ z wnioskowania
o skrócony czas pracy, lecz równie¿ wnioskuj¹ o oœmiogodzinny czas pracy.
Potwierdzaj¹ to te¿ fora internetowe.
Chcia³abym te¿ wiedzieæ, czy rz¹d analizuje internetowe wypowiedzi
osób z niepe³nosprawnoœci¹ na ten temat, czy robiono anonimowe, ankietowe
badania zadowolenia osób, których dotyczy omawiany przepis, i jakie s¹ wyniki tych badañ.
Czy w przypadku, gdy oka¿e siê, ¿e patologie zwi¹zane z wymuszaniem
d³u¿szego czasu pracy poprzez mobbing czy zwalnianie z pracy osób posiadaj¹cych zaœwiadczenia o wskazaniu do skróconego czasu pracy s¹ stosowane na skalê masow¹, rz¹d rozwa¿y nowelê art. 15 i powrót do jego
dawnego brzmienia?
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Ponadto chcê uzyskaæ od Pana Ministra wyjaœnienie, dlaczego rz¹d a¿
w tak wielkim stopniu broni interesów pracodawców osób z niepe³nosprawnoœci¹, kosztem tych osób.
Oto przyk³ady:
1. Obligatoryjne podwy¿szenie czasu pracy z 7 do 8 godzin na dobê
w skali roku daje 32 roboczodniówki (niezap³acone!), co, mo¿na przypuszczaæ, znacznie pogorszy sytuacjê zdrowotn¹ i materialn¹ takiego pracownika, a przyczyni siê jedynie do dodatkowego, niczym nieuzasadnionego,
zysku pracodawcy.
2. Podwy¿szenie o 20% dofinansowania do wynagrodzeñ osób z niepe³nosprawnoœci¹ ze stopniem znacznym przy równoczesnym podwy¿szeniu
ich czasu pracy o jedn¹ niezap³acon¹ godzinê to kolejny „czysty” zysk pracodawcy.
3. Takie obligatoryjne wyd³u¿enie dniówki roboczej do 8 godzin daje pracodawcy bezkosztowy, trzynastoprocentowy uzysk czasu pracy, a to powoduje, ¿e 13% takich pracowników jest lub bêdzie mu zbêdne!!!
4. Za³o¿ona w strategii Polska 2030 likwidacja dodatkowych, dziesiêciodniowych urlopów osób z niepe³nosprawnoœci¹ tylko pog³êbi ten proces i bêdzie kolejnym „czystym” zyskiem pracodawcy.
5. Tak bardzo wyd³u¿ona praca mo¿e powodowaæ zwiêkszenie wypadkowoœci i zachorowalnoœci takich osób i ryzyko zwolnieñ z pracy najs³abszych ze s³abych.
W zwi¹zku z powy¿szym bardzo proszê Pana Ministra o sprecyzowanie
d³ugoterminowej strategii rz¹du wobec osób z niepe³nosprawnoœci¹ ze stopniem znacznym i umiarkowanym i wziêcie pod uwagê tego, ¿e s¹ to osoby
ca³kowicie niezdolne do samodzielnego ¿ycia i ca³kowicie niezdolne do pracy
poza systemem pracy w warunkach chronionych, a preferencje dotycz¹ce
czasu pracy s¹ ich zdobycz¹ cywilizacyjno-kulturow¹, gwarantowan¹ przez
nasz¹ konstytucjê, oraz nabytymi prawami pracowniczymi, dziêki którym
mog¹ wiêcej czasu przeznaczyæ na usprawnianie, leczenie i inne czynnoœci
dnia codziennego.
Alicja Zaj¹c

OdpowiedŸ
Warszawa, 2.03.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przy piœmie z dnia 4 kwietnia 2012 r (znak: BPS/043-08-320/12) oœwiadczenie z³o¿one przez Pani¹ Senator Alicjê Zaj¹c podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie przepisów dotycz¹cych czasu
pracy pracowników niepe³nosprawnych uprzejmie wyjaœniam, ¿e:
Brak drogi odwo³awczej w sprawach objêtych przepisami art. 15 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póŸn. zm.) nie wy³¹cza mo¿liwoœci uzyskania przez osobê niepe³nosprawn¹ zaœwiadczenia, o którym mowa w tym
przepisie.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wskazana powy¿ej ustawa nie ogranicza pracownika niepe³nosprawnego, w ten sposób, ¿e w celu uzyskania zaœwiadczenia o celowoœci stoso-

400

8 posiedzenie Senatu w dniu 29 marca 2012 r.

wania skróconej normy czasu pracy, mo¿e on przebadaæ siê tylko raz. Pracownik
o takie zaœwiadczenie, a tym samym przebadanie na jego potrzeby, mo¿e do pracodawcy wystêpowaæ nawet kilkukrotnie.
Pragnê ponadto podkreœliæ, ¿e ostatnio dokonane zmiany w zakresie czasu pracy
pracowników niepe³nosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia
niepe³nosprawnoœci, by³y wynikiem prac parlamentarnych nad poselskim projektem
zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, który zosta³ uchwalony jako ustawa z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475). Omawiane zmiany wesz³y w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. a zatem ocena ich wp³ywu na sytuacjê osób niepe³nosprawnych wydaje siê na obecnym etapie przedwczesna.
Informujê tak¿e, ¿e do Biura Pe³nomocnika Rz¹du do Spraw Osób Niepe³nosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej do chwili obecnej wp³ynê³o ok. 50
wyst¹pieñ indywidualnych osób niepe³nosprawnych dotycz¹cych omawianego rozwi¹zania. We wszystkich tych przypadkach, Biuro przedstawi³o stosowne wyjaœnienia,
w tym dotycz¹ce sposobu postêpowania w kwestiach uzyskania zaœwiadczenia, o którym mowa powy¿ej. Zwa¿ywszy na to, ¿e znowelizowany art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (…) stanowi zupe³nie now¹ regulacjê, skala wyst¹pieñ osób niepe³nosprawnych
jest znikoma, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e zgodnie z danymi z Badania Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci (BAEL) liczba niepe³nosprawnych pracowników najemnych w Polsce w 2010 r. wynosi³a 346 tys., w tym 168 tys. ze znacznym i umiarkowanym
stopniem niepe³nosprawnoœci.
Niestety Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej nie dysponuje danymi, o których
przedstawienie wyst¹pi³a Pani Senator albowiem informacje o sytuacji osób niepe³nosprawnych na rynku pracy pochodz¹ przede wszystkim z kwartalnego Badania Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci, którego wyniki za I kwarta³ bie¿¹cego roku nie s¹
jeszcze dostêpne.
Niezale¿nie od tego, nale¿y wskazaæ, ¿e aktywnoœæ ekonomiczna ludnoœci, w tym
osób niepe³nosprawnych, podlega wahaniom sezonowym a wieloletnie obserwacje statystyczne pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e najni¿sze wskaŸniki zatrudnienia ludnoœci ogó³em
jak i osób niepe³nosprawnych, odnotowywane s¹ w pierwszych kwarta³ach ka¿dego roku. Zatem wnioski dotycz¹ce sytuacji osób niepe³nosprawnych na rynku pracy, mo¿na
formu³owaæ co do zasady na podstawie danych œredniorocznych. Natomiast, nawet
gdyby okaza³o siê, ¿e œrednioroczny wskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci w roku 2012 jest ni¿szy ni¿ w roku poprzednim, to ustalenie przyczyn tego zjawiska wymaga³oby przeprowadzenia pog³êbionych badañ i szczegó³owej analizy, bez której formu³owanie
wniosków wskazuj¹cych na konkretn¹ przyczynê takiego stanu rzeczy tzn. np. wyd³u¿enie czasu pracy osób niepe³nosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem
niepe³nosprawnoœci, by³oby ca³kowicie nieuzasadnione.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego
skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plockego
Szanowny Panie Ministrze!
Wystêpuj¹c w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku, sk³adam odwo³anie od decyzji zawartej
w piœmie o sygnaturze RYBoz-KS-077-53/12/(1939) z dnia 15 marca
2012 r. i proszê o ponown¹ analizê i weryfikacjê proponowanych zmian dotycz¹cych bud¿etu lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR),
wnosz¹c o ich akceptacjê.
Proponowane do akceptacji przez MRiRW zmiany stanowi¹ okolicznoœci,
o których mowa w §5 pkt 16 umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich nr 9/1/MRiRW-LGR/2010 z dnia
9 listopada 2010 r., z którego treœci wynika, i¿ LGR jest zobowi¹zana do niezw³ocznego informowania ministra o okolicznoœciach mog¹cych mieæ wp³yw
na wykonanie umowy. Przesuniêcia w bud¿ecie LSROR s¹ konieczne do
utrzymania racjonalnego efektu gospodarowania œrodkami finansowymi pochodz¹cymi z czwartej osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Ryby
2007–2013” i odnosz¹ siê tylko do œrodka 4.1.
Propozycja zmian wynika ze zgodnego i wspólnego stanowiska wszystkich dziewiêciu gmin cz³onkowskich po³o¿onych na obszarze Lokalnej Grupy
Rybackiej „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku. Nie mog¹ one sk³adaæ wniosków z „zakresu restrukturyzacji lub reorientacji dzia³alnoœci gospodarczej lub
dywersyfikacji zatrudnienia osób maj¹cych pracê zwi¹zan¹ z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy” oraz z zakresu „podnoszenia wartoœci produktów rybactwa, rozwój us³ug na rzecz spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej obszary zale¿ne od rybactwa”. Proponowane przez
wnioskodawców zmiany stworz¹ mo¿liwoœæ racjonalnego i efektywnego gospodarowania œrodkami z Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku dzia³a na rzecz gmin i osób maj¹cych pracê zwi¹zan¹ z sektorem rybactwa oraz na rzecz rozwoju us³ug dla spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej obszary
zale¿ne od rybactwa, a wiêc ogromnej rzeszy ludzi, których byt zale¿y od dobrej polityki finansowej w tym sektorze gospodarki. Dlatego jeszcze raz proszê Pana Ministra o wnikliwe rozpatrzenie wniosku i akceptacjê
proponowanych przez wnioskodawców zmian.
Piotr Zientarski

OdpowiedŸ
Warszawa, 19.04.2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2012 r., dotycz¹ce zajêcia stanowiska
w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Piotra Zientarskiego podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 marca 2012 r., uprzejmie informujê co nastêpuje.
Brak zgody na przesuniêcie œrodków, które nie zosta³y wykorzystane przez
stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” z lat 2010–2011 na
lata 2012–2013, wynika z tego, i¿ œrodki te powinny byæ wykorzystane zgodnie
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z postanowieniem umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii
rozwoju obszarów rybackich nr 9/l/MRiRW-LGR/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” zosta³a wybrana w pierwszym naborze wniosków o wybór lokalnych grup rybackich (LGR) do realizacji lokalnych strategii
rozwoju obszarów rybackich (LSROR), który odby³ siê na zasadach konkursu. Stowarzyszenie spe³ni³o wymogi oceny formalnej i merytorycznej wniosku, podczas której
uzyska³o ³¹cznie 96 punktów, z czego w ramach oceny LGR przyznano 71 punktów,
a w ramach oceny LSROR 25 punktów. Pozwoli³o to zaj¹æ stowarzyszeniu 9 miejsce na
liœcie 26 wybranych przez Ministra do realizacji LSROR stowarzyszeñ. W dniu 9 listopada 2010 r. w Szczecinie zosta³a zawarta pomiêdzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi a Lokaln¹ Grup¹ Ryback¹ umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich nr 9/l/MRiRW-LGR/20101, wed³ug której œrodki na
realizacjê LSROR wynosz¹ nie wiêcej ni¿ 18 287 627,59 z³.
Aby zrozumieæ stanowisko Instytucji Zarz¹dzaj¹cej, dotycz¹ce braku zgody na
przesuniêcie œrodków finansowych, nale¿y wyjaœniæ, ¿e podpisana przez LGR umowa
ramowa nie jest typow¹ umow¹ o dofinansowanie i nie mo¿e byæ traktowana jednoznacznie z otrzymaniem pomocy finansowej. Umowa ta jest raczej daleko id¹c¹ analogi¹ do
umowy przyrzeczonej, z zapisów której jasno wynikaj¹ prawa, obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ LGR w stosunku do wydatkowania publicznych pieniêdzy oraz zadania Instytucji Zarz¹dzaj¹cej dotycz¹ce przeprowadzania kontroli, monitoringu i ewaluacji
LSROR zgodnie z §5 pkt 8 oraz §6 umowy ramowej.
Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e zgodnie z zapisem §6 ust. 1 umowy ramowej
„LGR zobowi¹zuje siê do poddania siê ewaluacji w terminie wyznaczonym przez Ministra”. W zwi¹zku z powy¿szym w 2012 roku, zostanie przeprowadzone badanie ewaluacyjne, którego celem jest okreœlenie wykonania przez Lokalne Grupy Rybackie
zobowi¹zañ zawartych w umowach o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii
rozwoju obszarów rybackich. G³ównym celem ewaluacji jest okreœlenie realizacji zobowi¹zañ wynikaj¹cych z §3 i 5 oraz za³¹cznika nr 2 i 3 do ww. umowy. Ewaluacja ta bêdzie zakoñczona wnioskami dotycz¹cymi postêpowania z kwotami niewykorzystanymi
przez LGR. Ponadto przesuwanie przez LGR niewykorzystanych œrodków z lat poprzednich na lata nastêpne nara¿a Polskê na niedotrzymanie zasady n+2, która z kolei prze³o¿y siê na automatyczne anulowanie œrodków finansowych przez Komisjê Europejsk¹.
Ponadto, odnosz¹c siê do zawartego w oœwiadczeniu stanowiska wszystkich dziewiêciu gmin cz³onkowskich po³o¿onych na obszarze LGR „Partnerstwo Drawy”, które nie
mog¹ sk³adaæ wniosków na operacje polegaj¹ce na „restrukturyzacji lub reorientacji dzia³alnoœci gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób maj¹cych pracê zwi¹zan¹
z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
oraz na „podnoszeniu wartoœci produktów rybactwa, rozwoju us³ug na rzecz spo³ecznoœci
zamieszkuj¹cej obszary zale¿ne od rybactwa”, uprzejmie informujê, ¿e LGR w paŸdzierniku ubieg³ego roku z³o¿y³a do Ministra RiRW wniosek zawieraj¹cy m.in. proœbê o przesuniêcie wszystkich dostêpnych œrodków finansowych z sektora publicznego z powy¿szych operacji z lat 2012–2013 oraz 2014–2015, w ³¹cznej kwocie 2 208 208,00 z³, na te
same lata i sektor publiczny na pozosta³e operacje polegaj¹ce na „wzmocnieniu konkurencyjnoœci i utrzymaniu atrakcyjnoœci obszarów zale¿nych od rybactwa” oraz na „ochronie œrodowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zale¿nych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjnoœci lub przywrócenia potencja³u produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klêski ¿ywio³owej”. Powy¿sze zmiany
zosta³y zaakceptowane w piœmie z dnia 25 paŸdziernika 2011 r., znak RYBoz-KS-077-270/11 stwarzaj¹c podmiotom z sektora publicznego mo¿liwoœæ wykorzystania tych œrodków, tym samym przyczyniaj¹c siê do racjonalnego i efektywnego gospodarowania œrodkami z Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego
skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy
Szanowny Panie Ministrze!
Niniejszym oœwiadczeniem pragnê zwróciæ Pañsk¹ uwagê na problem
samorz¹dów miasta Szczecinka i powiatu szczecineckiego oraz du¿ej grupy
przedsiêbiorców z terenu siedmiu powiatów obs³ugiwanych przez Oddzia³
Celny w Szczecinku.
Wszystkie wymienione podmioty wyra¿aj¹ zaniepokojenie planami Izby Celnej w Szczecinie polegaj¹cymi na przekszta³ceniu Oddzia³u Celnego w Szczecinku
w tak zwane miejsce wyznaczone. W³adze miasta i powiatu wraz ze strategicznymi podmiotami gospodarczymi podjê³y próbê negocjacji z Izb¹ Celn¹ w Szczecinie,
ale nie przynios³a ona korzystnych dla zainteresowanych wyników. Argumenty
przedstawiciela Izby Celnej w Szczecinie nie przekonuj¹ w³adz Szczecinka i mnie.
Jeœli z dokonanej analizy wynika koniecznoœæ redukcji etatów, to nie musi siê to
wi¹zaæ ze zmianami statusu Oddzia³u Celnego w Szczecinku.
W imieniu zainteresowanych zadajê pytanie: po co reorganizacja, skoro
wyznaczone cele mo¿na osi¹gn¹æ bez koniecznoœci jej przeprowadzenia? Odst¹pienie od reorganizacji zapobiegnie niepokojowi samorz¹dów i podmiotów
gospodarczych zwi¹zanemu z tym, i¿ zmiana statusu oddzia³u przyniesie,
jak to mia³o miejsce w Pyrzycach czy Dar³owie, ca³kowit¹ likwidacjê s³u¿by
celnej w Szczecinku.
Szczecinek jest wa¿nym oœrodkiem przemys³owym w po³udniowo-wschodniej czêœci województwa zachodniopomorskiego, wiêkszym ni¿ Koszalin i Ko³obrzeg. Obecnie trwaj¹ intensywne starania o œci¹gniêcie kolejnych inwestorów na teren S³upskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na
którym miasto koñczy uzbrojenie gruntów o powierzchni 50 ha. Trwaj¹ w tej
sprawie rozmowy miêdzy innymi z w³adzami chiñskiego miasta Foshan.
W trakcie prezentacji w Chinach potencja³u obszaru Szczecinka w ramach
S³upskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pytano o dostêpnoœæ do s³u¿by celnej na terenie Szczecinka. Firma Kronospan zintensyfikowa³a poszukiwania
inwestora z bran¿y meblarskiej.
Jestem przekonany, ¿e mimo istniej¹cego kryzysu w ci¹gu najbli¿szych
dwóch lat Szczecinek wzmocni swój potencja³ gospodarczy. W tej sytuacji reorganizacja oddzia³u celnego i jego przekszta³cenie w miejsce wyznaczone
wydaje siê decyzj¹ niezrozumia³¹.
Maj¹c powy¿sze na uwadze zwracam siê z proœb¹ do Pana Ministra
o wstrzymanie na okres trzech lat wydania rozporz¹dzenia likwiduj¹cego
Oddzia³ Celny w Szczecinku, tak by daæ czas, w którym w naszym regionie
mo¿e pojawiæ siê wiele nowych podmiotów gospodarczych, które bêd¹ zainteresowane kompleksow¹ obs³ug¹ celn¹.
Piotr Zientarski

OdpowiedŸ
Warszawa, 18 kwietnia 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na wyst¹pienie z dnia 4 kwietnia 2012 r. dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Piotra Zientarskiego podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu
1

zwana dalej „umow¹ ramow¹”.
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29 marca 2012 r. w sprawie planu likwidacji Oddzia³u Celnego w Szczecinku, uprzejmie informujê, ¿e aktualnie nie prowadzimy na poziomie Ministerstwa Finansów prac
maj¹cych na celu likwidacjê tego oddzia³u. Niemniej analizujemy w trybie ci¹g³ym obci¹¿enie prac¹ poszczególnych oddzia³ów celnych, w tym Oddzia³u Celnego w Szczecinku; powy¿sze odbywa siê na poziomie Ministerstwa Finansów i izb celnych.
Z analizy danych obrazuj¹cych funkcjonowanie Oddzia³u Celnego w Szczecinku
w 2011 r. wynika, ¿e w oddziale tym z³o¿ono 6776 zg³oszeñ celnych, z czego 283 w imporcie, co stanowi 4,18% wszystkich zg³oszeñ i 6493 w eksporcie, co stanowi 95,82%
wszystkich zg³oszeñ; w ramach 6776 zg³oszeñ, 6316 zg³oszeñ to zg³oszenia w procedurze uproszczonej, co stanowi³o 93,21% wszystkich zg³oszeñ celnych.
Analiza struktury zg³oszeñ wed³ug podmiotów w tym okresie wskazuje, ¿e 83,81%
wszystkich zg³oszeñ celnych stanowi¹ zg³oszenia jednej firmy – KRONOSPAN Szczecinek Sp. z o.o. W dalszej kolejnoœci pod wzglêdem iloœci zg³oszeñ plasuj¹ siê firmy:
GMM POLSKA Sp. z o.o. – 2,80% wszystkich zg³oszeñ oraz ELDA-ELTRA ELEKTROTECHNIKA SA – 1,28%. Zg³oszenia pozosta³ych firm nie stanowi¹ nawet 1% wszystkich zg³oszeñ. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e zg³oszenia celne firmy KRONOSPAN
Szczecinek Sp. z o.o. dokonywane s¹ w procedurze uproszczonej i stanowi¹ jednoczeœnie 99,84% uproszczeñ w odniesieniu do ogó³u zg³oszeñ tego podmiotu.
Analiza powy¿szych danych wskazuje, ¿e znaczna czêœæ przedsiêbiorców oraz ich
prawnych przedstawicieli koncentruje swoj¹ uwagê na wejœciu w tryby uproszczeñ celnych z uwzglêdnieniem realizacji zg³oszeñ celnych w formie elektronicznej i bez koniecznoœci ka¿dorazowego dostarczania towaru do miejsca odprawy celnej. Jest to zgodne
z rozwi¹zaniami Zintegrowanego Wspólnotowego Kodeksu Celnego, który zak³ada
wdro¿enie instrumentów prawnych i technicznych pozwalaj¹cych na bezdokumentow¹ obs³ugê zg³oszenia celnego. Kierunek wykorzystywania procedur uproszczonych –
odprawy bez udzia³u funkcjonariusza – to rozwi¹zanie, które jest szeroko wykorzystywane w krajach Unii Europejskiej, co powoduje, ¿e np. w Niemczech oddzia³y celne s¹
œrednio oddalone od siebie o 100–150 km.
W kontekœcie powy¿szego, powszechny dostêp do obs³ugi celnej nie oznacza du¿ej
iloœci placówek celnych po³o¿onych w bezpoœredniej bliskoœci obs³ugiwanych podmiotów gospodarczych, ale dostêp do obs³ugi celnej g³ównie w formie elektronicznej. Nie
bez znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e uproszczony system obejmowania towarów procedurami celnymi jest wiod¹cym systemem w krajach Unii Europejskiej, co powoduje, ¿e
firmy posiadaj¹ce status zaufanego importera/eksportera staj¹ siê konkurencyjne
w miêdzynarodowej wymianie towarowej.
Przejœcie do nowych rozwi¹zañ jest nie tylko wymogiem czasu. Wynika ono równie¿
oczekiwañ racjonalnego gospodarowania zasobami (m.in. kadrowymi, finansowymi).
Przekazuj¹c powy¿sze wyjaœnienia zapewniam, ¿e podejmowane dzia³ania nie
zmierzaj¹ w kierunku spowodowania utrudnieñ w dokonywaniu zg³oszeñ celnych
przez przedsiêbiorców, lecz wynikaj¹ z analiz w kontekœcie mo¿liwych u³atwieñ i uproszczeñ jak równie¿ z d¹¿enia do racjonalnego wykorzystania si³ i œrodków jakimi dysponuje Izba Celna w Szczecinie w kontekœcie efektywnoœci realizowanych przez ni¹
zadañ.
Z powa¿aniem
Jacek Kapica

