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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Ar³ukowicza
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Najwy¿sza Izba Kontroli w raporcie dotycz¹cym dzia³alnoœci Inspekcji
Transportu Drogowego wskaza³a wiele istotnych problemów, z którymi boryka siê ta s³u¿ba. Jednym z najwa¿niejszych i wp³ywaj¹cych znacz¹co na poziom bezpieczeñstwa na polskich drogach jest ograniczenie czasu pracy ITD
wynikaj¹ce z zakwalifikowania jej jako s³u¿by cywilnej.
Z raportu NIK wynika, ¿e inspektorzy ITD kontroluj¹ przeci¹¿enie samochodów tylko od poniedzia³ku do pi¹tku do godziny 22.00. Wp³ywa to na
zwiêkszenie ruchu samochodów ciê¿arowych w czasie weekendu oraz w nocy, gdy¿ kierowcy czêsto wybieraj¹ jazdê w sobotê, niedzielê lub w tygodniu
po godzinie 22.00, widz¹c w tym szansê na unikniêcie kontroli. Przeci¹¿one
tiry jad¹ce nocami bez ¿adnej kontroli przez Polskê wp³ywaj¹ na fatalny stan
dróg. Dowodzi tego raport Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
w którym ponad 7,5 tysi¹ca km dróg okreœlone zosta³o jako fatalne. Ponad
3 tysi¹ce km drogowcy okreœlili mianem z³ych. To blisko 18% tras zarz¹dzanych przez GDDKiA. Reszta, czyli prawie 25%, jest w stanie, który okreœlony
zosta³ jako niezadowalaj¹cy. Jak wynika z raportu, ca³kowicie wyrównaæ
i wylaæ nowy asfalt trzeba na 2 tysi¹cach km dróg krajowych, 700 km dróg
wymaga wzmocnienia, a 500 km – powa¿nych zabiegów powierzchniowych.
Wprowadzenie nowej organizacji pracy ITD wp³ynê³oby znacz¹co na poprawê bezpieczeñstwa na drogach, a tak¿e pozwoli³oby unikn¹æ ryzyka przemytu na du¿¹ skalê, który w obecnej sytuacji mo¿e mieæ miejsce w³aœnie
w tych godzinach, w których inspektorzy nie pracuj¹.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym pytaniem: czy resort rozwa¿a mo¿liwoœæ przeorganizowania pracy kontrolerów
ITD tak, by pracowali oni równie¿ w weekendy i po godzinie 22.00, a je¿eli
tak, to jakie rozwi¹zania brane s¹ pod uwagê?
Z powa¿aniem
Tadeusz Ar³ukowicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 17 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo BPS-043-09-323/12, przekazuj¹ce oœwiadczenie senatora
Tadeusza Ar³ukowicza z³o¿one podczas 9. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie czasu pracy Inspekcji Transportu Drogowego, przedstawiam poni¿ej
odpowiedŸ odnosz¹c¹ siê do zagadnieñ poruszonych w oœwiadczeniu.
Nale¿y wskazaæ, ¿e ustawa o transporcie drogowym nie reguluje czasu pracy pracowników Inspekcji, w tym zatrudnionych na stanowiskach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Do pracowników Inspekcji zatrudnionych na stanowiskach urzêdniczych, w tym inspektorów, stosuje siê przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o s³u¿bie cywilnej, z zastrze¿eniem, ¿e do pracowników Inspekcji zatrudnionych na
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stanowiskach inspektorów nie maj¹ zastosowania przepisy art. 4 ustawy o s³u¿bie cywilnej (art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z którym „do pracowników Inspekcji zatrudnionych na stanowiskach urzêdniczych, w tym inspektorów,
stosuje siê przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o s³u¿bie cywilnej, z zastrze¿eniem ust. 2”. Przepis ten stanowi jednoczeœnie, ¿e „do pracowników Inspekcji zatrudnionych na stanowiskach inspektorów nie maj¹ zastosowania przepisy art. 4 ustawy,
o której mowa w ust. 1”). Bior¹c pod uwagê, ¿e ustawa o s³u¿bie cywilnej zawiera uregulowania dotycz¹ce czasu pracy cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej, nale¿y stwierdziæ, i¿ czas pracy inspektorów równie¿ jest regulowany t¹ ustaw¹.
Instytucje dotycz¹ce czasu pracy, które zosta³y uregulowane wy³¹cznie w Kodeksie
pracy znajduj¹ zastosowanie w przypadku, gdy pragmatyka s³u¿bowa, jak¹ jest ustawa o s³u¿bie cywilnej, zawiera takie odes³anie, b¹dŸ danej kwestii w ogóle nie reguluje.
Zasad¹ jest bowiem, ¿e Kodeks pracy znajduje zastosowanie jedynie w przypadkach
nieuregulowanych w ustawie o s³u¿bie cywilnej.
Zgodnie z art. 97 ustawy o s³u¿bie cywilnej „czas pracy cz³onków korpusu s³u¿by
cywilnej nie mo¿e przekraczaæ oœmiu godzin na dobê i œrednio 40 godzin tygodniowo
w przyjêtym okresie rozliczeniowym nie d³u¿szym ni¿ osiem tygodni”. W przypadkach
uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacj¹ mog¹ byæ stosowane rozk³ady czasu
pracy, w których jest dopuszczalne przed³u¿enie czasu pracy do 12 godzin na dobê.
W rozk³adach tych czas pracy nie mo¿e jednak przekraczaæ œrednio 40 godzin na tydzieñ w przyjêtym okresie rozliczeniowym nie d³u¿szym ni¿ 12 tygodni.
Jednoczeœnie, w art. 97 ust. 3 powo³anej ustawy zosta³a zawar³a delegacja ustawowa dla Prezesa Rady Ministrów do wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego zasady ustalania rozk³adu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach
tygodnia. Bior¹c pod uwagê, ¿e Prezes Rady Ministrów nie wyda³ odpowiedniego rozporz¹dzenia w tej sprawie, zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy o s³u¿bie cywilnej w tym zakresie, do czasu wydania w³aœciwych przepisów zachowuje moc dotychczas
obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie czasu pracy pracowników urzêdów administracji rz¹dowej z dnia 25 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 76,
poz. 505), wydane na podstawie art. 67 ust. 3 uchylonej ustawy o s³u¿bie cywilnej.
W tym stanie rzeczy stwierdziæ nale¿y, ¿e kwestia dopuszczalnoœci zastosowania
w stosunku do inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego systemu pracy zmianowej jest uregulowana wskazanym wy¿ej rozporz¹dzeniem.
Zgodnie §2 wymienionego rozporz¹dzenia rozk³ad i wymiar czasu pracy pracowników ustala dyrektor generalny urzêdu, bior¹c pod uwagê, ¿e praca powinna byæ wykonywana od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach miêdzy 8.15 a 16.15. Z powy¿szego
wynika, ¿e co do zasady wobec pracowników, których dotyczy niniejsze rozporz¹dzenie
(w tym równie¿ wobec inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego), powinien byæ
stosowany rozk³ad czasu pracy, w którym praca jest wykonywana od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach miêdzy 8.15 a 16.15.
Wyj¹tki w tym zakresie zosta³y wskazane w §3 wspomnianego wy¿ej rozporz¹dzenia. Przepis §3 ust. 1 rozporz¹dzenia stanowi, ¿e „Dyrektor generalny urzêdu (kierownik urzêdu) mo¿e ustaliæ rozk³ad i wymiar czasu pracy pracowników, obejmuj¹cy nieprzerwanie osiem godzin na dobê miêdzy godzinami 7.00 a 18.00, je¿eli jest to uzasadnione koniecznoœci¹ zapewnienia sprawnej pracy urzêdu i zró¿nicowanym charakterem wykonywanych zadañ”. Zgodnie z §3 ust. 2 rozporz¹dzenia „ze wzglêdu na szczególny charakter pracy wykonywanej na stanowisku pracy rozk³ad czasu pracy
pracownika zatrudnionego na tym stanowisku pracy mo¿e przewidywaæ pracê zmianow¹, przypadaj¹c¹ miêdzy godzin¹ 6.00 jednego dnia a godzin¹ 6.00 nastêpnego dnia,
w systemie czasu pracy, który ma zastosowanie do tego pracownika”. Paragraf 3 ust. 3
rozporz¹dzenia stanowi, ¿e w „urzêdach, w których s¹ wykonywane zadania zwi¹zane
z obs³ug¹ interesantów, rozk³ad i wymiar czasu pracy pracowników powinien byæ ustalony w taki sposób, aby co najmniej w jednym dniu tygodnia zadania te by³y wykonywane w godzinach miêdzy 8.00 a 18.00”. Paragraf 3 ust. 4 rozporz¹dzenia stanowi, i¿
„ze wzglêdu na szczególny charakter pracy wykonywanej w komórce organizacyjnej lub
na stanowisku pracy, w rozk³adzie czasu pracy pracowników zatrudnionych w tej ko-
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mórce lub na tym stanowisku pracy dzieñ tygodnia niebêd¹cy dniem pracy w urzêdzie
mo¿e byæ ustalony dniem pracy, je¿eli jest to uzasadnione potrzebami urzêdu”.
W kontekœcie wspomnianych regulacji nale¿y wskazaæ, ¿e z obowi¹zuj¹cej ustawy
o s³u¿bie cywilnej nie wynika wprost mo¿liwoœæ wprowadzenia dla jakiejkolwiek kategorii cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej lub dla jakichkolwiek pracowników korpusu
s³u¿by cywilnej pracy zmianowej. Z rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
czasu pracy pracowników urzêdów administracji rz¹dowej wynika, ¿e taka mo¿liwoœæ
istnieje, jednak jest ona ograniczona do œciœle okreœlonych przypadków. Rozporz¹dzenie dopuszcza powy¿sz¹ mo¿liwoœæ w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze szczególnym
charakterem pracy wykonywanej na stanowisku pracy przez pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.
Wobec powy¿szego koniecznym jest rozstrzygniêcie, czy §3 ust. 2 Rozporz¹dzenia
mo¿e mieæ generalne zastosowanie do inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.
Innymi s³owy oceny wymaga, czy w przypadku Inspekcji Transportu Drogowego
spe³nione s¹ przes³anki do zastosowania powo³anego przepisu wobec inspektorów ITD
jako jednej kategorii pracowników traktowanych jako grupa.
Zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu mo¿liwoœæ wprowadzenia pracy
zmianowej mo¿e dotyczyæ pracownika i aktualizuje siê jedynie w przypadku zaistnienia szczególnego charakteru pracy wykonywanej na stanowisku pracy przez tego pracownika. Ta konstatacja prowadzi do wniosku, ¿e §3 ust. 2 rozporz¹dzenia dotyczy
pracownika wykonuj¹cego pracê nietypow¹, wyj¹tkow¹. Praca ta powinna mieæ charakter niezwyk³y i wyj¹tkowy – a wiêc byæ prac¹ inn¹ ni¿ praca wykonywana przez ogó³
pracowników danej kategorii zatrudnianych przez pracodawcê, st¹d nie mo¿na przyj¹æ, ¿e praca wykonywana przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego jest
w Inspekcji Transportu Drogowego prac¹ wyj¹tkow¹ lub niezwyk³¹.
A contrario – wykonywana przez nich praca jest w Inspekcji Transportu Drogowego
prac¹ typow¹ (o czym œwiadczy znaczny procentowy udzia³ inspektorów Inspekcji
Transportu Drogowego w stosunku do ogó³u pracowników zatrudnionych w Inspekcji
Transportu Drogowego). Co wiêcej, wykonywana przez inspektorów praca jest prac¹
œciœle zwi¹zan¹ z realizacj¹ ustawowych zadañ Inspekcji Transportu Drogowego – nie
mo¿e wiêc zostaæ oceniona jako wykonywanie zadañ, z punktu widzenia pracodawcy,
szczególnych. W konsekwencji, wprowadzenie zmianowego systemu czasu pracy inspektorów jako zasady, w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, nie wydaje siê
mo¿liwe.
Zaprezentowany powy¿ej pogl¹d potwierdza równie¿ fakt, i¿ §3 ust. 2 rozporz¹dzenia dotyczy pracownika (liczba pojedyncza) a nie pracowników lub poszczególnych
kategorii pracowników. Praca zmianowa mo¿e w s³u¿bie cywilnej dotyczyæ wy³¹cznie
konkretnych pracowników, a nie ca³ych grup lub kategorii pracowników.
Powy¿sze potwierdza równie¿ fakt, i¿ z kolei przepisy dotycz¹ce pracy w soboty, inaczej ni¿ przepisy dotycz¹ce pracy zmianowej przewiduj¹ tak¹ mo¿liwoœæ ju¿ nie wy³¹cznie w odniesieniu do konkretnego pracownika, ale w³aœnie do ca³ych grup
pracowników zatrudnionych w okreœlonych komórkach organizacyjnych. Z jednej wiêc
strony prawodawca dopuszczaj¹c pracê w soboty przewidzia³ taka mo¿liwoœæ wobec
ca³ych grup pracowników, z drugiej zaœ strony mo¿liwoœæ wprowadzenia organizacji
pracy zmianowej ograniczona zosta³a w odniesieniu do konkretnych pracowników.
Postawiona powy¿ej teza o braku dopuszczalnoœci zastosowania wobec inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego jako kategorii pracowników systemu czasu pracy
zmianowej znajduje równie¿ potwierdzenie w wyk³adni systemowej prawa. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w przypadku innych s³u¿b, ustawowo powo³anych do kontroli i zapewnienia
przestrzegania prawa, które musz¹ spe³niaæ swoje funkcje w sposób ci¹g³y ustawodawca zdecydowa³ siê na uregulowanie ich czasu pracy w odrêbnych, specjalnych
pragmatykach s³u¿bowych; nie maj¹ do nich natomiast zastosowania przepisy ustawy
o s³u¿bie cywilnej.
Obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie pozwalaj¹ na zastosowanie w stosunku do ogó³u
pracowników zatrudnionych na stanowiskach inspektorskich systemu pracy zmianowej. Przepisy rozporz¹dzenia dotycz¹ce zmianowej organizacji pracy dopuszczaj¹ j¹
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wy³¹cznie w przypadkach zwi¹zanych ze szczególnych charakterem pracy na danym
stanowisku, a nie dotycz¹cych ca³ych grup pracowników. Gdyby praca na stanowisku
inspektora ze swej natury wymaga³a pracy w systemie zmianowym znalaz³oby to odzwierciedlenia w przepisach ustawy o transporcie drogowym. Wówczas mo¿liwoœæ
wprowadzenia, w przypadku inspektorów, systemu pracy zmianowej przesta³by mieæ
charakter wyj¹tkowy.
Reasumuj¹c, stwierdziæ nale¿y, ¿e przepisy rozporz¹dzenia przewiduj¹ mo¿liwoœæ
zastosowania systemu pracy zmianowej wobec pracowników korpusu s³u¿by cywilnej,
jednak taka mo¿liwoœæ doznaje licznych prawnych ograniczeñ. Bior¹c pod uwagê charakter tych ograniczeñ, zasadny jest pogl¹d, i¿ powy¿sze ograniczenia de facto uniemo¿liwiaj¹ zatrudnianie inspektorów jako grupy zawodowej w wy¿ej wymienionym
systemie w sposób umo¿liwiaj¹cy organizowanie ich pracy przez 24 godziny na dobê,
7 dni w tygodni, 365 dni w roku. Skoro kontrola z zakresu transportu drogowego nale¿y do podstawowych obowi¹zków inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego to ich
realizacja nie ma szczególnego charakteru w rozumieniu §3 ust. 2 rozporz¹dzenia
w sprawie czasu pracy pracowników urzêdów administracji rz¹dowej. Jest bowiem zadaniem typowym, niewykazuj¹cym istotnych odrêbnoœci.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê wprowadzenie wobec inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego zmianowego sytemu czasu pracy w innych ni¿ wyj¹tkowe przypadkach
stanowi³oby naruszenie przepisów dotycz¹cych czasu pracy cz³onków korpusu s³u¿by
cywilnej.
Z tego wzglêdu w obecnym stanie prawnym nie jest rozwa¿ane przeorganizowanie
pracy inspektorów transportu drogowego tak, aby pracowali oni równie¿ w weekendy
i po godzinie 22.00.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Leszka Czarnobaja
oraz senatora Romana Zaborowskiego
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Przedstawiciele œrodowisk samorz¹dowych zwracaj¹ siê do nas z uwagami w sprawie procedur zwi¹zanych z okreœleniem op³at za korzystanie ze
œrodowiska, w tym op³at za sk³adowanie odpadów. Dane o wysokoœci tych
op³at zwyczajowo publikowane s¹ w Monitorze Polskim w III kwartale ka¿dego roku (obligatoryjny termin okreœlony jest na dzieñ 31 paŸdziernika).
W zwi¹zku z tym, ¿e od lipca 2013 r. wdro¿ony zostanie system odbioru odpadów komunalnych od mieszkañców gmin, samorz¹dy musz¹ ju¿ w bie¿¹cym roku przygotowaæ szereg uchwa³ z tym zwi¹zanych. Obawy
samorz¹dowców budzi przypuszczenie, ¿e przyjêcie do wyliczeñ danych
opublikowanych w III kwartale 2012 r. wobec mo¿liwego w roku 2013 wzrostu op³at za korzystanie ze œrodowiska spowoduje koniecznoœæ dop³at do systemu dodatkowych œrodków z lokalnych bud¿etów.
Jak argumentuj¹ przedstawiciele samorz¹dów, przewidywanym niedoborom w ich bud¿etach na rok 2013 mog³oby zapobiec przyspieszenie publikacji danych o wysokoœci op³at za korzystanie ze œrodowiska w roku 2013,
tak aby samorz¹dy zd¹¿y³y zakoñczyæ procedury zwi¹zane z okreœleniem
wysokoœci op³at i uwzglêdnieniem ich w planach bud¿etowych na rok 2013.
Podzielaj¹c argumenty przedstawicieli samorz¹dów, zwracamy siê do
Pana z apelem o przyspieszenie publikacji informacji o wysokoœci op³at za korzystanie ze œrodowiska w roku 2013.
Z powa¿aniem
Leszek Czarnobaj
Roman Zaborowski

OdpowiedŸ
Warszawa, 11 maja 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 16 kwietnia 2012 r., znak: BPS-043/-09-324/12,
dotycz¹ce proœby o zajêcie stanowiska odnoœnie do oœwiadczenia senatora Pana Leszka
Czarnobaja oraz senatora Pana Romana Zaborowskiego z³o¿onego podczas 9. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 kwietnia 2012 r., przedstawiam poni¿ej wyjaœnienia.
Odnoœnie do planów Ministerstwa Œrodowiska w kwestii ustalenia op³at za sk³adowanie odpadów, uprzejmie informujê, ¿e obecnie w Ministerstwie Œrodowiska trwaj¹ prace maj¹ce na celu zmianê rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 paŸdziernika
2008 r. w sprawie stawek op³at za korzystanie ze œrodowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217
z póŸn. zm.) w zakresie op³at za sk³adowanie odpadów. Prace te maj¹ na celu podniesienie stawek op³at za sk³adowanie niektórych grup odpadów, takich jak: zu¿yte baterie i akumulatory, zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, odpady komunalne,
odpady opakowaniowe, a tak¿e odpadów pochodz¹cych z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, których stawki op³at zostan¹
okreœlone w perspektywie kilkuletniej. Natomiast pozosta³e stawki op³at za sk³adowa-
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nie odpadów, zgodnie z art. 291 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póŸn. zm.), podlegaæ bêd¹ jedynie podwy¿szeniu w stopniu odpowiadaj¹cym œredniorocznemu wskaŸnikowi cen towarów
i us³ug konsumpcyjnych ogó³em og³aszanemu corocznie przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego oraz bêd¹ okreœlone w obwieszczeniu Ministra Œrodowiska w sprawie wysokoœci stawek op³at za korzystanie ze œrodowiska na kolejne lata. Planowany
termin wejœcia w ¿ycie przedmiotowego rozporz¹dzenia to 1 stycznia 2014 r.
Stopniowy wzrost niektórych stawek za sk³adowanie odpadów, z ich projekcj¹ na
kolejne lata, s³u¿y stworzeniu efektywnego narzêdzia ekonomicznego, dziêki któremu
spodziewany jest wzrost udzia³u innych metod przetwarzania odpadów ni¿ sk³adowanie. Powinno to tak¿e przyczyniæ siê do wzrostu op³at za sk³adowanie odpadów oraz do
wykorzystania dostêpnych wydajnoœci istniej¹cych instalacji do przetwarzania odpadów, ich modernizacji, a tak¿e do podjêcia nowych inwestycji w zakresie gospodarki
odpadami. Efekt taki mo¿na osi¹gn¹æ, kiedy koszt przyjêcia odpadów na sk³adowisko
bêdzie znacz¹co wy¿szy od ceny przyjêcia odpadów do zak³adów przetwarzania odpadów innymi metodami ni¿ sk³adowanie. Ponadto, czytelny wzrost stawki w kolejnych
latach obowi¹zywania regulacji umo¿liwi podmiotom gospodarczym zajmuj¹cym siê
zagospodarowaniem odpadów dostosowanie siê do znacz¹co wy¿szych kosztów sk³adowania.
W œwietle powy¿szego, pragnê poinformowaæ, ¿e stawki op³at za korzystanie ze œrodowiska na rok przysz³y zostan¹ og³oszone w obwieszeniu Ministra Œrodowiska
w sprawie wysokoœci stawek op³at za korzystanie ze œrodowiska na rok 2013. Podwy¿szenie stawek nast¹pi na podstawie œredniorocznego wskaŸnika cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych ogó³em, którego wysokoœæ w roku 2011 w stosunku do 2010 r. zosta³a
okreœlona w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 13 stycznia
2012 r. w sprawie œredniorocznego wskaŸnika cen towarów i us³ug konsumpcyjnych
ogó³em w 2011 r. (M. P. poz. 23) i wynosi 104,3 (co oznacza wzrost cen o 4,3%).
Odnosz¹c siê natomiast do proœby Panów senatorów o przyspieszenie publikacji
stawek op³at za korzystanie ze œrodowiska na rok przysz³y, uprzejmie informujê, ¿e
podjêcie prac nad obwieszczeniem Ministra Œrodowiska w sprawie wysokoœci stawek
op³at za korzystanie ze œrodowiska na rok 2013 planowane jest na czerwiec br., a ze
wzglêdu na d³ugoœæ procesu legislacyjnego, jego przewidywany termin opublikowania
w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” to III kwarta³ br.
Przebieg procesu legislacyjnego nad przedmiotowym obwieszczeniem publikowany bêdzie na stronach Rz¹dowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Œrodowiska. Jednoczeœnie pragnê zwróciæ uwagê, ¿e znaj¹c wartoœæ wspó³czynnika inflacji w 2011 r.,
który zostanie wykorzystany do wyznaczenia stawek op³at za korzystanie ze œrodowiska na 2013 r., istnieje mo¿liwoœæ samodzielnego obliczenia, dla celów informacyjnych
i planistycznych, wysokoœci stawek, które bêd¹ obowi¹zywaæ w roku przysz³ym.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz WoŸniak
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Oœwiadczenie senatora Leszka Czarnobaja
oraz senatora Romana Zaborowskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Podczas naszych kontaktów z samorz¹dowcami czêsto pojawia siê problem zwi¹zany z op³atami adiacenckimi rzutuj¹cymi w niebagatelny sposób
na bud¿ety gmin. Naliczanie op³aty adiacenckiej, zgodnie z zapisem art. 145
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami, stanowi
obecnie jedyn¹ legaln¹ mo¿liwoœæ pozyskania dla bud¿etu gminy œrodków
zwi¹zanych z uczestnictwem w³aœcicieli nieruchomoœci w ponoszonych ze
œrodków publicznych kosztach budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Jak podkreœlaj¹ samorz¹dowcy, pobieranie tych op³at, z uwagi na nieœcis³oœci w obowi¹zuj¹cych przepisach, nastrêcza wiele problemów i wrêcz stawia
pod znakiem zapytania ich op³acalnoœæ. Kluczowym problemem jest wy³¹czenie mo¿liwoœci pobierania op³at od w³aœcicieli nieruchomoœci przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub
leœne, a w przypadkach braku planu miejscowego, nieruchomoœci wykorzystywanych na wspomniane cele w rozumieniu zapisów aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.
W przypadku gmin, gdzie wspomniane nieruchomoœci, podlegaj¹ce definicji
zawartej w art. 92 ust. 2 ustawy, stanowi¹ znaczny procent powierzchni ca³ej
gminy, wy³¹czenie w³aœcicieli nieruchomoœci zabudowanych (zw³aszcza budynków mieszkalnych) z uczestnictwa w kosztach inwestycji, wp³ywaj¹cej w oczywisty sposób na wartoœæ nieruchomoœci, wydaje siê spo³ecznie niesprawiedliwe
i rodzi poczucie nierównoœci wobec prawa u w³aœcicieli te koszty ponosz¹cych.
W zwi¹zku z t¹ argumentacj¹ zwracamy siê do Pana z uprzejmym zapytaniem: czy problem zwolnienia z op³at adiacenckich w³aœcicieli nieruchomoœci zabudowanych zlokalizowanych na dzia³kach wykorzystywanych na
cele rolnicze lub leœne jest lub bêdzie w przysz³oœci przedmiotem dzia³añ
zmierzaj¹cych do zmiany zapisów ustawy o gospodarce nieruchomoœciami?
Z wyrazami szacunku
Leszek Czarnobaj
Roman Zaborowski

OdpowiedŸ
Warszawa, 18 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Przedstawiaj¹c odpowiedŸ na wspólne oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora
Leszka Czarnobaja oraz Pana Senatora Romana Zaborowskiego podczas 9. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 kwietnia 2012 r., przekazane przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia 16 kwietnia 2012 roku, znak BPS/043-09-325/12,
w sprawie objêcia instytucj¹ op³aty adiacenckiej w³aœcicieli nieruchomoœci zabudowanych zlokalizowanych na dzia³kach przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne
i leœne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomoœci wykorzystywanych
na cele rolne i leœne, uprzejmie przedstawiam informacje w tym zakresie.
Na wstêpie pragnê przedstawiæ ustawow¹ definicjê pojêcia „budowy urz¹dzenia infrastruktury technicznej”, wynikaj¹c¹ z dyspozycji przepisu art. 143 ust. 2 ustawy
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z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z póŸn. zm.). Zgodnie z treœci¹ przywo³anego przepisu „przez budowê
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej rozumie siê budowê drogi oraz wybudowanie pod
ziemi¹, na ziemi albo nad ziemi¹ przewodów lub urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, ciep³owniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych”. Op³ata
adiacencka mo¿e zostaæ ustalona ka¿dorazowo po stworzeniu warunków do pod³¹czenia nieruchomoœci do poszczególnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej albo po
stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi, o ile nast¹pi wzrost wartoœci nieruchomoœci spowodowany budow¹ ww. urz¹dzeñ lub drogi.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ rozmieszczenie inwestycji polegaj¹cych na budowie urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej nastêpuje co do zasady na terenach ju¿ zurbanizowanych
w celu poprawy istniej¹cej infrastruktury albo w stosunku do obszarów przeznaczonych do zabudowy, na których gmina dopuszcza zabudowê okreœlaj¹c jednoczeœnie jej
warunki. Oznacza to, i¿ tereny o których mowa nie bêd¹ stanowiæ gruntów przeznaczonych na cele rolne i leœne w obowi¹zuj¹cym planie, ani te¿ w razie jego braku nie bêd¹
terenami wykorzystywanymi na takie cele. Jednoczeœnie dopuszczaj¹c zabudowê terenów niezabudowanych gmina poprzez podstawowy instrument planistyczny, którym
jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, powinna ustaliæ przeznaczenie
oraz sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów, w tym tak¿e rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.
Równoczeœnie pragnê podkreœliæ, i¿ dotychczasowy mechanizm stosowania instytucji op³aty adiacenckiej oparty na wy³¹czeniu nieruchomoœci przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leœne, a w przypadku braku planu miejscowego do
nieruchomoœci wykorzystywanych na cele rolne i leœne, oceniam pozytywnie. Nale¿y
jednak¿e zauwa¿yæ, ¿e kszta³towanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie
gminy ustawodawca powierzy³ gminie, czyni¹c j¹ odpowiedzialn¹ za sporz¹dzenie i aktualizacjê miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obowi¹zuj¹cy system planowania przestrzennego, co do zasady, nie wprowadza powszechnego
obowi¹zku sporz¹dzania planów miejscowych, pozostawiaj¹c ten fakt w g³ównej mierze do decyzji gminy. Uzasadnienie tej tezy zawarte jest w art. 3 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.).
Jednoczeœnie nale¿y dodaæ, i¿ przepis art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z póŸn. zm.), ustanawia ochronê gruntów rolnych stanowi¹cych u¿ytki rolne klas I–III, je¿eli ich zwarty
obszar przekracza 0,5 ha, wszystkich gruntów leœnych, w tym stanowi¹cych w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa. Przeznaczenie ww. gruntów rolnych i leœnych na cele nierolnicze
i nieleœne, dokonuje siê w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego po
uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych. Z ochrony tej wy³¹czone s¹ grunty stanowi¹ce u¿ytki rolne po³o¿one w granicach
administracyjnych miast (art. 5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych).
Przedstawiaj¹c powy¿sze informacje wyra¿am nadziejê, ¿e pozwol¹ one na wyjaœnienie w¹tpliwoœci wskazywanych we wspólnym oœwiadczeniu Pana Senatora Leszka
Czarnobaja oraz Pana Senatora Romana Zaborowskiego, w tym w szczególnoœci odnosz¹cych siê do znacz¹cej roli aktywnoœci planistycznej gmin, które przystêpuj¹c do
sporz¹dzenia lub aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
decyduj¹ o przeznaczeniu nieruchomoœci.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu

9. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r.

15

Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Apelujê o ponowne rozpatrzenie sprawy podzia³u przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej œrodków z Funduszu Pracy na rok 2012 z przeznaczeniem na programy promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej.
Jak poinformowa³a mnie marsza³ek województwa lubuskiego, pani El¿bieta Polak, kwota dla tego województwa zosta³a zmniejszona w stosunku
do pocz¹tkowych ustaleñ o 15%.
Pierwsze informacje, jakie dotar³y do Urzêdu Marsza³kowskiego w Zielonej
Górze, w sprawie podzia³u œrodków na wymienione dzia³ania mówi³y o przeznaczeniu 66 milionów 218 tysiêcy 300 z³. Ostateczna kwota œrodków z Funduszu Pracy w 2012 r. na programy zatrudnienia wynosi 56 milionów 596 tysiêcy
600 z³, to jest o 9 milionów 621 tysiêcy 700 z³ mniej ni¿ wed³ug pierwszej informacji – czyli o 15% mniej. Kwota ta jest na poziomie z ubieg³ego roku.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie
okolicznoœci i przyczyn zaistnia³ej sytuacji. W pismach, które marsza³ek województwa lubuskiego otrzymywa³a od Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, wielokrotnie by³a mowa o wyraŸnym zwiêkszeniu nak³adów na
programy promocji zatrudnienia. Nie ma to jednak poparcia w aktualnym limicie dla województwa lubuskiego.
Z powa¿aniem
Robert Dowhan

OdpowiedŸ
Warszawa, 26.04.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie BPS/043-09-326/12 z dnia 16.04.2012 r.
oœwiadczeniem senatorskim Roberta Dowhana z³o¿onym podczas 9. posiedzenia Senatu RP w sprawie podzia³u œrodków Funduszu Pracy w 2012 r. przeznaczonych na
aktywizacjê bezrobotnych, uprzejmie informujê.
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej nie ma uprawnieñ do ustalenia w trybie indywidualnym limitu œrodków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Regulacje
powy¿szej kwestii zawieraj¹ ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) oraz wydane
na jej podstawie akty wykonawcze. Zgodnie z §4 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej z dnia 7 paŸdziernika 2011 r. w sprawie szczegó³owych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. Nr 221, poz. 137) do czasu zatwierdzenia przez
dysponenta Funduszu planu finansowego wed³ug zadañ, podstaw¹ wydatkowania œrodków Funduszu jest projekt planu finansowego wed³ug zadañ sporz¹dzany na podstawie
projektu planu finansowego Funduszu Pracy. Na tej podstawie do naliczenia pierwotnie
ustalonych limitów œrodków dla województw przyjêto kwoty zapisane w projekcie ustawy bud¿etowej uchwalonej przez Radê Ministrów w dniu 6 grudnia 2011 r. i przekazanej
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pod obrady Parlamentu. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej w dniu 22 grudnia 2011 roku zatwierdzi³ projekt planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 rok (tzw. plan wed³ug zadañ i organów finansuj¹cych te zadania). Ogólna pula œrodków na finansowanie
aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu stanowi³a kwotê 3.435.080,0 tys. z³. Z tego
pula œrodków naliczona zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009
r. w sprawie algorytmu ustalania kwot œrodków Funduszu Pracy na finansowanie zadañ
w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019) z przeznaczeniem na programy na rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, realizowane przez urzêdy pracy wynios³a 1.922.211,7 tys. z³.
Podzia³ œrodków na województwa zosta³ dokonany zgodnie z §3 ww. rozporz¹dzenia
Rady Ministrów w sprawie algorytmu. Algorytm podzia³u œrodków opiera siê na wielu
zmiennych m.in. uwzglêdnia przychody Funduszu Pracy ze œrodków Unii Europejskiej
uzyskane w poprzednim roku z tytu³u realizacji w województwie projektów wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Na dzieñ naliczenia kwot dla województw dysponowaliœmy danymi o przychodach Funduszu Pracy z tytu³u realizacji
tych projektów, uzyskanymi z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w kwocie
776.808,8 tys. z³ oraz o ich podziale na poszczególne województwa.
Tu zaznaczyæ nale¿y, ¿e w decyzjach wydanych na podstawie projektu ustawy bud¿etowej Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej zawiera³ pisemn¹ informacjê, o tym ¿e ustalony limit obowi¹zuje do czasu ustalenia limitu na podstawie ustawy bud¿etowej.
W dniu 15 marca 2012 roku opublikowano obowi¹zuj¹c¹ ustawê bud¿etow¹
na rok 2012. Na jej podstawie w dniu 16 marca 2012 roku Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej zatwierdzi³ ostateczny plan finansowy Funduszu Pracy w podziale na zadania
oraz organy finansuj¹ce te zadania. Ogólna pula œrodków na finansowanie aktywnych
form przeciwdzia³ania bezrobociu nie uleg³a zmianie. Jednak¿e w myœl rozporz¹dzenia
z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie algorytmu ustalania
kwot œrodków Funduszu Pracy na finansowanie zadañ w województwie (Dz. U. Nr 295,
poz. 1747), obowi¹zuj¹cego od 1 stycznia 2012 roku, z §2 ust. 1 pkt 1 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot œrodków
Funduszu Pracy na finansowanie zadañ w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019) wykreœlono element dotycz¹cy œrodków na restrukturyzacjê zatrudniania w zakresie i na
zasadach okreœlonych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiêbiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. W wyniku czego naliczona pula œrodków na finansowanie przez urzêdy pracy programów na rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2012 wynosi 1.921.311,8 tys. z³.
Nowy podzia³ œrodków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej uwzglêdni³ tak¿e faktyczn¹, wy¿sz¹ kwotê przychodów Funduszu Pracy ze œrodków Unii Europejskiej uzyskan¹
w ca³ym roku 2011 w kwocie 1.057.103,6 tys. z³ oraz zmianê udzia³u tych przychodów
w województwie w kwocie przychodów ogó³em, co wp³ynê³o bezpoœrednio na zmianê
kwoty obliczonej na podstawie §3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca
2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot œrodków Funduszu Pracy na finansowanie zadañ w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019, ze zm.).
W dniu 30 marca br. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej podj¹³ decyzjê o przyznaniu dodatkowych œrodków tym województwom, które odnotowa³y spadek œrodków
Funduszu Pracy naliczonych na 2012 r., poprzez zwiêkszenie ogólnej puli œrodków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonej na realizacjê w bie¿¹cym roku programów specjalnych i o zmianie struktury podzia³u tych œrodków w ramach województw. W wyniku
powy¿szego województwo lubuskie uzyska³o dodatkow¹ kwotê 9.621,7 tys. z³ do wykorzystania w bie¿¹cym roku na realizacjê programów specjalnych.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Czes³awa Ostrowska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy
Oœwiadczenie w sprawie utworzenia rz¹dowego programu operacyjnego
wspieraj¹cego realizacjê przedsiêwziêæ ukierunkowanych na podniesienie
jakoœci lokalnej infrastruktury sportowej.
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej apelujê o utworzenie rz¹dowego
programu operacyjnego wspieraj¹cego finansowo realizacjê przedsiêwziêæ
ukierunkowanych na podniesienie jakoœci lokalnej infrastruktury sportowej,
z uwzglêdnieniem szczególnie stadionów jako obiektów o wyj¹tkowym znaczeniu dla sportu zawodowego i amatorskiego.
Priorytetem wielu gmin jest wspieranie wszelkich inicjatyw przyczyniaj¹cych siê do rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. W obliczu
zbli¿aj¹cego siê Euro 2012 oraz proklamowania zdrowego trybu ¿ycia powsta³o zapotrzebowanie na podniesienie jakoœci infrastruktury sportowej.
Barier¹, która ogranicza funkcjonalnoœæ stadionów, jest ich z³y stan techniczny. Wystêpuje te¿ niedobór tego typu obiektów. Koszt modernizacji obiektów sportowych jest bardzo wysoki, nie wspomnê ju¿ o nowych inwestycjach. Finanse jednostek samorz¹du terytorialnego s¹ w tej sferze mocno
ograniczone. Wsparcie ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, nawet przy maksymalnym poziomie dofinansowania ze strony samorz¹du terytorialnego, jest niewystarczaj¹ce.
Uruchomienie specjalnego programu wspó³finansuj¹cego z bud¿etu pañstwa realizacjê przedsiêwziêæ ukierunkowanych na rozwój lokalnej infrastruktury sportowej przyczyni siê do rozwoju spo³eczno-gospodarczego oraz
wzrostu atrakcyjnoœci regionów.
W tej chwili na terenie naszego kraju istnieje wiele obiektów, które wymagaj¹ remontu, w wielu gminach wci¹¿ brakuje stadionów.
Mam g³êbok¹ nadziejê, i¿ problem poruszony przeze mnie stanie siê impulsem do podjêcia stosownych dzia³añ oraz stworzenia programu finansuj¹cego tego typu przedsiêwziêcia. Mam na myœli zw³aszcza inwestycje
w bazê sportow¹ w ma³ych miejscowoœciach, by umo¿liwiæ rozwój m³odym
i utalentowanym ludziom z tamtych terenów.
Ze sportowym pozdrowieniem
Robert Dowhan

OdpowiedŸ
Warszawa, 15 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora RP Pana Roberta Dowhana przekazane
pismem z dnia 16 kwietnia 2012 r. (sygn. BPS/043-09-327/12) w sprawie utworzenia
rz¹dowego programu operacyjnego wspieraj¹cego realizacjê przedsiêwziêæ ukierunkowanych na podniesienie jakoœci lokalnej infrastruktury sportowej, z uwzglêdnieniem
szczególnie stadionów jako obiektów o wyj¹tkowym znaczeniu dla sportu zawodowego
i amatorskiego, uprzejmie informujê, co nastêpuje.
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Do chwili obecnej funkcjonowa³o w Ministerstwie kilka ogólnopolskich programów
dotycz¹cych dofinansowania infrastruktury sportowej ze œrodków FRKF (budowa
boisk wielofunkcyjnych, budowa ma³ych boisk pi³karskich „Blisko boisko”) lub ze
œrodków bud¿etowych („Moje Boisko – Orlik 2012”, „Bia³y Orlik”), w których to programach dofinansowanie oscylowa³o w okolicach 50% kosztu ca³kowitego i powy¿ej.
Ponadto w ramach wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej
dofinansowane s¹ ró¿nego rodzaju obiekty sportowe, w tym wspomniane przez Pana
Senatora remonty i budowy niewielkich stadionów sportowych w ma³ych miejscowoœciach.
Ministerstwo Sportu i Turystyki opieraj¹c siê na wieloletnich doœwiadczeniach dotycz¹cych dofinansowania infrastruktury sportowej a tak¿e dysponuj¹c raportem sporz¹dzonym przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Wizualizacja
i wskaŸnikowa analiza danych zwi¹zanych z iloœci¹ i rozmieszczeniem infrastruktury
sportowej dofinansowywanej ze œrodków Ministerstwa Sportu i Turystyki na terenie
Polski” pracuje nad kolejnym programem dotycz¹cym rozwoju infrastruktury sportowej w kraju, maj¹c jednoczeœnie œwiadomoœæ, ¿e ¿aden program nie bêdzie odpowiada³
potrzebom wszystkich gmin w Polsce ze wzglêdu na ich wielkoœæ, iloœæ mieszkañców,
rozproszenie i strukturê wiekow¹ mieszkañców. Nie bez znaczenia, bez wzglêdu na wysokoœæ dofinansowania s¹ koszty utrzymania wybudowanych obiektów sportowych.
O tym, ¿e powy¿sze czynniki maj¹ du¿e znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotycz¹cych budowy obiektów sportowych na terenie polskich gmin œwiadczy chocia¿by
fakt, ¿e pomimo bardzo korzystnych warunków dofinansowania 985 gmin nie zdecydowa³o siê na budowê „Orlika”, a 794 gminy nie bra³y udzia³u w ¿adnym z ww. ogólnopolskich programów. Wiêkszym zainteresowaniem cieszy siê budowa obiektów
sportowych wymagaj¹cych niewielkich nak³adów i niegeneruj¹cych wysokich kosztów
eksploatacji, od obiektów wymagaj¹cych wy¿szych nak³adów. Dlatego te¿ opracowywany projekt nowego programu rozwoju ogólnodostêpnej infrastruktury sportowej nakierowany bêdzie na likwidacjê „bia³ych plam” na mapie dostêpu do nowoczesnej
infrastruktury sportowej, z uwzglêdnieniem przytoczonych powy¿ej danych. W œwietle
powy¿szego Ministerstwo rozwa¿y propozycjê Pana Senatora.
Jak ju¿ wy¿ej wspomniano istnieje mo¿liwoœæ dofinansowania remontu lub budowy nowych, lokalnych stadionów w ramach wojewódzkich wieloletnich programów
rozwoju bazy sportowej. Dofinansowanie zgodnie z rozporz¹dzeniem 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) w zale¿noœci od wskaŸnika dochodów Gminy mo¿e wynosiæ od 33,0 do 70,0% wartoœci kosztorysowej inwestycji (§5 ust. 3 ww. rozporz¹dzenia).
Z wyrazami szacunku
Joanna Mucha
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Oœwiadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszê o przywrócenie proporcji
dofinansowania przez bud¿et pañstwa przebudowy i modernizacji dróg powiatowych w wysokoœci 50% w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2013 i lata nastêpne.
W latach 2009–2011 realizowany by³ program, który przyniós³ bardzo
wiele widocznych korzyœci. Bardzo wa¿nym profitem z tego przedsiêwziêcia
by³o o¿ywienie gospodarcze, nowe miejsca pracy oraz poprawa wizerunku
w³adz rz¹dowych i samorz¹dowych.
Bardzo krzywdz¹ce dla samorz¹dów powiatowych jest zmniejszenie finansowego udzia³u rz¹du do 30% wartoœci inwestycji drogowych. W sytuacji
obni¿enia deficytu w bud¿etach samorz¹dów lokalnych wiele z nich zrezygnowa³o z inwestycji drogowych. Inna sytuacja jest w powiatach grodzkich,
gdzie bez udzia³u œrodków rz¹dowych ³atwiej jest udŸwign¹æ ciê¿ar modernizacji dróg i miejskich uliczek.
Taki stan rzeczy mo¿e przyczyniæ siê do niszczenia dróg lokalnych. Niesie
to za sob¹ wiele negatywnych skutków, takich jak spadek atrakcyjnoœci gospodarczej i osiedleñczej terenów odleg³ych od aglomeracji miejskich oraz –
w perspektywie – wyludnianie siê gmin i powiatów.
Wszyscy powinniœmy dbaæ o drogi powiatowe. To od ich stanu zale¿y wizerunek ca³okszta³tu naszej infrastruktury drogowej.
Z powa¿aniem
Robert Dowhan

Stanowisko
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 24 kwietnia 2012 r.
Pan
Micha³ Boni
Minister Administracji i Cyfryzacji
Szanowny Panie Ministrze,
w zwi¹zku z pismem z dnia 16 kwietnia 2012 r., znak BPS/043-09-328/12, przy
którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Roberta Dowhana dotycz¹ce przywrócenia propozycji dofinansowania przez bud¿et pañstwa przebudowy i modernizacji
dróg powiatowych w wysokoœci 50% w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2013 i lata nastêpne, uprzejmie informujê.
Program ten zgodnie z Uchwa³¹ Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 wrzeœnia
2011 r. realizowany jest przez ministra w³aœciwego do spraw administracji publicznej
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i województw. Z uwagi na fakt, ¿e minister w³aœciwy do spraw administracji publicznej
zarz¹dza programem oraz nadzoruje i koordynuje jego realizacjê poprzez wojewodów,
w za³¹czeniu przekazujê przedmiotowe oœwiadczenie w celu udzielenia odpowiedzi.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 25 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przes³ane przez pana Tadeusza Jarmuziewicza Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przy piœmie z dnia
24 kwietnia 2012 roku (znak: TA-7MS-0701-2/1189244/12), oœwiadczenie pana senatora Roberta Dowhana z³o¿one podczas 9. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 kwietnia 2012 roku (znak: BPS/043-09-328/12) w sprawie przywrócenia proporcji
dofinansowania przez bud¿et pañstwa przebudowy i modernizacji dróg powiatowych
w wysokoœci 50% w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2013
i lata nastêpne, informujê co nastêpuje.
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ – Rozwój, ustanowiony uchwa³¹ Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 wrzeœnia
2011 roku jest programem wieloletnim ukierunkowanym na wsparcie potencja³u inwestycyjnego gmin i powiatów w obszarze lokalnej infrastruktury drogowej. Stanowi
on kontynuacjê Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008–2011, w ramach którego zmodernizowanych zosta³o ³¹cznie ponad 8 tys. km dróg samorz¹dowych, maj¹cych kluczowe znaczenie dla rozwoju gmin i powiatów oraz poprawy
warunków i jakoœci ¿ycia ich mieszkañców. Nowy program, przewidziany do realizacji
w latach 2012–2015, s³u¿yæ ma podtrzymaniu impulsu rozwojowego i trendów modernizacyjnych w obszarze lokalnej infrastruktury drogowej, w horyzoncie czasowym obowi¹zuj¹cej œredniookresowej strategii rozwoju kraju. Utrzymanie finansowego
wsparcia zadañ inwestycyjno-remontowych realizowanych na drogach powiatowych
i gminnych, w ramach rz¹dowego instrumentu pomocy dla jednostek samorz¹du lokalnego, uzasadnia potrzeba dalszej intensyfikacji procesów rozwojowych, dla których
barierê stanowi niedorozwój sieci drogowej i charakteryzuj¹ca j¹ niska jakoœæ techniczna, wyró¿niaj¹ce Polskê na tle innych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Realizowany obecnie nowy program wieloletni stanowi rozwiniêcie koncepcji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008–2011, w oparciu o rozszerzony ka-
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talog celów programowych oraz udoskonalone rozwi¹zania w zakresie zasad
finansowania i systemu realizacji. Strategicznym celem programu jest podniesienie
poziomu i jakoœci ¿ycia spo³ecznoœci lokalnych oraz zwiêkszenie efektywnoœci instytucji publicznych, dziêki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej
i efektywnej infrastruktury drogowej, poprzez wsparcie dzia³añ samorz¹du gminnego
i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu
dla zrównowa¿onego rozwoju spo³eczno-gospodarczego wspólnot samorz¹dowych.
Postanowienia nowego programu rz¹dowego czêœciowo odbiegaj¹ od rozwi¹zañ stosowanych w latach ubieg³ych. Przewiduj¹ one w szczególnoœci, i¿ udzia³ dotacji celowej
z bud¿etu pañstwa w kosztach realizacji zadania inwestycyjno-remontowego wyniesie
nie wiêcej ni¿ 30% tych kosztów – bêdzie zatem ni¿szy ni¿ w Narodowym programie
przebudowy dróg lokalnych 2008–2011. Rozwi¹zanie to podyktowane jest d¹¿eniem do
zwiêkszenia ³¹cznych nak³adów bud¿etu pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego na realizacjê programu, a w konsekwencji – do maksymalizacji jego efektów, zarówno w wymiarze rzeczowym, jak i w wymiarach spo³ecznym oraz gospodarczym. Za
przyjêtym rozwi¹zaniem przemawia tak¿e potrzeba efektywnego wykorzystania œrodków bud¿etu pañstwa przeznaczonych na wsparcie rozwoju lokalnej infrastruktury
drogowej, w sytuacji znacz¹cej nadwy¿ki zg³aszanych potrzeb inwestycyjnych po stronie samorz¹dowej, charakterystycznej dla ca³ego okresu obowi¹zywania Narodowego
programu przebudowy dróg lokalnych 2008–2011.
Przyjête rozwi¹zanie nie zagrozi³o wykluczeniem z udzia³u w nowym programie jakiejkolwiek kategorii jednostek samorz¹du lokalnego, co potwierdzi³y wyniki przeprowadzonego w miesi¹cu wrzeœniu i paŸdzierniku 2011 roku pierwszego naboru
wniosków o dofinansowanie zadañ inwestycyjno-remontowych, planowanych do realizacji w roku bie¿¹cym. Dotyczy to równie¿ powiatów, w tym powiatów ziemskich, których liczny udzia³ w naborze wniosków umo¿liwi³ zakwalifikowanie do dofinansowania
zadañ wyczerpuj¹cych œrodki dotacji celowej przeznaczonej na drogi powiatowe. Nowe
zasady dofinansowania zadañ samorz¹dowych nie ograniczy³y tak¿e mo¿liwoœci aplikowania o œrodki z bud¿etu pañstwa przez jednostki o s³abszym potencjale finansowym. Postanowienia programu nie okreœlaj¹ bowiem minimalnej wymaganej kwoty
wk³adu w³asnego, pozwalaj¹c tym samym na dostosowanie wielkoœci wnioskowanej
dotacji z bud¿etu pañstwa do zró¿nicowanych mo¿liwoœci finansowych jednostek samorz¹du terytorialnego.
Podkreœlenia wymaga, i¿ zapewnienie jak najliczniejszego udzia³u gmin i powiatów
we wspieranych z bud¿etu pañstwa dzia³aniach na rzecz modernizacji sieci dróg lokalnych jest jednym z g³ównych za³o¿eñ programu rz¹dowego. Poprawie dostêpnoœci
œrodków bud¿etu pañstwa przeznaczonych na wsparcie realizacji zadañ w³asnych jednostek samorz¹du terytorialnego w obszarze infrastruktury drogowej s³u¿¹ w szczególnoœci przewidziane w programie ograniczenia liczby dofinansowywanych zadañ
oraz kwoty dotacji, a tak¿e zasady wykorzystania oszczêdnoœci przetargowych.
Jednoczeœnie nale¿y nadmieniæ, i¿ systematyczn¹ ocenê efektywnoœci nowego programu wieloletniego oraz stopnia realizacji jego celów zapewni przewidziany w programie system monitorowania i sprawozdawczoœci na poziomie wojewódzkim
i ogólnokrajowym. Analiza danych obrazuj¹cych przebieg oraz wyniki funkcjonowania
programu stanowiæ bêdzie podstawê do weryfikacji prawid³owoœci przyjêtych rozwi¹zañ w ramach systemu realizacji programu i zasad dofinansowania zadañ samorz¹dowych z bud¿etu pañstwa. Skutkiem takiej weryfikacji mo¿e byæ równie¿
modyfikacja postanowieñ programu, je¿eli wyniki prowadzonego monitoringu wskazywaæ bêd¹ na celowoœæ wprowadzenia zmian s³u¿¹cych maksymalizacji efektów rzeczowych programu i jego oddzia³ywania spo³eczno-gospodarczego.
Z powa¿aniem
W³odzimierz Karpiñski
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Oœwiadczenie senator Heleny Hatki
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana w imieniu mieszkañców województwa lubuskiego,
którzy domagaj¹ siê realizacji wszystkich docelowych wêz³ów na autostradzie A2 na terenie województwa lubuskiego i przyspieszenia budowy wêz³ów £agów i Myszêcin.
Zgodnie z umow¹ koncesyjn¹ na odcinku autostrady A2 Œwiecko – Nowy
Tomyœl na terenie województwa lubuskiego zosta³o zaplanowane siedem
wêz³ów. W chwili obecnej wybudowano jedynie wêz³y Œwiecko, Rzepin, Torzym, Trzciel i Jordanowo, który jest nieczynny do czasu wybudowania drogi
ekspresowej S3.
Niestety podjêto decyzjê o przesuniêciu na dalszy okres budowy wêz³ów
Trzciel i Myszêcin, co znacznie ograniczy³o mieszkañcom i podró¿nym dostêpnoœæ do autostrady, a przedsiêbiorcom i uczestnikom ruchu tranzytowego –
do istniej¹cej infrastruktury zwi¹zanej z obs³ug¹ podró¿nych, jak i z gospodark¹ województwa lubuskiego.
Zaniechanie budowy zjazdów £agów i Myszêcin na autostradzie A2 spowoduje w najbli¿szym czasie dalsze negatywne konsekwencje polegaj¹ce na
ograniczeniu zatrudnienia w lokalnych przedsiêbiorstwach oraz zmniejszeniu dochodów samorz¹dów lokalnych, co mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na ich
mo¿liwoœci inwestycyjne. Zmniejszenie dochodów gmin mo¿e spowodowaæ
zmniejszenie funduszy na inwestycje, które pozwoli³yby na rozwój terenów
lokalnych przylegaj¹cych do autostrady A2 i planowanych wêz³ów £agów
i Myszêcin.
W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ uprzejmie proszê Pana Ministra
o podjêcie dzia³añ w celu przyspieszenia budowy zjazdów w £agowie i Myszêcinie.
Z powa¿aniem
Helena Hatka

OdpowiedŸ
Warszawa, 18 maja 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek!
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2012 r., znak BPS-043-09-329/12, przy
którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez senator Helenê Hatkê podczas 9. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 kwietnia 2012 r., w sprawie przyspieszenia budowy wêz³ów „£agów” i „Myszêcin” na odcinku autostrady p³atnej A2 Œwiecko – Nowy Tomyœl,
uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.
Po³o¿enie wêz³ów drogowych powinno przede wszystkim wynikaæ z uk³adu sieci
drogowej, a zatem lokalizacja wêz³ów jest uzale¿niona od powi¹zania drogi, na której
wêze³ jest zlokalizowany z istniej¹c¹ lub planowan¹ sieci¹ drogow¹. Ponadto na tej sieci powinien odbywaæ siê ruch na odpowiednim poziomie. Analiza powy¿szych uwarunkowañ znalaz³a swoje odzwierciedlenie w lokalizacji wêz³ów na autostradzie A2.
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Pamiêtaæ tak¿e nale¿y, i¿ funkcj¹ wêz³ów drogowych jest zmiana relacji podró¿y, co
prowadzi do mieszania siê ruchu lokalnego oraz ruchu tranzytowego. Autostrady dedykowane s¹ przede wszystkim dla ruchu tranzytowego. Odleg³oœæ planowanych wêz³ów „£agów” i „Myszêcin” od najbli¿szych istniej¹cych wêz³ów wynosi odpowiednio
16,1 km (od wêz³a „Torzym”) oraz 15,6 km (od wêz³a „Trzciel”), co jest zgodne z §9 ust. 1
Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Stanowi on bowiem, i¿ w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeñstwa ruchu drogowego okreœla siê dopuszczalne odstêpy miêdzy wêz³ami jako nie
mniejsze ni¿ 15 km, a w granicach lub s¹siedztwie du¿ego miasta lub zespo³u miast –
nie mniejsze ni¿ 5 km: dopuszcza siê wyj¹tkowo pojedyncze odstêpy nie mniejsze ni¿
5 km, a w granicach lub s¹siedztwie du¿ego miasta lub zespo³u miast – nie mniejsze
ni¿ 3 km, je¿eli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstêpy uzasadniaj¹.
Jednoczeœnie przypominam, i¿ obecny poziom ruchu zarówno na autostradzie A2,
jak i na drodze krajowej nr 92 stanowi sytuacjê przejœciow¹, wynikaj¹c¹ z faktu, ¿e na
odcinku Œwiecko – Nowy Tomyœl nie s¹ pobierane op³aty. 20 maja 2012 roku rozpocznie siê pobór op³at na tym odcinku autostrady, a w 2013 r. rozwa¿ane jest równie¿ objêcie elektronicznym poborem op³at drogi krajowej nr 92 na odcinku Œwiecko – Nowy
Tomyœl. Oba te czynniki w znacz¹cy sposób wp³yn¹ na rozk³ad ruchu pomiêdzy autostrad¹ a równoleg³¹ drog¹ krajow¹, a tym samym na obs³ugê regionu przez autostradê
A2. Chcia³bym jednak zaznaczyæ, i¿ niezale¿nie od liczby wêz³ów na danym odcinku,
jak równie¿ wprowadzanych op³at, poziom ruchu na drodze równoleg³ej do autostrady,
nie bêdzie ju¿ tak wysoki jak to mia³o miejsce w czasie gdy autostrada nie istnia³a. Postulowane przez Pani¹ Senator przyspieszenie budowy wêz³ów „£agów” i „Myszêcin” jedynie ze wzglêdu na interes spo³ecznoœci lokalnej oraz ruch lokalny nie stanowi
wystarczaj¹cej przes³anki do podjêcia dzia³añ w celu budowy przedmiotowych wêz³ów.
Minister ds. transportu, zawieraj¹c umowê o budowê i eksploatacjê autostrady
p³atnej na odcinku Œwiecko – Nowy Tomyœl uwzglêdni³ postula³y lokalnych w³adz co do
terminów realizacji wêz³ów „Torzym” oraz „Trzciel”. Decyzja o przyspieszeniu budowy
wêz³ów zosta³a podjêta na pocz¹tku 2008 r., po przeprowadzeniu wnikliwej analizy
i rozwa¿eniu argumentów przedstawionych przez samorz¹dy lokalne. W ówczesnym
czasie nieznane by³y natomiast oczekiwania spo³ecznoœci lokalnych co do warunków
realizacji wêz³ów „£agów” oraz „Myszêcin”, w zwi¹zku z tym ich budowa mia³aby siê odbywaæ zgodnie z przyjêtymi przez strony warunkami przy uwzglêdnieniu przes³anki
ekonomicznej.
Podsumowuj¹c, podtrzymujê swoj¹ opiniê, i¿ na dzieñ dzisiejszy Skarb Pañstwa
nie widzi niezbêdnego uzasadnienia do natychmiastowej realizacji powy¿szych wêz³ów.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana
skierowane do ministra pracy i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z podzia³em œrodków Funduszu Pracy dla województw na
2012 r. z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dokonanym na podstawie ustawy bud¿etowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r.,
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Zielonej Górze otrzyma³ kwotê o 15% mniejsz¹
w stosunku do kwoty wynikaj¹cej z pierwszych informacji.
W wyjaœnieniach wskazuj¹cych na ró¿nicê w przychodach z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego nie wykazuje siê w sposób ewidentny, sk¹d pojawi³y siê takie ró¿nice kwotowe.
W Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w Zielonej Górze nie odnotowano tak
drastycznych zmian uwarunkowañ formalnoprawnych, miêdzy innymi rozdzia³u i rozliczania œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, aby sta³y
siê one przyczyn¹ zmniejszenia o 15% przyznawanych œrodków.
W rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2009 r. dotycz¹cym algorytmu ustalania kwot œrodków Funduszu Pracy na finansowanie zadañ
w województwie wskazuje siê, ¿e œrodki na realizacjê projektów wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego s¹ przekazywane z rezerwy regionalnej, która stanowi 35% kwoty przyznanej na finansowanie zadañ
w województwie. St¹d, gdy siê zna te kwoty, istnieje mo¿liwoœæ oszacowania
z du¿ym prawdopodobieñstwem ewentualnych przychodów z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Jednoczeœnie z zestawienia Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej wynika, ¿e dwanaœcie na szesnaœcie województw mog³o
przekroczyæ trzydziestopiêcioprocentow¹ wartoœæ, któr¹ wskazano w rozporz¹dzeniu w sprawie algorytmu.
Urzêdy pracy, aby skorzystaæ z wyrównania brakuj¹cych kwot, ubiegaj¹
siê o nie tylko i wy³¹cznie w formie programów specjalnych, zgodnie ze zgod¹
wyra¿on¹ przez resort. Jednak¿e po ograniczeniu o 15% kwoty œrodków samorz¹dy powiatów nie maj¹ takich mo¿liwoœci, aby zaanga¿owaæ 10% otrzymanego dla powiatu limitu œrodków Funduszu Pracy w programy i inne
fakultatywne zadania, dziêki czemu urzêdy pracy mog³yby ubiegaæ siê o dodatkowe œrodki z Funduszu Pracy.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹
o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Dlaczego województwo lubuskie dosta³o o 15% mniejsz¹ kwotê œrodków Funduszu Pracy na rok 2012?
2. Jak urzêdy pracy maj¹ sobie poradziæ w zaistnia³ej sytuacji, gdy samorz¹dy powiatowe nie posiadaj¹ wystarczaj¹cych œrodków, aby zaanga¿owaæ je w celu ubiegania siê przez nie o uzyskanie potrzebnych kwot
z Funduszu Pracy?
Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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OdpowiedŸ
Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie BPS/043-09-330/12 z dnia 16.04.2012 r.
oœwiadczeniem senatorskim Stanis³awa Iwana z³o¿onym podczas 9. posiedzenia Senatu RP w sprawie podzia³u œrodków Funduszu Pracy dla województw w 2012 r. przeznaczonych na aktywizacjê bezrobotnych, uprzejmie informujê.
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej nie ma uprawnieñ do ustalenia w trybie indywidualnym limitu œrodków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Regulacje
powy¿szej kwestii zawieraj¹ ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) oraz wydane
na jej podstawie akty wykonawcze. Zgodnie z §4 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej z dnia 7 paŸdziernika 2011 r. w sprawie szczegó³owych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. Nr 221, poz. 137) do czasu zatwierdzenia
przez dysponenta Funduszu planu finansowego wed³ug zadañ, podstaw¹ wydatkowania œrodków Funduszu jest projekt planu finansowego wed³ug zadañ sporz¹dzany na
podstawie projektu planu finansowego Funduszu Pracy. Na tej podstawie do naliczenia pierwotnie ustalonych limitów œrodków dla województw przyjêto kwoty zapisane
w projekcie ustawy bud¿etowej uchwalonej przez Radê Ministrów w dniu 6 grudnia
2011 r. i przekazanej pod obrady Parlamentu. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej
w dniu 22 grudnia 2011 roku zatwierdzi³ projekt planu finansowego Funduszu Pracy
na 2012 rok (tzw. plan wed³ug zadañ i organów finansuj¹cych te zadania). Ogólna pula
œrodków na finansowanie aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu stanowi³a
kwotê 3.435.080,0 tys. z³. Z tego pula œrodków naliczona zgodnie z rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot œrodków
Funduszu Pracy na finansowanie zadañ w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019)
z przeznaczeniem na programy na rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej, realizowane przez urzêdy pracy wynios³a
1.922.211,7 tys. z³.
Podzia³ œrodków na województwa zosta³ dokonany zgodnie z §3 ww. rozporz¹dzenia
Rady Ministrów w sprawie algorytmu. Algorytm podzia³u œrodków opiera siê na wielu
zmiennych m.in. uwzglêdnia przychody Funduszu Pracy ze œrodków Unii Europejskiej
uzyskane w poprzednim roku z tytu³u realizacji w województwie projektów wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Na dzieñ naliczenia kwot dla województw dysponowaliœmy danymi o przychodach Funduszu Pracy z tytu³u realizacji
tych projektów, uzyskanymi z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w kwocie
776.808,8 tys. z³ oraz o ich podziale na poszczególne województwa.
Tu zaznaczyæ nale¿y, ¿e w decyzjach wydanych na podstawie projektu ustawy bud¿etowej Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej zawiera³ pisemn¹ informacjê,
o tym ¿e ustalony limit obowi¹zuje do czasu ustalenia limitu na podstawie ustawy bud¿etowej. W dniu 15 marca 2012 roku opublikowano obowi¹zuj¹c¹ ustawê bud¿etow¹
na rok 2012. Na jej podstawie w dniu 16 marca 2012 roku Minister Pracy i Polityki
Spo³ecznej zatwierdzi³ ostateczny plan finansowy Funduszu Pracy w podziale na zadania oraz organy finansuj¹ce te zadania. Ogólna pula œrodków na finansowanie aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu nie uleg³a zmianie. Jednak¿e w myœl
rozporz¹dzenia z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot œrodków Funduszu Pracy na finansowanie zadañ w województwie (Dz. U. Nr 295, poz. 1747), obowi¹zuj¹cego od 1 stycznia 2012 roku, z §2 ust. 1
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pkt 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu
ustalania kwot œrodków Funduszu Pracy na finansowanie zadañ w województwie
(Dz. U. Nr 123, poz. 1019) wykreœlono element dotycz¹cy œrodków na restrukturyzacjê
zatrudniania w zakresie i na zasadach okreœlonych w przepisach o pomocy publicznej
dla przedsiêbiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. W wyniku czego naliczona pula œrodków na finansowanie przez urzêdy pracy programów na rzecz promocji
zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2012 wynosi 1.921.311,8 tys. z³.
Nowy podzia³ œrodków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej uwzglêdni³ tak¿e faktyczn¹, wy¿sz¹ kwotê przychodów Funduszu Pracy ze œrodków Unii Europejskiej uzyskan¹
w ca³ym roku 2011 w kwocie 1.057.103,6 tys. z³ oraz zmianê udzia³u tych przychodów
w województwie w kwocie przychodów ogó³em, co wp³ynê³o bezpoœrednio na zmianê
kwoty obliczonej na podstawie §3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca
2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot œrodków Funduszu Pracy na finansowanie zadañ w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019, ze zm.).
W dniu 30 marca br. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej podj¹³ decyzjê o przyznaniu dodatkowych œrodków tym województwom, które odnotowa³y spadek œrodków
Funduszu Pracy naliczonych na 2012 r., poprzez zwiêkszenie ogólnej puli œrodków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonej na realizacjê w bie¿¹cym roku programów specjalnych i o zmianie struktury podzia³u tych œrodków w ramach województw. W wyniku
powy¿szego województwo lubuskie uzyska³o dodatkow¹ kwotê 9.621,7 tys. z³ do wykorzystania w bie¿¹cym roku na realizacjê programów specjalnych.
Maj¹c na uwadze trudn¹ sytuacjê na rynku pracy w wojewó dztwie lubuskim
uprzejmie informujê, ¿e powiatowe urzêdy pracy za poœrednictwem Marsza³ka Województwa bêd¹ mog³y ubiegaæ siê o dodatkowe œrodki w ramach ewentualnej kwoty rezerwy Funduszu Pracy niewykorzystanej przez pozosta³e województwa na realizacjê
programów specjalnych. Dodatkowym Ÿród³em finansowania aktywizacji osób pozostaj¹cych bez pracy mog¹ byæ równie¿ œrodki rezerwy zabezpieczone na realizacjê programów aktywizacji osób bezrobotnych, na terenach na których mia³y miejsce klêski
¿ywio³owe oraz programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy
z przyczyn niedotycz¹cych pracowników oraz pracowników objêtych zwolnieniami monitorowanymi.
Jednoczeœnie na podstawie §12a rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca
2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot œrodków Funduszu Pracy na finansowanie zadañ w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019, ze zm.) samorz¹dy powiatowe za
poœrednictwem Marsza³ka Województwa mog¹ wnioskowaæ do Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej o zwiêkszenie limitu œrodków na aktywne programy rynku pracy ze œrodków fakultatywnych, których wykorzystanie w danym roku bud¿etowym nie jest mo¿liwe lub by³oby nieefektywne.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Czes³awa Ostrowska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z planem budowy wêz³ów drogowych na nowo oddanym odcinku autostrady A2 oraz przedstawionym mi stanowiskiem Sejmiku Województwa Lubuskiego, uchwa³ami i wnioskami samorz¹dów lokalnych oraz
Lubuskiego Stowarzyszenia Transportu Drogowego wnoszê o realizacjê
wszystkich docelowych wêz³ów na autostradzie A2 na terenie województwa
lubuskiego.
Zgodnie z umow¹ koncesyjn¹ zawart¹ miêdzy Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej a Autostrad¹ Wielkopolsk¹ SA na autostradzie A2 Œwiecko – Nowy Tomyœl wybudowano i otwarto do u¿ytkowania 5 wêz³ów: Œwiecko, Rzepin, Torzym, Trzciel, Nowy Tomyœl. Jednak
zgodnie z zapisem umowy na terenie województwa lubuskiego zaplanowano
7 wêz³ów drogowych. Szósty wêze³, Jordanowo, zostanie oddany do u¿ytkowania po wybudowaniu drogi ekspresowej S3. Obecnie realizacja drogi ekspresowej S3 i po³¹czenia jej z autostrad¹ A2 w wêŸle Jordanowo jest dla
w³adz województwa lubuskiego równie¿ priorytetowa.
Wiadomo, ¿e umowa przewiduje równie¿ przyst¹pienie do realizacji wêz³a £agów (zlokalizowanego w km 51+510 autostrady) oraz wêz³a Myszêcin
(zlokalizowanego w km 76+195 autostrady). Termin ich realizacji strony umowy uzale¿ni³y od przes³anki ekonomicznej. Jednak¿e przesuniêcie na dalszy
okres budowy tych wêz³ów w istotny sposób ograniczy³o mieszkañcom i podró¿uj¹cym dostêpnoœæ do autostrady, a ponadto przedsiêbiorcom i ruchowi
tranzytowemu znacznie zmniejszy³o dostêp do istniej¹cej infrastruktury
zwi¹zanej z obs³ug¹ podró¿nych oraz gospodark¹ województwa lubuskiego.
St¹d zak³adany poziom ruchu na tym odcinku autostrady jest w zaistnia³ej
sytuacji niemo¿liwy do osi¹gniêcia, a chodzi o to, ¿eby spe³niæ przes³ankê
ekonomiczn¹ wskazan¹ w podpisanej umowie na szybsz¹ realizacjê wa¿nych dla regionu wêz³ów.
Zaniechanie realizacji wspomnianych zjazdów, £agów i Myszêcin, w najbli¿szym czasie bêdzie skutkowa³o drastycznymi dzia³aniami, polegaj¹cymi
na ograniczeniu zatrudnienia w lokalnych przedsiêbiorstwach, a inwestuj¹cy
przedsiêbiorcy bêd¹ zmuszeni przenosiæ swój lokalny biznes do innych gmin,
poza województwo, gdzie infrastruktura drogowa bêdzie atrakcyjniejsza.
W efekcie zmniejsz¹ siê dochody lokalnych samorz¹dów, a przez to fundusze
na inwestycje, które pozwoli³yby na rozwój terenów przylegaj¹cych do autostrady A2 i planowanych wêz³ów drogowych £agów, Myszêcin, Jordanowo.
Bêdzie to mia³o wp³yw równie¿ na rozwój ca³ego województwa lubuskiego.
Ponadto odleg³oœæ planowanych wêz³ów £agów i Myszêcin od najbli¿szych ju¿ istniej¹cych wynosi 16,1 km (dotyczy wêz³a Torzym) oraz 15,6 km
(dotyczy wêz³a Trzciel), co powa¿nie utrudnia mieszkañcom i podró¿uj¹cym
korzystanie z istniej¹cej infrastruktury drogowej, a rozwój terenów lokalnie
przylegaj¹cych do A2 jest znacznie os³abiony, a w dalszej perspektywie – zagro¿ony.
Odcinek autostrady A2 jest strategicznym punktem komunikacyjnym województwa lubuskiego na linii wschód – zachód, poniewa¿ ulokowane na tym
terenie firmy zagraniczne i krajowe korzystaj¹ z niej jako z istotnego korytarza tranzytowego.
W zwi¹zku z powy¿szym proszê Pana Ministra o szczegó³ow¹ analizê
wskazanych przes³anek w celu przyspieszenia budowy pozosta³ych wêz³ów zaplanowanych na terenie województwa lubuskiego na odcinku autostrady A2.
Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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OdpowiedŸ
Warszawa, 8 maja 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek!
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2012 r., znak BPS-043-09-331/12, przy
którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Stanis³awa Iwana podczas
9. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 kwietnia 2012 r., w sprawie przyspieszenia budowy wêz³ów „£agów” i „Myszêcin” na odcinku autostrady p³atnej A2 Œwiecko – Nowy Tomyœl, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.
Po³o¿enie wêz³ów drogowych powinno przede wszystkim wynikaæ z uk³adu sieci
drogowej, a zatem lokalizacja wêz³ów jest uzale¿niona od powi¹zania drogi, na której
wêze³ jest zlokalizowany z istniej¹c¹ lub planowan¹ sieci¹ drogow¹. Ponadto na tej sieci powinien odbywaæ siê ruch na odpowiednim poziomie. Analiza powy¿szych uwarunkowañ znalaz³a swoje odzwierciedlenie w lokalizacji wêz³ów na autostradzie A2.
Pamiêtaæ tak¿e nale¿y, i¿ funkcj¹ wêz³ów drogowych jest zmiana relacji podró¿y, co
prowadzi do mieszania siê ruchu lokalnego oraz ruchu tranzytowego. Autostrady dedykowane s¹ przede wszystkim dla ruchu tranzytowego. Dlatego te¿, jak wskaza³em
Panu Senatorowi w piœmie z dnia 24 lutego 2012 r. odleg³oœæ planowanych wêz³ów „£agów” i „Myszêcin” od istniej¹cych wêz³ów autostradowych wynosi odpowiednio
16,1 km oraz 15,6 km, co jest zgodne z §9 ust. l. Rozporz¹dzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie. Stanowi on bowiem, i¿ w celu
zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeñstwa ruchu drogowego okreœla siê dopuszczalne odstêpy miêdzy wêz³ami jako nie mniejsze ni¿ 15 km, a w granicach lub
s¹siedztwie du¿ego miasta lub zespo³u miast – nie mniejsze ni¿ 5 km; dopuszcza siê
wyj¹tkowo pojedyncze odstêpy nie mniejsze ni¿ 5 km, a w granicach lub s¹siedztwie
du¿ego miasta lub zespo³u miast – nie mniejsze ni¿ 3 km, je¿eli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstêpy uzasadniaj¹.
Jednoczeœnie przypominam, i¿ obecny poziom ruchu zarówno na autostradzie
A2, jak i na drodze krajowej nr 92 stanowi sytuacjê przejœciow¹, wynikaj¹c¹ z faktu,
¿e na odcinku Œwiecko – Nowy Tomyœl nie s¹ pobierane op³aty. 20 maja 2012 roku
rozpocznie siê pobór op³at na tym odcinku autostrady, a w 2013 r. rozwa¿ane jest równie¿ objêcie elektronicznym poborem op³at drogi krajowej nr 92 na odcinku Œwiecko
– Nowy Tomyœl. Oba te czynniki w znacz¹cy sposób wp³yn¹ na rozk³ad ruchu pomiêdzy autostrad¹ a równoleg³¹ drog¹ krajow¹, a tym samym na obs³ugê regionu przez
autostradê A2. Chcia³bym jednak zaznaczyæ, i¿ niezale¿nie od liczby wêz³ów na danym odcinku, jak równie¿ wprowadzanych op³at, poziom ruchu na drodze równoleg³ej do autostrady, nie bêdzie ju¿ tak wysoki jak to mia³o miejsce w czasie gdy
autostrada nie istnia³a. Postulowane przez Pana Pos³a przyspieszenie budowy wêz³ów „£agów” i „Myszêcin” jedynie ze wzglêdu na interes spo³ecznoœci lokalnej oraz
ruch lokalny nie stanowi wystarczaj¹cej przes³anki do podjêcia dzia³añ w celu budowy przedmiotowych wêz³ów.
Minister ds. transportu, zawieraj¹c umowê o budowê i eksploatacjê autostrady
p³atnej na odcinku Œwiecko – Nowy Tomyœl uwzglêdni³ postulaty lokalnych w³adz co do
terminów realizacji wêz³ów „Torzym” oraz „Trzciel”. Decyzja o przyspieszeniu budowy
wêz³ów zosta³a podjêta na pocz¹tku 2008 r., po przeprowadzeniu wnikliwej analizy
i rozwa¿eniu argumentów przedstawionych przez samorz¹dy lokalne. W ówczesnym
czasie nieznane by³y natomiast oczekiwania spo³ecznoœci lokalnych co do warunków
realizacji wêz³ów „£agów” oraz „Myszêcin”, w zwi¹zku z tym ich budowa mia³aby siê od-
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bywaæ zgodnie z przyjêtymi przez strony warunkami przy uwzglêdnieniu przes³anki
ekonomicznej.
Podsumowuj¹c, podtrzymujê swoj¹ opiniê, i¿ na dzieñ dzisiejszy Skarb Pañstwa
nie widzi niezbêdnego uzasadnienia do natychmiastowej realizacji wymienionych wêz³ów.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych na
rok 2013 i lata nastêpne oraz z pismem Konwentu Starostów i Wicestarostów
Lubuskich w tej kwestii sk³adam oœwiadczenie w sprawie przywrócenia proporcji dofinansowania przez bud¿et pañstwa przebudowy i modernizacji
dróg powiatowych w wysokoœci 50%.
Wczeœniejszy program, który by³ realizowany w latach 2009–2011, przyniós³ pozytywne skutki dla rozwoju gospodarczego, zmniejszenia bezrobocia
na terenie województwa lubuskiego oraz poprawi³ wizerunek zarówno w³adz
samorz¹dowych, jak i w³adz rz¹dowych. Ponadto finansowy udzia³ rz¹du
w przebudowie dróg lokalnych wyniós³ tyle, ile wp³ywy do bud¿etu pañstwa
z tytu³u podatków zarówno poœrednich, jak i bezpoœrednich.
Obecny Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2013 i lata nastêpne zak³ada w swoich dzia³aniach obni¿enie a¿ do 30% wartoœci inwestycji starostw powiatowych, co umo¿liwia zwrot inwestuj¹cym
samorz¹dom zaledwie czêœci dochodów bud¿etu pañstwa. W zaistnia³ej sytuacji, kiedy restrykcyjnie obni¿ono deficyt w bud¿etach samorz¹dów, zmuszono je do zminimalizowania, a niekiedy wrêcz odst¹pienia od podjêcia
inwestycji drogowych. St¹d te¿ ciê¿ar modernizacji miêdzy innymi uliczek
miejskich spad³ na powiaty grodzkie, które równie¿ za jakiœ czas bêd¹ interweniowa³y u w³adz w sprawie œrodków finansowych na modernizacjê ulic.
Konsekwencj¹ istnienia takiego stanu rzeczy bêdzie postêpuj¹ca ju¿ degradacja infrastruktury dróg lokalnych, a w dalszej perspektywie równie¿
i p³atnych dróg krajowych oraz autostrad, w wyniku zwiêkszaj¹cego siê ruchu towarowego. Dodatkowo nast¹pi spadek atrakcyjnoœci gospodarczej
i osiedleñczej terenów nale¿¹cy do starostw powiatowych odleg³ych od du¿ych aglomeracji miejskich, gdzie korzysta siê z szeroko modernizowanej infrastruktury drogowej. A co za tym idzie, mieszkañcy zaczn¹ przenosiæ siê do
gmin i powiatów po³o¿onych w tych aglomeracjach, poniewa¿ dobra infrastruktura drogowa jest dziœ niezbêdna do rozwoju przedsiêbiorczoœci, powstawania nowych miejsc pracy i rozwoju spo³ecznego obywateli.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra o przeanalizowanie mo¿liwoœci przywrócenia propozycji dofinansowania przez bud¿et
pañstwa przebudowy i modernizacji dróg powiatowych tak, aby starostwa
powiatowe nie by³y w znacznym stopniu poszkodowane w realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2013 i w kolejnych
latach.
Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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Stanowisko
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 8 maja 2012 r.
Pan
Micha³ Boni
Minister Administracji i Cyfryzacji
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z pismem z dnia 16 kwietnia 2012 r., znak BPS/043-09-331/12, przy
którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Iwana dotycz¹ce przywrócenia propozycji dofinansowania przez bud¿et pañstwa przebudowy i modernizacji
dróg powiatowych w wysokoœci 50% w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2013 i lata nastêpne, uprzejmie informujê, i¿ zgodnie z Uchwa³¹
Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 wrzeœnia 2011 r., powy¿szy Program realizowany jest przez ministra w³aœciwego do spraw administracji publicznej i województw.
W zwi¹zku z tym, ¿e minister w³aœciwy do spraw administracji publicznej zarz¹dza
programem oraz nadzoruje i koordynuje jego realizacjê poprzez wojewodów, w za³¹czeniu przekazujê przedmiotowe oœwiadczenie w celu udzielenia odpowiedzi przez Pana
Ministra.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 29 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przes³ane przez pana Tadeusza Jarmuziewicza Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przy piœmie z dnia
08 maja 2012 roku (znak: TA-3AR-0701-1937/12), oœwiadczenie pana senatora Stanis³awa Iwana z³o¿one podczas 9. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 kwietnia 2012 roku
(znak: BPS/043-09-331/12) w sprawie przywrócenia proporcji dofinansowania przez
bud¿et pañstwa przebudowy i modernizacji dróg powiatowych w wysokoœci 50% w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2013 i lata nastêpne, informujê co nastêpuje.
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Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ – Rozwój, ustanowiony uchwa³¹ Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 wrzeœnia
2011 roku jest programem wieloletnim ukierunkowanym na wsparcie potencja³u inwestycyjnego gmin i powiatów w obszarze lokalnej infrastruktury drogowej. Stanowi
on kontynuacjê Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008–2011, w ramach którego zmodernizowanych zosta³o ³¹cznie ponad 8 tys. km dróg samorz¹dowych, maj¹cych kluczowe znaczenie dla rozwoju gmin i powiatów oraz poprawy
warunków i jakoœci ¿ycia ich mieszkañców. Nowy program, przewidziany do realizacji
w latach 2012–2015, s³u¿yæ ma podtrzymaniu impulsu rozwojowego i trendów modernizacyjnych w obszarze lokalnej infrastruktury drogowej, w horyzoncie czasowym obowi¹zuj¹cej œredniookresowej strategii rozwoju kraju. Utrzymanie finansowego
wsparcia zadañ inwestycyjno-remontowych realizowanych na drogach powiatowych
i gminnych, w ramach rz¹dowego instrumentu pomocy dla jednostek samorz¹du lokalnego, uzasadnia potrzeba dalszej intensyfikacji procesów rozwojowych, dla których
barierê stanowi niedorozwój sieci drogowej i charakteryzuj¹ca j¹ niska jakoœæ techniczna, wyró¿niaj¹ce Polskê na tle innych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Realizowany obecnie nowy program wieloletni stanowi rozwiniêcie koncepcji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008–2011, w oparciu o rozszerzony katalog celów programowych oraz udoskonalone rozwi¹zania w zakresie zasad
finansowania i systemu realizacji. Strategicznym celem programu jest podniesienie
poziomu i jakoœci ¿ycia spo³ecznoœci lokalnych oraz zwiêkszenie efektywnoœci instytucji publicznych, dziêki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, poprzez wsparcie dzia³añ samorz¹du gminnego
i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu
dla zrównowa¿onego rozwoju spo³eczno-gospodarczego wspólnot samorz¹dowych.
Postanowienia nowego programu rz¹dowego czêœciowo odbiegaj¹ od rozwi¹zañ stosowanych w latach ubieg³ych. Przewiduj¹ one w szczególnoœci, i¿ udzia³ dotacji celowej
z bud¿etu pañstwa w kosztach realizacji zadania inwestycyjno-remontowego wyniesie
nie wiêcej ni¿ 30% tych kosztów – bêdzie zatem ni¿szy ni¿ w Narodowym programie
przebudowy dróg lokalnych 2008–2011. Rozwi¹zanie to podyktowane jest d¹¿eniem do
zwiêkszenia ³¹cznych nak³adów bud¿etu pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego na realizacjê programu, a w konsekwencji – do maksymalizacji jego efektów, zarówno w wymiarze rzeczowym, jak i w wymiarach spo³ecznym oraz gospodarczym. Za przyjêtym rozwi¹zaniem przemawia tak¿e potrzeba efektywnego wykorzystania œrodków
bud¿etu pañstwa przeznaczonych na wsparcie rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej, w sytuacji znacz¹cej nadwy¿ki zg³aszanych potrzeb inwestycyjnych po stronie samorz¹dowej, charakterystycznej dla ca³ego okresu obowi¹zywania Narodowego
programu przebudowy dróg lokalnych 2008–2011.
Przyjête rozwi¹zanie nie zagrozi³o wykluczeniem z udzia³u w nowym programie jakiejkolwiek kategorii jednostek samorz¹du lokalnego, co potwierdzi³y wyniki przeprowadzonego w miesi¹cu wrzeœniu i paŸdzierniku 2011 roku pierwszego naboru
wniosków o dofinansowanie zadañ inwestycyjno-remontowych, planowanych do realizacji w roku bie¿¹cym. Dotyczy to równie¿ powiatów, w tym powiatów ziemskich, których liczny udzia³ w naborze wniosków umo¿liwi³ zakwalifikowanie do dofinansowania
zadañ wyczerpuj¹cych œrodki dotacji celowej przeznaczonej na drogi powiatowe. Nowe
zasady dofinansowania zadañ samorz¹dowych nie ograniczy³y tak¿e mo¿liwoœci aplikowania o œrodki z bud¿etu pañstwa przez jednostki o s³abszym potencjale finansowym. Postanowienia programu nie okreœlaj¹ bowiem minimalnej wymaganej kwoty
wk³adu w³asnego, pozwalaj¹c tym samym na dostosowanie wielkoœci wnioskowanej
dotacji z bud¿etu pañstwa do zró¿nicowanych mo¿liwoœci finansowych jednostek samorz¹du terytorialnego.
Podkreœlenia wymaga, i¿ zapewnienie jak najliczniejszego udzia³u gmin i powiatów
we wspieranych z bud¿etu pañstwa dzia³aniach na rzecz modernizacji sieci dróg lokalnych jest jednym z g³ównych za³o¿eñ programu rz¹dowego. Poprawie dostêpnoœci
œrodków bud¿etu pañstwa przeznaczonych na wsparcie realizacji zadañ w³asnych jednostek samorz¹du terytorialnego w obszarze infrastruktury drogowej s³u¿¹ w szczegól-
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noœci przewidziane w programie ograniczenia liczby dofinansowywanych zadañ oraz
kwoty dotacji, a tak¿e zasady wykorzystania oszczêdnoœci przetargowych.
Jednoczeœnie nale¿y nadmieniæ, i¿ systematyczn¹ ocenê efektywnoœci nowego programu wieloletniego oraz stopnia realizacji jego celów zapewni przewidziany w programie system monitorowania i sprawozdawczoœci na poziomie wojewódzkim
i ogólnokrajowym. Analiza danych obrazuj¹cych przebieg oraz wyniki funkcjonowania
programu stanowiæ bêdzie podstawê do weryfikacji prawid³owoœci przyjêtych rozwi¹zañ w ramach systemu realizacji programu i zasad dofinansowania zadañ samorz¹dowych z bud¿etu pañstwa. Skutkiem takiej weryfikacji mo¿e byæ równie¿
modyfikacja postanowieñ programu, je¿eli wyniki prowadzonego monitoringu wskazywaæ bêd¹ na celowoœæ wprowadzenia zmian s³u¿¹cych maksymalizacji efektów rzeczowych programu i jego oddzia³ywania spo³eczno-gospodarczego.
Z powa¿aniem
W³odzimierz Karpiñski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze,
W zwi¹zku z ustaw¹ o dzia³alnoœci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.,
a w szczególnoœci w zwi¹zku z przepisami art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz ze stanowiskiem Konwentu Starostów i Wicestarostów Lubuskich, które mi przekazano, sk³adam oœwiadczenie dotycz¹ce pozostawienia do wy³¹cznej decyzji
podmiotu leczniczego na terenie samorz¹dów kwestii dokonania dodatkowych ubezpieczeñ lub uzale¿nienia ich od liczby niekwestionowanych roszczeñ pacjentów oraz o doprecyzowanie we wspomnianej ustawie okreœlenia
„zdarzenie medyczne”.
Przytoczone przepisy art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej nak³adaj¹ na szpital obowi¹zek zawierania
obowi¹zkowych umów dotycz¹cych ubezpieczenia od tak zwanych zdarzeñ
medycznych. Dodatkowo swobodna interpretacja tego okreœlenia, wynikaj¹ca z treœci zawartych w art. 67a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r., umo¿liwia uzyskanie przez pacjenta zadoœæuczynienia za zaistnia³e zdarzenie medyczne. W œwietle przepisów tej
ustawy szpital nie ma mo¿liwoœci wp³yniêcia na stwierdzenie faktycznego
zaistnienia takiego zdarzenia oraz na zasadnoœæ odszkodowania, a przede
wszystkim na jego wysokoœæ. Konsekwencj¹ przepisów zawartych w ustawie bêdzie za³amanie finansowe szpitali, które i tak borykaj¹ siê z wieloma
innymi problematycznymi kwestiami finansowymi.
Ponadto koszty takiego ubezpieczenia placówek leczniczych na terenach
samorz¹dowych bêd¹ w znacznym stopniu obci¹¿aæ dzia³alnoœæ tych podmiotów pozbawionych prawa do jakiejkolwiek rekompensaty, co bêdzie skutkowaæ powa¿nym niedofinansowaniem placówek leczniczych, a w dalszej
perspektywie grozi ich zamkniêciem.
Zagro¿enie zwi¹zane z pozbawieniem mieszkañców powiatów zabezpieczenia medycznego przynosi równie¿ obligatoryjne wykreœlenie podmiotów
leczniczych z rejestrów wojewodów, jeœli – zgodnie z przywo³an¹ ustaw¹
o dzia³alnoœci leczniczej – nie przeœl¹ w terminie siedmiu dni podpisanej umowy o ubezpieczeniu szpitala od tak zwanych zdarzeñ medycznych.
Uprzejmie proszê Pana Ministra o przeanalizowanie opisanych kwestii
i podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy prawnej sytuacji placówek leczniczych na terenach samorz¹dowych po to, aby nie skutkowa³o to utrat¹
przez nie p³ynnoœci finansowej w wyniku realizacji przepisów wynikaj¹cych
z przytoczonych ustaw, które obowi¹zuj¹ te placówki.
Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.05.07
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Stanis³awa Iwana – Senatora RP, przekazane
przy piœmie znak BPS/043-09-332/12, dotycz¹ce ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szego stanowiska.
Wprowadzenie obowi¹zkowego ubezpieczenia podmiotów leczniczych prowadz¹cych szpitale z tytu³u zdarzeñ medycznych, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r.
Nr Dz Nr 52, poz. 417, z póŸn. zm.) stworzy³o now¹ drogê dochodzenia praw przez pacjenta, która pozwala na tañsze, prostsze uzyskanie odszkodowania na podstawie
stwierdzenia przez komisje wojewódzk¹, i¿ mia³o miejsce zdarzenie medyczne. Z drugiej strony kwoty, które pacjent (spadkobierca) mo¿e uzyskaæ z tego tytu³u s¹ znacz¹co
ni¿sze od dochodzonych na drodze s¹dowej i ograniczone ustawowo. Zgodnie z art. 67k
ust. 7 ustawy – maksymalna wysokoœæ œwiadczenia (odszkodowania i zadoœæuczynienia) w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do wszystkich zdarzeñ
medycznych objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹, wynosi 1.200.000 z³, z tym ¿e w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku zaka¿enia, uszkodzenia cia³a lub rozstroju
zdrowia pacjenta – wynosi 100.000 z³, a w przypadku œmierci pacjenta – wynosi
300.000 z³. S¹ to zatem rozwi¹zania korzystne zarówno dla pacjenta, jak i szpitala.
Zgodnie z przepisami o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które uzyska³y poparcie Pana Senatora, wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach
medycznych, zwane dalej „komisjami”, przeprowadzaj¹ postêpowanie dowodowe na
podstawie wniosków dowodowych wnoszonych przez strony postêpowania (podobnie
jak s¹d powszechny, który w postêpowaniu cywilnym nie zastêpuje stron w zakresie
wskazywania przez nie wniosków dowodowych). W tym zakresie do postêpowania
przed komisj¹ stosuje siê odpowiednio przepisy art. 227–237, art. 240–242,
art. 244–257 i art. 258–273 Kodeksu postêpowania administracyjnego. Komisja wydaje orzeczenie nie póŸniej ni¿ w terminie 4 miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dorêcza siê podmiotowi sk³adaj¹cemu wniosek,
kierownikowi podmiotu leczniczego prowadz¹cego szpital oraz ubezpieczycielowi.
W terminie 14 dni od dnia dorêczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem podmiotowi
sk³adaj¹cemu wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego prowadz¹cego szpital oraz
ubezpieczycielowi, przys³uguje prawo z³o¿enia do wojewódzkiej komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy komisja rozpatruje w terminie 30 dni od
dnia jego otrzymania. W rozpatrywaniu tego wniosku nie mo¿e uczestniczyæ cz³onek
sk³adu orzekaj¹cego, który bra³ udzia³ w wydaniu zaskar¿onego orzeczenia.
Ponadto podmiot sk³adaj¹cy wniosek, podmiot leczniczy prowadz¹cy szpital oraz
ubezpieczyciel mog¹, po wykorzystaniu drogi odwo³awczej (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy albo po up³ywie terminu do z³o¿enia tego wniosku) wnieœæ skargê
o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji. Skargê mo¿na
oprzeæ wy³¹cznie na naruszeniu przepisów dotycz¹cych postêpowania przed wojewódzk¹ komisj¹. W sprawie skargi orzeka, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania,
wojewódzka komisja w sk³adzie 6-osobowym.
Zatem nie jest prawd¹, i¿ podmiot prowadz¹cy szpital nie ma wp³ywu na orzeczenie
komisji, mo¿e on bowiem w trakcie postêpowania przytaczaæ dowody wskazuj¹ce na
bezpodstawnoœæ twierdzeñ pacjenta, a w przypadku niekorzystnego rozstrzygniêcia
z³o¿yæ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

36

9. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654
z póŸn. zm.) wprowadzi³a obowi¹zek posiadania takiego ubezpieczenia od 1 stycznia
2012 r. W praktyce okaza³o siê, ¿e taki produkt ubezpieczeniowy oferuje tylko jeden
ubezpieczyciel – PZU SA, a proponowane przez niego sk³adki ubezpieczenia przekraczaj¹ mo¿liwoœci finansowe podmiotów. W zwi¹zku z tym wiêkszoœæ podmiotów leczniczych prowadz¹cych szpitale nie spe³ni³a dotychczas obowi¹zku ubezpieczenia.
W zwi¹zku z powy¿szym w opracowanym projekcie za³o¿eñ do projektu ustawy
o zmianie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, który by³ przedmiotem prac Komitetu Rady
Ministrów w dniu 15 marca i 13 kwietnia br. i Rady Ministrów w dniu 2 maja br., proponuje siê odejœcie od obligatoryjnoœci w zakresie ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych. Oznacza to, ¿e w przypadku braku polisy pe³n¹ odpowiedzialnoœæ z tytu³u
zdarzeñ medycznych bêd¹ ponosi³y podmioty lecznicze w granicach okreœlonych
w art. 67k ust. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Takie rozwi¹zanie pozwoli na swobodê w decydowaniu przez zarz¹dzaj¹cego podmiotem leczniczym, czy podmiot ten sam bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœæ wobec pacjentów, czy
bêdzie to ubezpieczyciel w ramach umowy ubezpieczenia zawartej z tym podmiotem.
Mo¿na zak³adaæ, i¿ w miarê up³ywu czasu i analizy sytuacji w sferze zdarzeñ medycznych (liczba wniosków, linia orzecznicza komisji) zwiêkszaæ siê bêdzie liczba produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez innych, ni¿ PZU SA, ubezpieczycieli.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Oœwiadczenie w sprawie projektu ustawy okreœlaj¹cej strefy bezpieczeñstwa przy elektrowniach wiatrowych.
Zwracam siê do Pana Premiera o wyjaœnienie pewnej kwestii.
Zg³aszaj¹ siê do mnie obywatele zaniepokojeni ekspansj¹ farm wiatrowych. Szczególne wzburzenie wynika z faktu, ¿e tego rodzaju inwestycje nierzadko s¹ lokowane zbyt blisko siedlisk ludzkich czy na obszarach
chronionych, na przyk³ad Natura 2000. Inwestorzy czêsto dzia³aj¹ na granicy
prawa, bez poszanowania ludzi i œrodowiska, jak równie¿ z naruszeniem
praw dysponowania w³asnoœci¹ na dzia³kach s¹siednich, gdy¿ lokalizacja
elektrowni wiatrowej nierzadko ogranicza mo¿liwoœæ zagospodarowania
dzia³ek s¹siednich zgodnie z wol¹ ich w³aœcicieli.
W zwi¹zku z tym proszê o informacjê, czy rz¹d zamierza wyst¹piæ z inicjatyw¹ ustawodawcz¹, w której zosta³yby okreœlone warunki lokalizacji
elektrowni wiatrowych, zakres potrzebnych uzgodnieñ i zgód, miêdzy innymi
od w³aœcicieli s¹siednich dzia³ek, którzy w wyniku lokalizacji tego typu inwestycji zostali ograniczeni w swoich prawach w³aœcicielskich, a tak¿e z inicjatyw¹ w zakresie ustawowego okreœlenia minimalnej strefy bezpieczeñstwa.
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA
Warszawa, 18 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo Pani Marii Pañczyk-Pozdziej Wicemarsza³ka Senatu RP
z dnia 16 kwietnia br. (znak: BPS/043-09-333/12) w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego
przez senatora Jana Mariê Jackowskiego na 9. posiedzeniu Senatu, które odby³o siê
w dniu 12 kwietnia br., w sprawie projektu ustawy okreœlaj¹cej strefy bezpieczeñstwa
przy elektrowniach wiatrowych, uprzejmie przekazujê, co nastêpuje.
Korzystaj¹c z prawnego instrumentu o charakterze prewencyjnym w zakresie
ochrony œrodowiska, jakim jest ocena oddzia³ywania na œrodowisko (którego celem
jest tak¿e m.in. ochrona warunków ¿ycia i zdrowia ludzi), s³u¿by podleg³e Ministrowi
Œrodowiska zarówno na etapie planistycznym, jak i inwestycyjnym dok³adaj¹ wszelkich starañ, aby proces powstawania elektrowni wiatrowych przebiega³ zgodnie z przyjêtymi zasadami ochrony œrodowiska, w tym tak¿e ochrony zdrowia i warunków ¿ycia
ludzkiego, celem jednoczesnego zagwarantowania odpowiedniego poziomu zachowania œrodowiska przyrodniczego oraz standardu ¿ycia spo³eczeñstwa oraz umo¿liwienia
rozwoju tej proekologicznej ga³êzi energetyki.
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Podczas procedury oceny oddzia³ywania na œrodowisko badane s¹ oddzia³ywania
elektrowni wiatrowych. Ju¿ na etapie planistycznym, zwi¹zanym z zatwierdzaniem
m.in. studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego konieczne jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 3 paŸdziernika 2008 o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. 2008
Nr 199, poz. 1227, z póŸn. zm.), zwanej dalej ustaw¹ ooœ. W ramach przedmiotowej procedury bada siê wp³yw ustaleñ ww. dokumentów, m.in. na ¿ycie i zdrowie ludzkie, krajobraz, klimat, czy dobra materialne. Jednoczeœnie w postêpowaniu takim zapewniony
jest udzia³ spo³eczeñstwa, w ramach którego ka¿dy zainteresowany ma prawo do sk³adania uwag i wniosków, a w³aœciwy organ administracji jest zobowi¹zany je rozpatrzyæ
przed przyjêciem dokumentu. Gwarantuje to uwzglêdnienie na wczesnym etapie interesów lokalnych spo³ecznoœci oraz ochronê œrodowiska przed negatywnym oddzia³ywaniem elektrowni wiatrowych, z drugiej zaœ strony pozwala na optymalny
i zrównowa¿ony rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii.
Równie¿ na etapie zwi¹zanym z realizacj¹ poszczególnych projektów farm wiatrowych bierze siê pod uwagê wp³yw inwestycji na krajobraz, œrodowisko oraz lokalne
spo³ecznoœci. Zgodnie bowiem 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. Nr 213, poz. 1397), zwanego dalej rozporz¹dzeniem, instalacje planowane na l¹dzie wykorzystuj¹ce si³ê wiatru do produkcji energii, o ³¹cznej 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 ³¹czna moc jest mniejsza ni¿ 100 MW, oraz wszystkich
zlokalizowanych na obszarach objêtych niektórymi formami ochrony przyrody na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz.
1220, z póŸn. zm.) obowi¹zek taki mo¿e zostaæ na³o¿ony.
W ramach oceny oddzia³ywania na œrodowisko, która jest czêœci¹ postêpowania
w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, sporz¹dzany jest raport o oddzia³ywaniu planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko, którego zawartoœæ
okreœlona zosta³a w art. 66 ust. 1 ustawy ooœ, a który jest analizowany przez spo³eczeñstwo i weryfikowany przez organy bior¹ce udzia³ w postêpowaniu. W raporcie powinny zostaæ przeanalizowane skutki wynikaj¹ce z realizacji, eksploatacji i likwidacji
przedsiêwziêcia w odniesieniu do poszczególnych elementów œrodowiska, w tym m. in.
zdrowia i warunków ¿ycia ludzi, krajobrazu, klimatu akustycznego, siedlisk przyrodniczych, fauny (nietoperzy, ptaków), jak równie¿ obiektów i terenów objêtych ochron¹ na
podstawie ustawy o ochronie przyrody, w szczególnoœci obszarów Natura 2000.
Wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy przeprowadzana jest ocena oddzia³ywania na œrodowisko, bêdzie tak¿e zwi¹zane z zapewnieniem mo¿liwoœci udzia³u spo³eczeñstwa. 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 nawi¹zaniu do podnoszonych problemów pragnê zwróciæ uwagê na niektóre
aspekty oceny oddzia³ywania na œrodowisko prowadzonej w odniesieniu do farm wiatrowych, istotne z punktu widzenia lokalizacji tego rodzaju przedsiêwziêæ. Jednym
z elementów analizowanych w trakcie oceny oddzia³ywania na œrodowisko jest poziom
natê¿enia ha³asu generowany przez tego rodzaju przedsiêwziêcia. Organ badaj¹c
wp³yw farm wiatrowych na œrodowisko musi wzi¹æ pod uwagê normy przewidziane
w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), na podstawie których mo¿e okreœliæ minimaln¹ odleg³oœæ takiej elektrowni od rodzajów zabudowy
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wskazanych w tym¿e rozporz¹dzeniu, tak aby nie dosz³o do przekroczenia dopuszczalnych poziomów natê¿enia ha³asu. Bardzo wa¿nym elementem oceny oddzia³ywania na
œrodowisko jest równie¿ ocena oddzia³ywania przedsiêwziêcia na obszar Natura
2000. Stwierdzenie znacz¹cego negatywnego oddzia³ywania na obszar Natura 2000,
powodowaæ bêdzie odmowê zgody na jego realizacjê, chyba ¿e spe³nione zostan¹ przes³anki zawarte w art. 34 ustawy o ochronie przyrody.
Maj¹c na uwadze powy¿sze nale¿y zauwa¿yæ, ¿e okreœlenie odleg³oœci od obiektów
mieszkalnych czy form ochrony przyrody, w jakiej mo¿na umiejscawiaæ farmy wiatrowe bez generowania negatywnych oddzia³ywañ na ludzi czy œrodowisko przyrodnicze,
zale¿y przede wszystkim od indywidualnych parametrów technicznych planowanych turbin wiatrowych i uwarunkowañ lokalnych.
Mimo i¿ w krajach Unii Europejskiej stosowane s¹ ró¿ne rozwi¹zania w zakresie
ustanowienia minimalnej odleg ³oœci elektrowni wiatro wej od zabudowañ mieszkalnych, od rozwi¹zañ ustanawiaj¹cych sztywne odleg³oœci, po rozwi¹zania nakazuj¹ce ka¿dorazowe uzale¿nienie takich pozwoleñ od wyników postêpowania
w zakresie oceny oddzia³ywania na œrodowisko, nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, i¿
wielkoœæ i natê¿enie wp³ywu jakie elektrownie wiatrowe wywieraj¹ na otoczenie, oparte jest na wielu czynnikach. Wskutek bardzo du¿ej iloœci zmiennych,
które stanowi¹ o ostatecznym kszta³cie, natê¿eniu i wielkoœci generowanych przez
tego typu przedsiêwziêcia oddzia³ywañ, wprowadzenie do polskiego prawa przepisów, okreœlaj¹cych bezwzglêdn¹ odleg ³oœæ od omawianych obiek tów, w jakiej powinny byæ lokalizowane turbi ny wiatro we, aby nie powodowaæ negatywnych
oddzia³ywañ, nie wydaje siê zasadne.
Zawarcie w aktach prawnych jakichkolwiek, chocia¿by przybli¿onych, wartoœci parametru oddalenia od miejsca przeznaczonego do pobytu ludzi czy form ochrony przyrody, ze wzglêdu na brak wielu kluczowych i indywidualnych danych technicznych
oraz œrodowiskowych, obarczone by³oby bardzo du¿¹ niepewnoœci¹ co do poprawnoœci
takiego rozwi¹zania. Dlatego ka¿dorazowo odleg³oœæ od zabudowañ mieszkalnych,
obiektów zabytkowych czy wszelkich elementów œrodowiska, w jakiej mo¿na zlokalizowaæ si³ownie wiatrowe, aby nie oddzia³ywa³y one negatywnie na ww. tereny, jest okreœlana podczas procedury oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Dopiero wówczas znane
s¹ kluczowe parametry zamierzenia inwestycyjnego, wykonywane s¹ odpowiednie badania i prognozy, po analizie których mo¿liwe bêdzie okreœlenie wp³ywu planowanego
przedsiêwziêcia i rozstrzygniêcie w zakresie mo¿liwoœci jego realizacji.
Powo³uj¹c siê na ustawê z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm., dalej jako: ustawa), uprzejmie informujê, ¿e przepisy ustawy nie wprowadzaj¹ obowi¹zku ustanowienia wokó³
elektrowni wiatrowych stref ochronnych oraz nie reguluj¹ wymaganej odleg³oœci tego
typu inwestycji od zabudowy mieszkalnej. Postanowienia takie mog¹ byæ zawarte
w akcie prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Gmina mo¿e bowiem, korzystaj¹c z w³adztwa planistycznego, w sposób
swobodny okreœlaæ przeznaczenie terenu i inne szczegó³owe warunki lokalizowania
poszczególnych typów inwestycji.
Jednoczeœnie w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mo¿na wyznaczyæ obszary, na których rozmieszczone bêd¹ urz¹dzenia wytwarzaj¹ce energiê z odnawialnych Ÿróde³ energii o mocy przekraczaj¹cej
100 kW, a tak¿e ich strefy ochronne zwi¹zane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i u¿ytkowaniu terenu. Postanowienia te przenosi siê do miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego z uwagi na wymóg ich zgodnoœci ze studium. Wymóg ten jednak nie obowi¹zuje w przypadku lokalizowania inwestycji na terenach nieobjêtych planami miejscowymi. W takim przypadku podstaw¹
lokalizowania inwestycji w postaci elektrowni wiatrowej jest decyzja o warunkach zabudowy, której wydanie nastêpuje w przypadku spe³nienia warunków okreœlonych
w przepisie art. 61 ustawy. Decyzja ta ma charakter zwi¹zany, co oznacza, ¿e w przypadku spe³nienia warunków ustawowych organ nie mo¿e odmówiæ wydania pozytywnego dla inwestora rozstrzygniêcia.
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Przepisy te nie naruszaj¹ postanowieñ 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 z póŸn. zm.), zak³adaj¹cej prowadzenie odpowiednich postêpowañ zarówno
w zakresie projektów planów miejscowych i studium, jak i pojedynczych przedsiêwziêæ, w tym lokalizowanych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Beata Jaczewska
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Oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Zwracam siê do Pana Premiera o wyjaœnienie pewnej kwestii.
W roku 2010 Mazowsze mia³o wœród szesnastu województw najwy¿szy
dochód na g³owê mieszkañca. Po op³aceniu ponad 900 milionów z³ janosikowego spad³o na ostatnie miejsce listy.
Obecny system zagra¿a unijnym dotacjom dla Mazowsza. Do sejmowej
komisji samorz¹du terytorialnego zosta³ z³o¿ony wniosek zmierzaj¹cy do
zmniejszenia wp³at janosikowego tak, aby nie przekracza³y 30% dochodów
z podatku. Wnoszono te¿ o podniesienie progów, od których naliczane s¹
okreœlone wp³aty do bud¿etu pañstwa. Dotychczasowy system jest nie do
utrzymania, bo oznacza³oby to, ¿e z powodu hipotetycznych dochodów na ka¿dego mieszkañca Mazowsze nie otrzyma pieniêdzy z Unii Europejskiej,
a w³asne wytransferuje do innych regionów.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Premiera z zapytaniem, jak dalece zaawansowane s¹ prace nad regulacjami, które umo¿liwi¹ ograniczenie
tak zwanego janosikowego, a tak¿e nad wprowadzeniem nowej regu³y wydatkowej dla samorz¹dów.
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 21 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 16 kwietnia br. nr BPS/043-09-333/12, skierowanym
do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustosunkowania siê do oœwiadczenia Pana senatora Jana Marii Jackowskiego, z³o¿onego na 9. posiedzeniu Senatu RP w dniu
12 kwietnia br., dotycz¹cego ograniczenia wp³at do bud¿etu pañstwa – stosownie do
upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów – uprzejmie informujê.
Obecnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone s¹ prace nad dwoma projektami ustaw zmieniaj¹cych ustawê o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, a mianowicie nad projektem obywatelskim (druk nr 19) i projektem komisyjnym
(druk nr 230). Projekty te s¹ rozpatrywane przez powo³an¹ w tym celu Podkomisjê nadzwyczajn¹.
Rozwi¹zania zaproponowane w obu projektach ustaw zmierzaj¹ do zmiany zasad
ustalania wp³at do bud¿etu pañstwa i maj¹ na celu przede wszystkim zmniejszenie wysokoœci tych wp³at. Zmiany zaproponowane w ww. projektach ustaw o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego nie obejmuj¹ zasad ustalania czêœci
wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ w dniu 14 lutego 2012 r. Rada Ministrów
przyjê³a Stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy (druk nr 19). Maj¹c na
wzglêdzie potrzebê przeanalizowania systemu wp³at jednostek samorz¹du terytorialnego do bud¿etu pañstwa i ewentualnego skorygowania obecnie funkcjonuj¹cego
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mechanizmu, Rada Ministrów, pomimo zastrze¿eñ, zarekomendowa³a prowadzenie
dalszych prac nad projektem we w³aœciwych komisjach sejmowych. Natomiast Stanowisko wobec komisyjnego projektu ustawy (druk nr 230), jest w trakcie przygotowywania.
Odnosz¹c siê do pytania dotycz¹cego zaawansowania prac nad wprowadzeniem
nowej regu³y wydatkowej dla samorz¹dów, uprzejmie informujê, ¿e rozwi¹zania zmierzaj¹ce do ograniczenia deficytu sektora samorz¹dowego, które s¹ wynikiem szerokich
konsultacji ze stron¹ samorz¹dow¹, zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 marca 2012 r., by³y ju¿
przedmiotem uzgodnieñ miêdzyresortowych. Obecnie trwaj¹ prace o charakterze legislacyjnym, a nastêpnie projekt ustawy zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.
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
Zwracam siê do Pana Premiera o wyjaœnienie nastêpuj¹cej kwestii.
Zapisy reguluj¹ce uci¹¿liwoœæ zapachów, czyli tak zwana ustawa odorowa, nie mia³y dot¹d szczêœcia w parlamencie. Prace prowadzone s¹ ju¿ od
lat, ale nic z nich nie wynika. Docieraj¹ do mnie liczne sygna³y bêd¹ce wyrazem zaniepokojenia ludzi mieszkaj¹cych w bezpoœredniej bliskoœci ognisk
emisji przykrych zapachów. Szczególne zaniepokojenie budzi brak regulacji
prawnych, które okreœli³yby konkretne normy zwi¹zane z emisj¹ zapachów.
W tym kontekœcie zwracam siê do Pana Premiera z pytaniem, czy rz¹d
zamierza wyst¹piæ z inicjatyw¹ legislacyjn¹ w tym zakresie – jeœli tak, to kiedy to nast¹pi, a jeœli nie, to dlaczego.
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA
Warszawa, 21 czerwca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego, z³o¿one na
9. posiedzeniu Senatu RP w dniu 12.04.2012 r. w sprawie zapisów reguluj¹cych uci¹¿liwoœæ zapachów, w za³¹czeniu przekazujê stosowne wyjaœnienia wraz z za³o¿eniami do
projektu ustawy o przeciwdzia³aniu uci¹¿liwoœci zapachowej.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz WoŸniak

OdpowiedŸ na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Jana Mariê Jackowskiego,
przekazane pismem z dnia 16 kwietnia 2012 r., znak: BPS/043-09-333/12,
dotycz¹ce uregulowania prawnego problemu uci¹¿liwoœci zapachów.
Uprzejmie informujê, ¿e obecnie w Ministerstwie Œrodowiska trwaj¹ prace nad projektem za³o¿eñ do ustawy o przeciwdzia³aniu uci¹¿liwoœci zapachowej. Na tej bazie
przygotowany zostanie projekt ustawy o przeciwdzia³aniu uci¹¿liwoœciom zapachowym. Nastêpnie zostanie on poddany procesowi legislacyjnemu.
Zwracam uwagê na fakt, ¿e wprowadzanie substancji zapachowoczynnych ju¿ obecnie jest regulowane. Dzia³ania w sprawie ograniczenia uci¹¿liwoœci zapachowej mog¹
byæ realizowane na podstawie innych, ju¿ obowi¹zuj¹cych przepisów:
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1) zgodnie z art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Poœ, je¿eli podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska negatywnie oddzia³uje na œrodowisko, organ ochrony
œrodowiska mo¿e, w drodze decyzji, na³o¿yæ obowi¹zek ograniczenia jego oddzia³ywania na œrodowisko, a w przypadku pogorszenia stanu œrodowiska spowodowanego dzia³alnoœci¹ podmiotu, przywrócenia œrodowiska do stanu w³aœciwego;
2) na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Poœ, organem ochrony œrodowiska, w³aœciwym w sprawie, o której mowa powy¿ej, jest starosta;
3) zgodnie z art. 363 ustawy Poœ, wójt, burmistrz lub prezydent miasta mo¿e, w drodze decyzji, nakazaæ osobie fizycznej, której dzia³alnoœæ negatywnie oddzia³uje na
œrodowisko, wykonanie w okreœlonym czasie czynnoœci zmierzaj¹cych do ograniczenia negatywnego oddzia³ywania na œrodowisko.
Kwestie maj¹ce zwi¹zek z emisj¹ substancji uci¹¿liwych zapachowo zawarte s¹
tak¿e w regulacjach dotycz¹cych ograniczania negatywnego wp³ywu produkcji zwierzêcej (fermy drobiu, trzody chlewnej) na otoczenie, okreœlonych w nastêpuj¹cych aktach prawnych:
1) ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo¿eniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) –
reguluje zasady postêpowania z nawozami naturalnymi;
2) rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ programy dzia³añ maj¹cych na celu ograniczanie odp³ywu azotu ze Ÿróde³ rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44),
wydane na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 z póŸn. zm.).
Ponadto, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.):
1) Minister Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej wyda³ rozporz¹dzenie z dnia
7 paŸdziernika 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877, zm. Dz. U.
z 2009 r. Nr 108, poz. 907) (w szczególnoœci fermy drobiu, trzody chlewnej, byd³a),
które reguluje tak¿e sprawy zwi¹zane z konstrukcj¹ i usytuowaniem obiektów budowlanych (zbiorniki i p³yty na odchody zwierzêce), w których prowadzona jest
produkcja zwierzêca;
2) Minister Gospodarki wyda³ rozporz¹dzenie z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych, ruroci¹gi przesy³owe dalekosiê¿ne s³u¿¹ce do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063).
Dodatkowo funkcjonuje tzw. Kodeks dobrej praktyki rolniczej okreœlaj¹cy zasady
i procedury takich dzia³añ jak, prowadzenie intensywnej hodowli i nawo¿enie z wykorzystaniem naturalnych nawozów.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz WoŸniak
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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.
Zgodnie z art. 18 i 19 ustawy z 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych w bie¿¹cym 2012 r. przypada termin weryfikacji wysokoœci œwiadczeñ rodzinnych oraz progów dochodowych, od których uzale¿nione jest
prawo do œwiadczeñ rodzinnych. Z uwagi na fakt, i¿ progi dochodowe dotycz¹ce œwiadczeñ rodzinnych nie by³y weryfikowane od 2004 r., podstawowy
instrument s³u¿¹cy wspieraniu rodziny wychowuj¹cej dzieci zatraca swoje
przeznaczenie i celowoœæ.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o pochylenie
siê nad wspomnianym problemem i pozytywne jego rozwi¹zanie: powrót do
pierwotnych za³o¿eñ, w których kryteria dochodowe mia³y byæ powi¹zane
z minimalnym wynagrodzeniem za pracê, oraz natychmiastowe zrównanie
kryterium dochodowego uprawniaj¹cego do œwiadczeñ rodzinnych z minimalnym wynagrodzeniem za pracê.
Brakuje waloryzacji kryterium dochodowego uprawniaj¹cego do œwiadczeñ rodzinnych – od 1 maja 2004 r. jest ono na poziomie 540 z³ brutto. Weryfikacja wysokoœci œwiadczeñ i progów dochodowych powinna staæ siê
spraw¹ priorytetow¹, gdy¿ ze wzglêdu na nieweryfikowanie wysokoœci progów dochodowych od pocz¹tku wejœcia w ¿ycie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych z roku na rok coraz mniejsza liczba beneficjentów ma mo¿liwoœæ
skorzystania ze wsparcia, a przyczyn¹ tego stanu rzeczy wcale nie jest znacz¹ca poprawa sytuacji finansowej rodzin.
Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ wysokoœæ progów dochodowych obowi¹zuj¹cych w udzielaniu wsparcia z pomocy spo³ecznej jest ni¿sza ni¿ wysokoœæ minimum egzystencji – miernika skrajnego ubóstwa, czyli koszyka
dóbr niezbêdnych do podtrzymania funkcji ¿yciowych cz³owieka i jego sprawnoœci psychofizycznej. Wspomniane minimum uwzglêdnia jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie mo¿e byæ od³o¿one w czasie, a konsumpcja ni¿sza od okreœlonego tam poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia
i zagro¿enia ¿ycia.
Czy w cywilizowanym, po³o¿onym w centrum Europy pañstwie obywatel
musi siêgaæ biologicznej degradacji, aby zas³u¿yæ na wsparcie i zainteresowanie swoj¹ sytuacj¹?
Jan Maria Jackowski

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ
Warszawa, 14 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 16 kwietnia 2012 r., znak:
BPS/043-09-333/12 dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Jana Mariê
Jackowskiego podczas 9. posiedzenia Senatu w sprawie wysokoœci progów dochodowych obowi¹zuj¹cych przy udzielaniu wsparcia z pomocy spo³ecznej (w treœci oœwiad-
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czenia jest mowa zarówno o œwiadczeniach rodzinnych, jak i o œwiadczeniach z pomocy
spo³ecznej), uprzejmie informujê.
Od szeregu lat polski system wsparcia materialnego rodzin z dzieæmi na utrzymaniu, finansowany z bud¿etu pañstwa, kierowany jest do rodzin o niskich dochodach.
W systemie tym podstawow¹ rolê pe³ni¹ œwiadczenia rodzinne przyznawane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 139, poz. 992 z póŸn. zm.) – s¹ to zasi³ki rodzinne z dodatkami oraz œwiadczenia
opiekuñcze, zaœ rolê uzupe³niaj¹c¹ pe³ni¹ œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Kryterium dochodowe uprawniaj¹ce do zasi³ków rodzinnych wynosi 504,00 z³ netto na
osobê, a w przypadku rodzin wychowuj¹cych dziecko niepe³nosprawne kryterium to
podwy¿szone jest do 583,00 z³ netto.
Weryfikacja kwot œwiadczeñ rodzinnych i wysokoœci kryteriów dochodowych, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 139, poz. 992 z póŸn. zm.), odbywa siê co trzy lata, z uwzglêdnieniem wyników badañ progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada
i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ostatnia weryfikacja by³a przeprowadzona w 2009 roku, w wyniku której Rada Ministrów podjê³a decyzjê o podwy¿szeniu
od 1 listopada 2009 roku wysokoœci zasi³ku rodzinnego (wzrós³ o ponad 42%) oraz wysokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego (wzros³o o ok. 24%). Kolejna weryfikacja kwot
œwiadczeñ rodzinnych i wysokoœci kryteriów dochodowych uprawniaj¹cych do zasi³ków rodzinnych, zgodnie z art. 18 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych bêdzie przeprowadzona w 2012 roku, a uchwalone w jej wyniku zmiany obowi¹zywaæ bêd¹ od
1 listopada 2012 roku.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e pomimo niepodwy¿szenia w toku dotychczasowych weryfikacji kwot kryteriów dochodowych uprawniaj¹cych do œwiadczeñ rodzinnych, zmiany,
które wesz³y w ¿ycie w latach 2009–2010 znacznie zwiêkszy³y wysokoœæ œrodków kierowanych do rodzin korzystaj¹cych ze œwiadczeñ rodzinnych. Wzrost wysokoœci zasi³ku
rodzinnego oznacza³ bowiem równie¿ wzrost kwoty dopuszczalnego przekroczenia wysokoœci kryteriów dochodowych bez utraty prawa do œwiadczeñ rodzinnych dla rodzin,
które ju¿ korzysta³y z tych œwiadczeñ. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych, w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobê w rodzinie lub
dochód osoby ucz¹cej siê przekracza kwotê uprawniaj¹c¹ dan¹ rodzinê lub osobê
ucz¹c¹ siê do zasi³ku rodzinnego o kwotê ni¿sz¹ lub równ¹ kwocie odpowiadaj¹cej najni¿szemu zasi³kowi rodzinnemu przys³uguj¹cemu w okresie, na który jest ustalany,
zasi³ek rodzinny przys³uguje, je¿eli przys³ugiwa³ w poprzednim okresie zasi³kowym
(np. dla czteroosobowej rodziny wychowuj¹cej dziecko niepe³nosprawne dochód rodziny mo¿e byæ wy¿szy o 272 z³). Jednoczeœnie w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego w kolejnym okresie zasi³kowym zasi³ek rodzinny nie przys³uguje.
Od 1 stycznia 2010 roku, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z reali zacj¹ wydat ków bud¿etowych (Dz. U.
Nr 219, poz. 1706), zosta³o zniesione kryterium dochodowe przy ubieganiu siê
o prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego, przys³uguj¹cego m.in. rodzi com opiekuj¹cym siê dzieckiem niepe³no sprawnym wymagaj¹cym szczególnej pielêg nacji
(wskazania co do koniecznoœci sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub pomocy innej osoby
w zwi¹zku ze znacznie ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ samodzielnej egzystencji oraz koniecznoœci sta³ego wspó³udzia³u na co dzieñ opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji), którzy w zwi¹zku z t¹ opiek¹ zrezygnowali z pracy lub jej nie
podejmuj¹.
W 2012 roku planowana jest kolejna weryfikacja kwot œwiadczeñ rodzinnych i wysokoœci kryteriów dochodowych. W bud¿ecie na 2012 rok zaplanowano wy¿sze
o ok. 730 mln z³, ni¿ w 2011 roku, œrodki na œwiadczenia rodzinne i œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego (rezerwa celowa cz. 83 poz. 34), m.in. w zwi¹zku z planowan¹
ustawow¹ weryfikacj¹ kwot œwiadczeñ rodzinnych i wysokoœci kryteriów dochodowych. Decyzjê w sprawie podwy¿szenia kwot kryteriów dochodowych i kwot œwiadczeñ
rodzinnych Rada Ministrów uzgadnia z Trójstronn¹ Komisj¹ do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych. Zgodnie z art. 19 ust. 4 i 5 ww. ustawy wysokoœæ kryterium dochodo-
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wego i kwot œwiadczeñ rodzinnych, które bêd¹ obowi¹zywaæ od 1 listopada 2012 roku
og³oszona zostanie do dnia 15 sierpnia br.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z póŸn. zm.), w 2012 roku przypada równie¿ termin przeprowadzenia okresowej weryfikacji kryteriów dochodowych oraz niektórych
œwiadczeñ przyznawanych na podstawie przepisów o pomocy spo³ecznej. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty niektórych œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej og³oszone zostan¹ do dnia 15 lipca br. i obowi¹zywaæ bêd¹ od 1 paŸdziernika 2012 roku.
£¹czê wyrazy szacunku
MINISTER
z up. Jacek Mêcina
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
8 lipca 2010 r. i 4 lutego 2011 r. zwraca³em siê do ministra infrastruktury
z kolejnymi oœwiadczeniami senatorskimi, wyra¿aj¹c obawy co do jakoœci
materia³ów budowlanych wykorzystywanych w obecnie realizowanych programach infrastrukturalnych. Otrzymywa³em z resortu uspokajaj¹ce odpowiedzi. Na przyk³ad w piœmie TAleb/0701/896/11 z 23 lutego 2011 r.
pisz¹cy do marsza³ka Senatu z upowa¿nienia ministra infrastruktury podsekretarz stanu Rados³aw Stêpieñ informowa³, ¿e opracowany i realizowany
przez GDDKiA „system kontroli jakoœci inwestycji na drogach krajowych jest
efektywny i sprawdza siê”. Dalej zapewnia³, i¿ „inwestycje realizowane w tej
chwili s¹ dok³adnie kontrolowane ju¿ na etapie prac wstêpnych, a potem regularnie z postêpem robót”.
Zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, czy w œwietle doniesieñ prasowych o znacznej liczbie uszkodzeñ nawierzchni (pêkniêæ) odkrytych po ostatniej zimie na nowych drogach nadal w opinii resortu system kontroli jakoœci
dzia³a perfekcyjnie i pozwala unikaæ zagro¿eñ? Czy jakoœæ materia³ów wykorzystanych do budowy nowych dróg wci¹¿ nie budzi w¹tpliwoœci? Mój niepokój jest potêgowany faktem, i¿ wed³ug mediów firma, która pe³ni¹c rolê
jednego z dominuj¹cych dostawców kruszyw, podjê³a siê równie¿ zadañ realizacji inwestycji na autostradzie, ma w³aœnie upaœæ.
Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ
Warszawa, 14 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Kazimierza Kleiny z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie jakoœci stosowanych materia³ów budowlanych w kontekœcie wystêpowania pêkniêæ nawierzchni dróg, przedstawiam nastêpuj¹ce informacje i wyjaœnienia.
Realizacja inwestycji infrastrukturalnej jest z natury przedsiêwziêciem skomplikowanym pod wzglêdem zarówno proceduralnym jak i technicznym, anga¿uj¹cym znacz¹ce œrodki finansowe oraz wymagaj¹cym du¿ych nak³adów czasowych. Budowane
drogi maj¹ s³u¿yæ u¿ytkownikom przez wiele lat. Konstruktorzy d¹¿¹ do tego, aby trwa³oœæ nawierzchni drogowych wynosi³a 20–30 lat. W Polsce przyspieszone niszczenie
dróg nastêpuje najczêœciej z powodu poruszania siê po nich pojazdów przeci¹¿onych.
Do niedawna typowa technologia budowy nawierzchni drogowych w Polsce by³a technologi¹ nawierzchni podatnych – asfaltowych. Doœwiadczenia z tytu³u budowanych
w Polsce nawierzchni sztywnych – betonowych, czy te¿ nawierzchni z asfaltu w technologii WMS (o podwy¿szonym module sztywnoœci mieszanek mineralno-bitumicznych)
s¹ niewielkie. Jednoczeœnie zalety tych nawierzchni, takie jak wiêksza trwa³oœæ i brak
zjawiska koleinowania oraz odpornoœæ nawet na bardzo wysokie obci¹¿enia osi przemawiaj¹ za ich stosowaniem.
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Odnosz¹c siê do kwestii spêkañ i szczelin jakie pojawi³y siê na nowo budowanych
odcinkach autostrad, informujê, i¿ pod wp³ywem bardzo niskich temperatur, w najs³abszym miejscu konstrukcji, a wiêc najczêœciej tam, gdzie nie zosta³a uszczelniona
przerwa technologiczna lub naciêcie pi³¹ by³o zbyt g³êbokie, zosta³o zainicjowane spêkanie. Pojawi³ siê tzw. efekt karbu, czyli os³abiono konstrukcjê nawierzchni. Spiêtrzenie naprê¿eñ doprowadzi³o do niekontrolowanego rozci¹gniêcia nawierzchni,
w rezultacie powsta³y spêkania. Z ustaleñ technologów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, i¿ spêkañ mo¿na by³o unikn¹æ poprzez oczyszczenie krawêdzi nawierzchni po zakoñczonym etapie pracy, równe i odpowiednio g³êbokie
dociêcie krawêdzi nawierzchni, uszczelnienie przerwy technologicznej, pilnowanie czystoœci na budowie i niedopuszczenie do poruszania siê ciê¿kich pojazdów po niepe³nej
konstrukcji.
Noœnoœæ konstrukcji nawierzchni jest zwi¹zana z charakterystyk¹ warstwy wi¹¿¹cej oraz warstw podbudowy. Z punktu widzenia trwa³oœci asfaltowych nawierzchni drogowych coraz wiêksze uznanie znajduje koncepcja polegaj¹ca na tworzeniu
bardzo trwa³ej i odpornej na obci¹¿enie od ruchu samochodowego podbudowy po³¹czonej z warstw¹ wi¹¿¹c¹. Tak utworzony zespó³ warstw jest przykrywany cienk¹
warstw¹ œcieraln¹ odporn¹ na koleinowanie. Mieszanka mineralno-asfaltowa o takiej
charakterystyce, przeznaczona na warstwê podbudowy i warstwê wi¹¿¹c¹, zosta³a po
raz pierwszy opracowana we Francji pod nazw¹ EME (enrobe a module eleve – mieszanka o wysokim module sztywnoœci). Jest to rozwi¹zanie, które ³¹czy ze sob¹ dwie
przeciwstawne cechy: odpornoœæ na koleinowanie i równoczeœnie bardzo du¿¹ odpornoœæ na zmêczenie dziêki zastosowaniu bardzo twardego, specjalnego asfaltu. Zastosowane technologie wykonania przedmiotowych nawierzchni by³y poprzedzone
odpowiednimi badaniami i nie wynika³o z nich, ¿e wyst¹pi¹ obecnie obserwowane zjawiska (pêkniêcia). Trwa³oœæ zmêczeniowa nawierzchni, modyfikacja asfaltów, w³aœciwoœci przeciwpoœlizgowe i podobne zagadnienia s¹ przedmiotem wielu projektów
realizowanych w laboratoriach drogowych w jednostkach naukowo-badawczych,
w tym równie¿ w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ technologia WMS (podwy¿szony modu³ sztywnoœci mieszanek
mineralno-bitumicznych) okreœlona przez GDDKiA zosta³a z powodzeniem zastosowana na wielu odcinkach dróg np. na odcinku A2 Konin – D¹bie, obwodnicy Gniezna czy
drodze krajowej Nr 92 Poznañ – Iwno. Na ww. inwestycjach spêkania nie wyst¹pi³y.
G³ównym powodem zastosowania ww. mieszanki do budowy dróg w Polsce, by³a koniecznoœæ unikniêcia koleinowania siê dróg.
Jednoczeœnie informujê, i¿ Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w zakresie swojej w³aœciwoœci merytorycznej poprzez okreœlanie kierunków
rozwoju sieci drogowej oraz wydawanie przepisów techniczno-budowlanych i eksploatacyjnych dotycz¹cych dróg i drogowych obiektów in¿ynierskich stwarza odpowiednie
warunki do przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Media niedawno donosi³y, i¿ zdecydowa³ Pan o obsadzeniu zarz¹du PKP
w drodze sformalizowanego, profesjonalnego, obiektywnego postêpowania
przeprowadzonego przez wyspecjalizowan¹ firmê zajmuj¹c¹ siê sprawami
kadrowymi.
Poniewa¿ powo³any zosta³ nowy zarz¹d, proszê o informacje o nastêpuj¹cych sprawach.
Jaka firma wspiera³a Pana w postêpowaniu prowadz¹cym do wyboru
nowego zarz¹du? Jakie kryteria zosta³y zastosowane? Ilu kandydatów bra³o
udzia³ w postêpowaniu? Jakie wzglêdy, kryteria, zadecydowa³y o wyborze
ka¿dej z trzech osób zasiadaj¹cych obecnie w zarz¹dzie PKP SA?
Z powa¿aniem
Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ
Warszawa, 20 kwietnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
ustosunkowuj¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora, Pana Stanis³awa
Koguta, podczas 9. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 kwietnia 2012 r., w sprawie wyboru nowego sk³adu Zarz¹du PKP SA, przes³anego przy piœmie z dnia 16 kwietnia
2012 r., Nr BPS/043-09-335/12, uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Maj¹c na wzglêdzie istotne znaczenie PKP SA dla funkcjonowania spó³ek Grupy
PKP oraz realizacji koncepcji modernizacji i rozwoju sektora kolejowego w Polsce, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w styczniu 2012 r. zwróci³ siê do
Rady Nadzorczej PKP SA o zatrudnienie doradców, zadaniem których by³o wspieranie
procedury wy³onienia nowego sk³adu Zarz¹du Spó³ki. Wobec faktu, ¿e czynnoœci poprzedzaj¹ce wybór obecnych Cz³onków Zarz¹du PKP SA prowadzone by³y przez Radê
Nadzorcz¹ Spó³ki ewentualne pytania odnoœnie do przebiegu przedmiotowej procedury
i podejmowanych w jej trakcie decyzji powinny byæ kierowane do Przewodnicz¹cego
Rady Nadzorczej PKP SA.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Laseckiego
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Micha³a Boniego
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z dyrektyw¹ UE 2006/112/WE pañstwa cz³onkowskie mog¹
stosowaæ obni¿on¹ stawkê VAT w odniesieniu do ksi¹¿ek, dzienników i periodyków zapisanych na wszystkich noœnikach fizycznych. Przepisy te nie
przewiduj¹ takiej mo¿liwoœci w odniesieniu do e-booków. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami elektroniczne ksi¹¿ki zalicza siê do us³ug œwiadczonych
drog¹ elektroniczn¹ i w tym przypadku wspomniane przepisy o obni¿onej
stawce VAT nie znajduj¹ zastosowania. Przedmiotowa kwestia staje siê coraz wiêkszym problemem oraz budzi du¿y niepokój w œrodowiskach czytelników, wydawców oraz dystrybutorów.
Czy ministerstwo poszukuje rozwi¹zania legislacyjnego, które pozwoli³oby jasno okreœliæ sytuacjê prawn¹ elektronicznych ksi¹¿ek w stosunku do ich
kopii zapisanych na fizycznych noœnikach i umo¿liwi³oby obni¿enie podatku
VAT z 23% do 5%, a tym samym likwidacjê dyskryminowania dystrybucji
ksi¹¿ek w formie elektronicznej? W dobie cyfryzacji wydaje siê niekonkurencyjne rozwi¹zanie, dziêki któremu dystrybutorzy e-treœci zarejestrowani
w innych krajach ni¿ Polska (np. we Francji czy w Luksemburgu) mog¹ sprzedawaæ przez internet elektroniczne publikacje w cenie na starcie ni¿szej
o oko³o 15–20% od cen polskich przedsiêbiorców tylko ze wzglêdu na ró¿n¹
stawkê VAT.
Uprzejmie proszê o informacjê, czy ministerstwo prowadzi prace maj¹ce
na celu zrównanie VAT na e-ksi¹¿ki z VAT na tradycyjne ksi¹¿ki. Czy Pan Minister jest zwolennikiem zrównania stawek VAT na ksi¹¿ki i publikacje w tradycyjnej papierowej formie ze stawkami na e-publikacje?
Z powa¿aniem
Jaros³aw Lasecki

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 5 czerwca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Pani Marii Pañczyk-Pozdziej, Wicemarsza³ka Senatu RP
z dnia 16 kwiet nia 2012 roku (znak: BPS/043-09-336/12) przekazuj¹cego tekst
oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Jaros³awa Laseckiego podczas 9. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zrównania stawek podatku VAT na ksi¹¿ki w postaci elektronicznej oraz papierowej uprzejmie informujê, i¿
Minister Administracji i Cyfryzacji pozytywnie odnosi siê do przedmiotowego zagadnienia. Podobne stanowisko wyrazi³ Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji opiniuj¹c pro-
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jekt Strategii Rozwoju Kapita³u Spo³ecznego oraz uwagi odnosz¹ce siê do wspomnianej
kwestii. Jednoczeœnie informujê, i¿ Komitet podda³ pod rozwagê uwzglêdnienie
w wymienionym dokumencie zapisów umo¿liwiaj¹cych analogiczne traktowanie
e-booków i ksi¹¿ek papierowych w zakresie opodatkowania podatkiem VAT.
Z powa¿aniem
Andrzej Rêgowski
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Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Laseckiego
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z dyrektyw¹ UE 2006/112/WE pañstwa cz³onkowskie mog¹
stosowaæ obni¿on¹ stawkê VAT w odniesieniu do ksi¹¿ek, dzienników i periodyków zapisanych na wszystkich noœnikach fizycznych. Przepisy te nie
przewiduj¹ takiej mo¿liwoœci w odniesieniu do e-booków. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami elektroniczne ksi¹¿ki zalicza siê do us³ug œwiadczonych
drog¹ elektroniczn¹ i w tym przypadku wspomniane przepisy o obni¿onej
stawce VAT nie znajduj¹ zastosowania. Przedmiotowa kwestia staje siê coraz wiêkszym problemem oraz budzi du¿y niepokój w œrodowiskach czytelników, wydawców oraz dystrybutorów.
Czy ministerstwo poszukuje rozwi¹zania legislacyjnego, które pozwoli³oby jasno okreœliæ sytuacjê prawn¹ elektronicznych ksi¹¿ek w stosunku do ich
kopii zapisanych na fizycznych noœnikach i umo¿liwi³oby obni¿enie podatku
VAT z 23% do 5%, a tym samym likwidacjê dyskryminowania dystrybucji
ksi¹¿ek w formie elektronicznej? W dobie cyfryzacji wydaje siê niekonkurencyjne rozwi¹zanie, dziêki któremu dystrybutorzy e-treœci zarejestrowani
w innych krajach ni¿ Polska (np. we Francji czy w Luksemburgu) mog¹ sprzedawaæ przez internet elektroniczne publikacje w cenie na starcie ni¿szej
o oko³o 15–20% od cen polskich przedsiêbiorców tylko ze wzglêdu na ró¿n¹
stawkê VAT.
Uprzejmie proszê o informacjê, czy ministerstwo prowadzi prace maj¹ce
na celu zrównanie VAT na e-ksi¹¿ki z VAT na tradycyjne ksi¹¿ki. Czy Pan Minister jest zwolennikiem zrównania stawek VAT na ksi¹¿ki i publikacje w tradycyjnej papierowej formie ze stawkami na e-publikacje?
Z powa¿aniem
Jaros³aw Lasecki

OdpowiedŸ
Warszawa, 15 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 16 kwietnia 2012 r. znak: BPS/043-09-337/12, przy którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora
Jaros³awa Laseckiego podczas 9. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie rozwa¿enia mo¿liwoœci wprowadzenia jednolitej stawki podatku VAT stosowane do dostawy ksi¹¿ek wydanych na noœnikach fizycznych oraz ksi¹¿ek oferowanych w formie zapisu cyfrowego (e-booki), uprzejmie informujê.
Ró¿norodnoœæ form utrwalania oraz dostarczania publikacji ksi¹¿kowych prowadzi
do okreœlonych konsekwencji na gruncie podatku od towarów i us³ug. Dla potrzeb rzetelnego przedstawienia problemu uprzejmie informujê, ¿e obok tradycyjnej, drukowanej formy ksi¹¿ek, wystêpuj¹ równie¿ ksi¹¿ki zapisane w formie elektronicznej
(cyfrowej). Te ostatnie mog¹ z kolei byæ dostarczane na fizycznych noœnikach danych
cyfrowych (np. dyskach, taœmach) lub w formie transferu danych przez Internet.
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Podkreœlenia wymaga, i¿ to w³aœnie forma dostarczania publikacji ksi¹¿kowych,
a nie forma ich utrwalenia, stanowi podstawê odmiennego traktowania na gruncie
przepisów 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”.
Na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, do katalogu towarów opodatkowanych
stawk¹ 5%, zosta³y zaliczone towary wymienione w za³¹czniku nr 10 do ustawy o VAT,
w tym ksi¹¿ki drukowane, ksi¹¿ki wydawane na dyskach, taœmach i innych noœnikach, oznaczone stosowanymi na podstawie odrêbnych przepisów symbolami ISBN
(poz. 32 i 33 za³¹cznika nr 10). Natomiast w odniesieniu do ksi¹¿ek przesy³anych przez
Internet, jako us³ug œwiadczonych drog¹ elektroniczn¹, obowi¹zuje podstawowa stawka VAT, która obecnie wynosi w Polsce 23%.
Sformu³owanie przepisów prawa krajowego w sposób przedstawiony powy¿ej jest
bezpoœredni¹ pochodn¹ regulacji unijnych, do przestrzegania których Polska jest bezwzglêdnie zobowi¹zana, w szczególnoœci w obliczu harmonizacji systemu podatku od
wartoœci dodanej w obrêbie pañstw nale¿¹cych do Unii Europejskiej.
Na gruncie przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r.
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (Dz. Urz. UE L 347,
z 11.12.2006, str. 1, z póŸn. zm.), dostawa towarów i œwiadczenie us³ug podlegaj¹, co
do zasady, opodatkowaniu wed³ug stawki podstawowej. Jednak¿e na mocy art. 98
ust. 2 tej dyrektywy pañstwa cz³onkowskie mog¹ stosowaæ obni¿on¹ stawkê VAT w odniesieniu do towarów i us³ug wymienionych w za³¹czniku III do dyrektywy. W punkcie
6 ww. za³¹cznika zosta³o wymienione dostarczanie ksi¹¿ek oraz podobnych materia³ów
drukowanych.
Nale¿y jednoczeœnie podkreœliæ, i¿ na mocy dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia
12 lutego 2008 r. zmieniaj¹cej dyrektywê 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca
œwiadczenia us³ug (Dz. Urz. UE L 44, z 20.2.2008, str. 11), do ww. art. 98 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE zosta³o wprowadzone zastrze¿enie, i¿ „stawki obni¿one nie maj¹
zastosowania do us³ug œwiadczonych drog¹ elektroniczn¹”. Z kolei zgodnie z art. 7
ust. 1 rozporz¹dzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
ustanawiaj¹cego œrodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1), do
„us³ug œwiadczonych drog¹ elektroniczn¹”, o których mowa w dyrektywie
2006/112/WE, nale¿¹ us³ugi œwiadczone za pomoc¹ Internetu lub sieci elektronicznej, których œwiadczenie – ze wzglêdu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udzia³u cz³owieka, a ich wykonanie bez wykorzystania
technologii informacyjnej jest niemo¿liwe. Do powy¿szej kategorii us³ug zosta³y wprost
zaliczone us³ugi polegaj¹ce na dostarczaniu obrazów, tekstu i informacji oraz udostêpnianiu baz danych, w tym zawartoœci ksi¹¿ek w formie cyfrowej i innych publikacji
elektronicznych (art. 7 ust. 2 lit. f ww. rozporz¹dzenia i za³¹cznik I pkt 3 lit. c do tego
rozporz¹dzenia, w zwi¹zku z pkt 3 za³¹cznika II do dyrektywy 2006/112/WE).
Maj¹c na uwadze brzmienie przytoczonych przepisów prawa Unii Europejskiej nale¿y stwierdziæ, i¿ w obecnym stanie prawnym odmienne sformu³owanie krajowych regulacji dotycz¹cych stawek podatku VAT nie jest mo¿liwe bez z³amania
miêdzynarodowych zobowi¹zañ pañstwa polskiego.
Wszelkie dzia³ania pañstw cz³onkowskich, które nie znajduj¹ oparcia w przepisach
prawa unijnego, a tym bardziej s¹ z nimi sprzeczne, nara¿aj¹ te pañstwa na wszczêcie
przez Komisjê Europejsk¹ postêpowania naruszeniowego w zakresie niezgodnego z postanowieniami prawa unijnego stosowania przepisów VAT. Niezastosowanie siê przez
pañstwo cz³onkowskie do zaleceñ Komisji skutkuje, co do zasady, skierowaniem sprawy przed Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, a to mo¿e wi¹zaæ siê z okreœlonymi sankcjami finansowymi.
Odnosz¹c siê do wskazanych przypadków obni¿enia stawki VAT na ww. us³ugi
przez niektóre pañstwa cz³onkowskie, z opublikowanej na stronie internetowej Komisji
Europejskiej tabeli stawek VAT obowi¹zuj¹cych w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej w 2012 r. wynika, i¿ Francja i Luksemburg jako jedyne
z 27 pañstw cz³onkowskich zdecydowa³y siê na zastosowanie w tym zakresie stawek
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obni¿onych. Pozosta³e pañstwa niezmiennie stosuj¹ do sprzeda¿y e-booków stawkê
podstawow¹. Nale¿y wskazaæ, ¿e Minister Finansów RP nie jest instytucj¹ uprawnion¹
do oceny rozwi¹zañ stosowanych w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich Unii
Europejskiej.
Dodatkowo wskazaæ nale¿y, ¿e w dniu 6 grudnia 2011 r. zosta³ opublikowany Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego w sprawie przysz³oœci podatku VAT – W stronê
prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT (COM (2011) 851).
Komunikat ten nie ma mocy wi¹¿¹cej i stanowi dokument pozalegislacyjny, w którym
Komisja Europejska przedstawi³a wy³¹cznie swoj¹ koncepcjê zmiany systemu VAT.
W dokumencie tym Komisja zapowiedzia³a dokonanie w 2012 r. oceny istniej¹cej
struktury stawek podatku VAT (przy za³o¿eniu m.in., ¿e „podobne towary i us³ugi powinny podlegaæ takiej samej stawce podatku VAT, przy czym nale¿y w tej mierze wzi¹æ
pod uwagê postêp technologiczny, tak aby uzyskaæ zbie¿noœæ pomiêdzy œrodowiskiem
on-line i œwiatem fizycznym”), a nastêpnie, po przeprowadzeniu stosownych konsultacji, wyst¹pienie do koñca 2013 r. z projektem legislacyjnym. Podkreœliæ jednak nale¿y,
¿e jakakolwiek zmiana dyrektywy VAT wymaga jednomyœlnoœci wszystkich pañstw
cz³onkowskich.
Zatem odpowiadaj¹c na pytanie Pana Senatora dotycz¹ce planów wprowadzenia
preferencyjnej stawki podatku VAT na e-booki przesy³ane przez Internet uprzejmie informujê, i¿ jakiekolwiek ewentualne zmiany w opodatkowaniu ksi¹¿ek elektronicznych
w Polsce bêd¹ mo¿liwe po stworzeniu podstaw prawnych do takiego dzia³ania na
szczeblu unijnym.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski

56

9. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r.

Oœwiadczenie senatora Jaros³awa Laseckiego
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego dotar³a informacja o sytuacji maj¹cej miejsce podczas ostatnich wyborów samorz¹dowych.
Jedna z kandydatek na radn¹ w Lubliñcu przekroczy³a limit wydatków
na kampaniê wyborcz¹, wynikaj¹cy z art. 83e ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw. Podczas postêpowania s¹dowego radna ta oœwiadczy³a, i¿ nie
mia³a wiedzy o wysokoœci œrodków finansowych przeznaczonych na kampaniê wyborcz¹, któr¹ organizowa³ jej m¹¿! S¹d uzna³ jej oœwiadczenie, oddalaj¹c tym samym pozew.
Czy w zwi¹zku z tym przepisy ordynacji wyborczej s¹ nieprecyzyjne?
Czy przepisy powinny zostaæ zaktualizowane, tak aby unikn¹æ sytuacji,
w której prawdopodobieñstwo prowadzenia kampanii wyborczej przez cz³onków rodziny poza ustalonymi limitami wydatków nie powoduje ¿adnych
skutków dla kandydata?
Z powa¿aniem
Jaros³aw Lasecki

OdpowiedŸ
Warszawa, 7 maja 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek!
W nawi¹zaniu do przes³anego przy piœmie z dnia 16 kwietnia 2012 r. (znak:
BPS/043-09-338/12), oœwiadczenia z³o¿onego przez pana senatora Jaros³awa Laseckiego podczas 9. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 kwietnia 2012 r., uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
Na wstêpie pragnê zauwa¿yæ, i¿ oœwiadczenie dotyczy materii prawa wyborczego.
Minister Sprawiedliwoœci nie jest jednak organem w³aœciwym w zakresie sprawowania
nadzoru nad prawem wyborczym, a tak¿e w kwestiach zwi¹zanych ze stosowaniem
i interpretacj¹ poszczególnych przepisów uprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z póŸn. zm.), która utraci³a moc na podstawie art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê –
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z póŸn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 65, poz. 437, z póŸn. zm.) Minister Sprawiedliwoœci jest w³aœciwy w zakresie spraw:
1) s¹downictwa;
2) prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, w zakresie wynikaj¹cym
z przepisów odrêbnych;
3) wykonywania kar oraz œrodków wychowawczych i œrodka poprawczego orzeczonego przez s¹dy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej;
4) t³umaczy przysiêg³ych.
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Jednoczeœnie pragnê nadmieniæ, i¿ stosownie do art. 157 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póŸn. zm.), to Pañstwowa Komisja Wyborcza jest sta³ym najwy¿szym organem wyborczym w³aœciwym w sprawach
przeprowadzania wyborów i referendów. Do jej zadañ w sprawach zwi¹zanych z przeprowadzeniem wyborów nale¿y m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego (art. 160 §1 pkt 1 Kodeksu wyborczego).
Z wyrazami powa¿ania
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Micha³ Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Martynowskiego
skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej
Szanowna Pani Minister!
Biblioteka imienia Zieliñskich Towarzystwa Naukowego P³ockiego na
skutek decyzji Pani ministerstwa po raz pierwszy od kilkudziesiêciu lat nie
otrzyma³a ¿adnych œrodków z bud¿etu pañstwa na swoj¹ dzia³alnoœæ
w 2012 r. Decyzja ta poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ zamkniêcia jedynej w P³ocku i na Mazowszu (poza Warszaw¹) biblioteki naukowej, która posiada czterysta tysiêcy woluminów i piêtnaœcie tysiêcy starodruków wchodz¹cych
w sk³ad narodowego zasobu bibliotecznego. Za³o¿ona w 1820 r., jest siódm¹
z kolei wœród najstarszych bibliotek w Polsce. Posiada status biblioteki naukowej. Nale¿y równie¿ do elitarnego grona piêædziesiêciu piêciu bibliotek tworz¹cych narodowy zasób biblioteczny. Ze wzglêdu na wysok¹ liczbê
studiuj¹cych w P³ocku Biblioteka imienia Zieliñskich TNP spe³nia funkcjê miêdzyuczelnianej biblioteki studenckiej. Profilem uzupe³nia siê i œciœle
wspó³pracuje z innymi p³ockimi bibliotekami, czyli z bibliotekami Szko³y Wy¿szej imienia Paw³a W³odkowica w P³ocku i filii Politechniki Warszawskiej,
z Ksi¹¿nic¹ P³ock¹ i Bibliotek¹ Pedagogiczn¹. Korzysta z niej kadra naukowa
p³ockich uczelni, nauczyciele, a tak¿e uczniowie starszych klas szkó³ œrednich. Biblioteka imienia Zieliñskich TNP jest naukow¹ bibliotek¹ uniwersaln¹, gromadzi zbiory z wielu dyscyplin naukowych.
Zamkniêcie biblioteki i zwolnienie jej pracowników oznacza przerwanie
zakupów wydawnictw zwartych (œredniorocznie oko³o szeœciu tysiêcy woluminów) i prenumeraty bie¿¹cej dwustu czterdziestu tytu³ów prasy, czego ju¿
nigdy nie uda siê nadrobiæ. Bez w¹tpienia spowoduje to uniemo¿liwienie dostêpu do zbiorów trzydziestu tysi¹com czytelników w skali rocznej, z których
wiêkszoœæ to studenci uczelni P³ocka, Torunia, £odzi i Warszawy, a ponadto
licznych rzesz uczniów szkó³ œrednich. W konsekwencji ustan¹ tak¿e liczne
prace naukowe o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym.
Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego sprawia, ¿e Biblioteka imienia Zieliñskich nie mo¿e, wzorem lat przesz³ych, pe³niæ dalej swej
misji na rzecz spo³eczeñstwa, dlatego te¿ apelujê o ponowne rozwa¿enie
przyznania œrodków z bud¿etu pañstwa na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ tej biblioteki.
Z powa¿aniem
Marek Martynowski

OdpowiedŸ
Warszawa, 8 maja 2012 r.
Szanowna Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu RP
Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia br. znak BPS/043-09-339/12 dotycz¹ce
oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Marka Martynowskiego podczas 9. posiedzenia
Senatu RP w dniu 12 kwietnia br. poni¿ej uprzejmie wyjaœniam przyczyny odmowy
przyznania œrodków finansowych na dzia³alnoœæ Biblioteki im. Zieliñskich Towarzystwa Naukowego P³ockiego.
Wniosek Towarzystwa Naukowego P³ockiego dotyczy³ finansowania 7 zadañ z zakresu dzia³alnoœci upowszechniaj¹cej naukê w 2012 r. Wniosek nie uzyska³ rekomen-
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dacji Zespo³u oceniaj¹cego wniosek. Dokonana ocena wykaza³a brak zasadnoœci
przyjêcia zadañ do finansowania ze œrodków na dzia³alnoœæ upowszechniaj¹c¹ naukê,
z uwagi na zbyt ogólnie opracowany wniosek (brak wyszczególnienia kosztów, cen jednostkowych oraz opisu uzasadniaj¹cego planowane koszty co uniemo¿liwi³o ocenê zadañ), brak informacji o udostêpnianiu zbiorów na profesjonalnej, szeroko dostêpnej
platformie cyfrowej oraz pracach zabezpieczaj¹cych zbiory biblioteki (cenne orygina³y).
Ponadto Zespó³ zwróci³ uwagê, ¿e niektóre wymienione koszty jak: ochrona przeciwpo¿arowa, zakup rega³ów, oprawa ksi¹¿ek, nie maj¹ zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ upowszechniaj¹c¹ naukê. S¹ to prace zwi¹zane z podstawow¹ dzia³alnoœci¹ biblioteki. Uzasadnienie odmowy przyznania œrodków finansowych zawarte zosta³o w decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Nr 512/P-DUN/O/2012 z dnia 18 stycznia br.
Towarzystwo Naukowe P³ockie w ustawowym terminie z³o¿y³o odwo³anie od tej
decyzji.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z póŸn. zm.), wniosek ten by³ przedmiotem oceny Zespo³u
Odwo³awczego ds. opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotycz¹cych
przyznania lub odmowy przyznania œrodków finansowych na naukê, w wyniku której
zaskar¿ona decyzja zosta³a utrzymana w mocy. Rozstrzygniêcie to zosta³o przekazane
Towarzystwu decyzj¹ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Nr 512/P-DUN/Z0/2012
z dnia 26 marca br.
W dniu 29 marca br. Towarzystwo z³o¿y³o zweryfikowany wniosek, uwzglêdniaj¹cy
zastrze¿enia zawarte w decyzji odmawiaj¹cej przyznania œrodków finansowych na realizacjê zadañ z zakresu dzia³alnoœci upowszechniaj¹cej naukê w 2012 r. W dniu
19 kwietnia br. wniosek ten zosta³ oceniony przez Zespó³ interdyscyplinarny do spraw
dzia³alnoœci upowszechniaj¹cej naukê. Na podstawie opinii Zespo³u, Towarzystwu Naukowemu P³ockiemu zosta³y przyznane œrodki finansowe we wnioskowanej wysokoœci
1 019 000 z³.
Jednoczeœnie wyra¿am pogl¹d, ¿e Towarzystwo Naukowe P³ockie powinno rozwa¿yæ wyst¹pienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przyznania
œrodków na finansowanie dzia³alnoœci Biblioteki im. Zieliñskich ze wzglêdu na jej znaczenie dla dziedzictwa narodowego. Ze œrodków na naukê mo¿liwe jest jedynie finansowanie zadañ z zakresu dzia³alnoœci upowszechniaj¹cej naukê, z wy³¹czeniem ustalenia
sta³ej, corocznej dotacji na utrzymanie i zabezpieczenie zbiorów Biblioteki im. Zieliñskich Towarzystwa Naukowego P³ockiego.
Z wyrazami szacunku
prof. Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Marka Martynowskiego
skierowane do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z pismem BMP-0724-4-1/12/AB z dnia 19 marca 2012 r.,
podpisanym przez podsekretarza stanu w MSW Micha³a Deskura, i faktem,
¿e nie otrzyma³em odpowiedzi na moje precyzyjne pytanie, ponownie proszê
o informacjê, czy genera³ dywizji Marian Janicki w momencie otrzymania nominacji na stanowisko szefa Biura Ochrony Rz¹du posiada³ tytu³ magistra.
Je¿eli tak, to kiedy i na jakiej uczelni ten stopieñ uzyska³, jaki by³ tytu³ pracy
magisterskiej.
Proszê równie¿ o informacjê, czy genera³ dywizji Marian Janicki przeszed³ kursy oficerskie. Je¿eli tak, to jakie, gdzie i kiedy.
Z powa¿aniem
Marek Martynowski

OdpowiedŸ
Warszawa, 20 czerwca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 16 kwietnia 2012 roku (sygn. BPS/043-09-340/12),
przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Marka Martynowskiego podczas 9. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 kwietnia 2012 roku, w sprawie
nominacji genera³a dywizji Mariana Janickiego na szefa Biura Ochrony Rz¹du, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
Genera³ dywizji Marian Janicki zosta³ nominowany na pierwszy stopieñ oficerski –
podporucznika Wojska Polskiego – postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 paŸdziernika 1992 roku jako ¿o³nierz zawodowy, pe³ni¹cy s³u¿bê sta³¹
w Jednostce Wojskowej Nr 1004 – BOR.
W chwili utworzenia Biura Ochrony Rz¹du, jako oddzielnej formacji resortu spraw
wewnêtrznych, tj. w dniu 30 marca 2001 roku, ww. oficer posiada³ stopieñ podpu³kownika Wojska Polskiego. Nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia
16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rz¹du (t.j.: Dz. U. z 2004 roku Nr 163, poz. 1712
z póŸn. zm.), ¿o³nierze zawodowi pe³ni¹cy w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy s³u¿bê w Jednostce Wojskowej Nr 1004 – Biuro Ochrony Rz¹du stali siê z mocy prawa funkcjonariuszami BOR, chyba ¿e w terminie 30 dni od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy z³o¿yli pisemne oœwiadczenie, ¿e nie wyra¿aj¹ na to zgody. Stosownie natomiast do art. 139
ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, funkcjonariuszom, którzy podjêli s³u¿bê w BOR we wskazanym trybie, czas pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej wlicza³ siê do okresu s³u¿by
w BOR w zakresie wszystkich uprawnieñ zwi¹zanych z t¹ s³u¿b¹, a w szczególnoœci nabytych praw do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach obowi¹zuj¹cych w dniu powo³ania do s³u¿by w Jednostce Wojskowej Nr 1004 – Biuro Ochrony Rz¹du.
Funkcjonariuszom takim, zgodnie z art. 139 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, nie przys³ugiwa³y jednak nale¿noœci w zwi¹zku ze zwolnieniem ze s³u¿by wojskowej.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, z dniem 30 marca 2001 roku, tj. w dniu wejœcia w ¿ycie
ustawy o Biurze Ochrony Rz¹du, stosunek s³u¿bowy ówczesnego oficera Wojska Polskiego – pp³k. Mariana Janickiego uleg³ przekszta³ceniu z mocy prawa w stosunek
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s³u¿bowy funkcjonariusza Biura Ochrony Rz¹du z zachowaniem wszelkich uprawnieñ, w tym uprawnienia do równorzêdnego stopnia podpu³kownika w BOR.
Genera³ dywizji Marian Janicki ukoñczy³ studia wy¿sze zawodowe na Wydziale In¿ynierii Materia³owej w Akademii Górniczo-Hutniczej i w dniu 28 lutego 1995 roku
uzyska³ tytu³ in¿yniera. Jednoczeœnie nale¿y wyjaœniæ, ¿e wynikaj¹cy z rozporz¹dzenia
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 4 wrzeœnia 2002 roku w sprawie
wymagañ, jakim powinien odpowiadaæ funkcjonariusz Biura Ochrony Rz¹du na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku s³u¿bowym (Dz. U. z 2002
nr 165, poz. 1357 z póŸn. zm.) wymóg posiadania kwalifikacji zawodowych na poziomie
przeszkolenia specjalistycznego, wykszta³cenia i sta¿u s³u¿by nie dotyczy wskazanego
oficera, bowiem w chwili wejœcia w ¿ycie ww. rozporz¹dzenia zajmowa³ on stanowisko
Szefa Logistyki – Zastêpcy Szefa BOR.
Zgodnie natomiast z §7 ww. rozporz¹dzenia, funkcjonariusz mianowany na stanowisko s³u¿bowe przed dniem wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia, który nie spe³nia warunków w zakresie wykszta³cenia, kwalifikacji zawodowych oraz sta¿u s³u¿by,
okreœlonych w rozporz¹dzeniu, zachowuje to stanowisko. Maj¹c na uwadze, ¿e do zajmowania stanowiska Zastêpcy Szefa BOR i Szefa BOR ww. rozporz¹dzenie okreœla
identyczne wymogi w zakresie wykszta³cenia, kwalifikacji zawodowych i sta¿u s³u¿by,
nale¿y uznaæ, ¿e oficer zachowuj¹cy prawo do zajmowania stanowiska na podstawie
powy¿szego przepisu prawa mo¿e byæ równie¿ wyznaczony na inne stanowisko o tych
samych wymogach.
Ponadto, nale¿y wskazaæ na §8 ww. rozporz¹dzenia, zgodnie z którym warunek
uzyskania kwalifikacji zawodowych w zakresie przeszkolenia podstawowego i specjalistycznego dotyczy funkcjonariuszy przyjêtych do s³u¿by w Biurze Ochrony Rz¹du po
dniu wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia, tj. po dniu 19 paŸdziernika 2002 roku. Genera³
dywizji Marian Janicki pe³ni³ natomiast s³u¿bê w Biurze Ochrony Rz¹du i jednostkach
poprzednich (tj. Jednostce Wojskowej 1004 – Biuro Ochrony Rz¹du i Biurze Ochrony
Rz¹du MSW) od dnia 15 stycznia 1988 roku.
Z powa¿aniem
MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
z up. Micha³ Deskur
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Martynowskiego
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Z uwagi na nieotrzymanie odpowiedzi na pismo skierowane do Pana ministerstwa 16 lutego 2012 r. ponownie piszê oœwiadczenie, licz¹c, ¿e tym razem nie zostanie ono bez odpowiedzi.
W ostatnim czasie odby³em wiele spotkañ z lokalnymi œrodowiskami sêdziowskimi oraz samorz¹dowymi, podczas których zosta³ przedstawiony
i omówiony projekt Pañskiego rozporz¹dzenia w sprawie zniesienia s¹dów
rejonowych miêdzy innymi w Gostyninie, Sochaczewie, P³oñsku i Sierpcu
oraz utworzenia zamiejscowych wydzia³ów.
Likwidacja ma³ych s¹dów rejonowych, nawet gdy w wielu przypadkach
bêdzie zwi¹zana z utworzeniem w ich miejsce wydzia³ów zamiejscowych, rodzi wiele konsekwencji oraz budzi wiele emocji wœród mieszkañców.
Twierdzi Pan, ¿e celem reformy nie jest zmniejszenie wydatków na s¹downictwo (Ÿród³o: www.radio.opole.pl; minister Gowin podkreœla³, ¿e nie chodzi
tu o szukanie oszczêdnoœci, ale o usprawnienie s¹dów, tak aby sprawy
w niektórych jednostkach nie trwa³y kilka razy d³u¿ej ni¿ w innych), ale jednoczeœnie przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwoœci podnosz¹, ¿e polski
wymiar sprawiedliwoœci na tle Europy jest drogi i niesprawny. Wynika z tego, ¿e celem projektowanych zmian jest nie tylko poprawa sprawnoœci
s¹dów, ale tak¿e osi¹gniêcie oszczêdnoœci.
Wobec tego bardzo proszê o przedstawienie, jakie dok³adnie rzeczywiste
oszczêdnoœci oraz jakie koszty wi¹zaæ siê bêd¹ ze zniesieniem poszczególnych s¹dów rejonowych w Gostyninie, Sierpcu, Sochaczewie i P³oñsku. Wyliczaj¹c ewentualne oszczêdnoœci, trzeba uwzglêdniæ realne, a nie pozorne
zmniejszenie kosztów. Jeœli w wyniku zniesienia s¹du jakieœ stanowisko
pracy zostanie w nim zlikwidowane, a jednoczeœnie osoba je zajmuj¹ca zostanie zatrudniona na takim samym lub podobnym stanowisku pracy w p³ockim
s¹dzie, to nie bêdzie to ¿adn¹ realn¹ oszczêdnoœci¹ dla bud¿etu, po prostu to
wynagrodzenie, zamiast s¹du w Gostyninie, P³oñsku, Sochaczewie czy te¿
w Sierpcu, bêdzie wyp³aca³ s¹d w P³ocku. Uwa¿am, ¿e planowane efekty reformy powinny byæ szczegó³owo przedstawione równoczeœnie z projektem rozporz¹dzenia, i to w stosunku do ka¿dego znoszonego s¹du z osobna.
Nie przekonuje mnie równie¿ podnoszony argument, ¿e nie jest to w istocie likwidacja s¹dów, bo „wszystkie wydzia³y zostaj¹ w tym samym miejscu
i obywatele nie odczuj¹ ró¿nicy”. Przede wszystkim w³aœnie zwykli obywatele bêd¹cy mieszkañcami wymienionych miast i powiatów odczuj¹ to najsilniej. Najdotkliwszy by³by brak biura podawczego oraz kasy, która z kolei nie
mo¿e w pe³ni funkcjonowaæ bez ksiêgowoœci. Nie wiadomo, jak mia³oby wówczas wygl¹daæ na przyk³ad wyp³acanie wynagrodzeñ bieg³ym i pe³nomocnikom z urzêdu, kosztów podró¿y œwiadkom, nale¿noœci za og³oszenia,
sk³adanie i op³acanie przez strony pism procesowych itp. Je¿eli natomiast
prawd¹ by³oby, ¿e wszystko, ³¹cznie ze stanowiskami administracyjnymi i finansowymi, mia³oby pozostaæ w³aœciwie w niezmienionym stanie, to po co
w ogóle te s¹dy mia³yby zostaæ zniesione?
Tak¿e argument o lepszym wykorzystaniu sêdziów, bo bêdzie mo¿na ich
przenosiæ miêdzy dwoma dotychczasowymi s¹dami – poza tym, ¿e co do zasady spotyka siê z zarzutami niekonstytucyjnoœci i obchodzenia zakazu „nieprzenoszalnoœci” sêdziów – jest zupe³nie nieprzekonuj¹cy. Rozpatruj¹c go
w przypadku wymienionych s¹dów, trzeba stwierdziæ, ¿e w s¹dzie p³ockim
nie ma nawet warunków lokalowych umo¿liwiaj¹cych wydajn¹ pracê wiêkszej liczbie sêdziów czy urzêdników. Spowoduje to nie poprawê, ale pogorszenie wyników i wyd³u¿enie czasu trwania spraw, co nie jest obojêtne dla
osób, które s¹ stronami w tych sprawach i dla pracuj¹cych tu nadal sêdziów
i urzêdników.
Zapewnia Pan, ¿e wydzia³y ksi¹g wieczystych pozostan¹ w niezmienionym kszta³cie (Ÿród³o: www.kamienskie.info; „Wydzia³y ksi¹g wieczystych
i rodzinne, które s¹, pozostan¹” – zapewnia³ minister Gowin). Tymczasem do-
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tychczas rozes³any oficjalny projekt rozporz¹dzenia mówi o przekszta³ceniu
miêdzy innymi w Gostyninie jedynie trzech wydzia³ów na wydzia³y zamiejscowe S¹du Rejonowego w P³ocku i nie ma wœród nich wydzia³u ksi¹g wieczystych.
Powo³uje siê Pan tak¿e na znany argument o istniej¹cych obecnie miêdzy
s¹dami nieuzasadnionych dysproporcjach w obsadzie sêdziów. Jako przyk³ad podaje siê przede wszystkim s¹dy warszawskie, gdzie na jednego sêdziego przypada o wiele wiêcej spraw ni¿ w innych s¹dach. Argument ten
mo¿e tylko dziwiæ, jeœli pada ze strony Ministerstwa Sprawiedliwoœci, bo
przecie¿ przyznawanie limitu etatów sêdziowskich w ka¿dym s¹dzie jest wy³¹czn¹ domen¹ ministra sprawiedliwoœci. Od lat ka¿dy nowy, zwolniony lub
przenoszony etat sêdziowski jest przyznawany tylko s¹dowi, co do którego
s³u¿by ministra, na podstawie aktualnych danych statystycznych dotycz¹cych obci¹¿enia wp³ywaj¹cymi sprawami, stwierdz¹, ¿e istnieje co do tego pe³ne uzasadnienie. Jeœli mimo to nadal istniej¹ takie dysproporcje, to jest
to dowód nie tylko na nieudolnoœæ tych dzia³añ ministerstwa, ale tak¿e na
brak jakiejkolwiek gwarancji, ¿e obecny pomys³ zniesienia stu dwudziestu
dwu s¹dów w Polsce stanowi remedium na ten problem i ¿e jest oparty na
w³aœciwym rozeznaniu sytuacji s¹dów rejonowych. Na uwagê zas³uguje fakt
delegowania do pracy w ministerstwie ju¿ ponad stu piêædziesiêciu sêdziów,
którzy zajmuj¹ etaty w swoich s¹dach macierzystych, a ca³ymi latami w nich
nie orzekaj¹. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e wœród ponad trzystu s¹dów rejonowych
w Polsce s¹ takie, których istnienie jako samodzielnych jednostek jest rzeczywiœcie nieuzasadnione. Z pewnoœci¹ nie jest ich jednak a¿ sto dwadzieœcia
dwa i nie mo¿na za taki uznaæ ani S¹du Rejonowego w Gostyninie, ani
w P³oñsku, Sochaczewie czy te¿ Sierpcu. W ka¿dym razie autor projektu nie
przedstawi³ na to ¿adnych argumentów.
Wobec tego proszê Pana Ministra o ustosunkowanie siê do wymienionych
argumentów, a tak¿e o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy tak zwana „reorganizacja” s¹dów rejonowych w P³oñsku, Sierpcu,
Gostyninie i Sochaczewie docelowo nie doprowadzi do ich likwidacji?
2. Dlaczego projekt rozporz¹dzenia nie podlega³ konsultacji spo³ecznej?
3. Czy liczba sêdziów danego s¹du rejonowego jest w³aœciwym kryterium jego likwidacji? Czy tutaj nie powinna decydowaæ liczba wp³ywaj¹cych
spraw na jednego sêdziego i liczba spraw przez niego rozstrzyganych?
4. Czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie przygotowuje analogicznego
rozporz¹dzenia dla prokuratur rejonowych?
Z powa¿aniem
Marek Martynowski

OdpowiedŸ
Warszawa, 15.05.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Marka Martynowskiego w sprawie
zniesienia S¹dów Rejonowych w: Gostyninie, P³oñsku, Sierpcu i Sochaczewie, z³o¿one
podczas 9. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 kwietnia 2012 r.,
które przekazane zosta³o przy piœmie z dnia 16 kwietnia 2012 r. Nr BPS/043-
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-09-341/12 uprzejmie informujê, ¿e nadal aktualne pozostaje stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwoœci zaprezentowane w stanowi¹cym odpowiedŸ na oœwiadczenie Pana Senatora piœmie z dnia 26 marca 2012 r. DSO-071-35/12. W dniu 27 marca 2012 r.
wskazane pismo wp³ynê³o do Gabinetu Marsza³ka Senatu oraz do Sekretariatu Biura
Prac Senackich. Przedmiotowa odpowiedŸ zamieszczona zosta³a na stronie internetowej Senatu RP i jest dostêpna pod adresem –
http://www.senat.qov.pl/gfx/senat/userfiles/ public/k8/do kumenty/stenogram
/oswiadczenia/martynowski/0602o.pdf.
Jednoczeœnie informujê Pana Senatora, ¿e 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, w tym w zakresie okreœlenia s¹dów znoszonych
i przejmuj¹cych, zostanie wypracowany po zakoñczeniu konsultacji spo³ecznych.
Wszystkie uwagi i propozycje kierownictwa bezpoœrednio zainteresowanych s¹dów
oraz w³adz samorz¹dowych dotycz¹ce projektowanych zmian organizacyjnych
w strukturze s¹downictwa powszechnego, odnosz¹ce równie¿ siê do s¹dów rejonowych
okrêgu p³ockiego, s¹ nadal przedmiotem wnikliwej analizy.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Grzegorz Wa³ejko
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z posiadanymi przez mnie informacjami decyzj¹ ministra œrodowiska z dnia 29 sierpnia 2011 r., sygnatura DGiKGe-4774-18/39102/11/MM,
przyjêto bez zastrze¿eñ „Dodatek nr 4 do PZZ na lata 2011–2020”, którego
przedmiotem jest dopuszczenie eksploatacji górniczej na terenie gminy
Gocza³kowice-Zdrój.
Pragnê wskazaæ, i¿ gmina Gocza³kowice-Zdrój zgodnie z ustaw¹ o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych jest gmin¹ o statusie uzdrowiska. Jednoczeœnie obszar uzdrowiska zosta³ wyznaczony granicami administracyjnymi
gminy Gocza³kowice-Zdrój. Zgodnie z przepisem art. 38a ust. 3 w zwi¹zku
z ust. 1 pkt 9 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, który wszed³
w ¿ycie z dniem 7 lipca 2011 r., w strefie C ochrony uzdrowiskowej zabrania
siê pozyskiwania surowców mineralnych innych ni¿ naturalne surowce lecznicze.
Decyzja ministra œrodowiska, o której mowa na wstêpie, zosta³a zatem
wydana po dacie we jœcia w ¿ycie przepisu art. 38a ustawy o le cznictwie
uzdrowiskowym, co powoduje, i¿ uzasadnione jest podejrzenie, ¿e decyzja ta
zosta³a wydana z ra¿¹cym naruszeniem prawa.
Nadmieniæ nale¿y, i¿ powy¿szy fakt zosta³ ju¿ dostrze¿ony przez organ
wykonawczy gminy oraz podniesiony w piœmie z dnia 17 lutego 2012 r.,
w którym zarzucono decyzji ministra ra¿¹ce naruszenie prawa i za¿¹dano
wstrzymania wykonalnoœci decyzji.
Proszê zatem o udzielenie informacji o podjêtych dzia³aniach, toku postêpowania dotycz¹cego stwierdzenia niewa¿noœci ww. decyzji oraz przyczynach wydania decyzji z ra¿¹cym naruszeniem prawa (art. 38a ust. 3
w zwi¹zku z ust. 1 pkt 9) ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym.
£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ
Warszawa, 24 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego przes³ane przy piœmie
z dnia 16 kwietnia 2012 r., znak: BPS/043-09-342/12 dotycz¹ce przyjêcia dodatku
nr 4 do projektu zagospodarowania z³o¿a wêgla kamiennego Silesia, uprzejmie wyjaœniani, co nastêpuje.
W dniu 26 sierpnia 1994 r. Minister Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych
i Leœnictwa udzieli³ na rzecz Nadwiœlañskiej Spó³ki Wêglowej SA koncesji nr 162/94 na
wydobywanie wêgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzysz¹cej ze z³o¿a Kopalni Wêgla Kamiennego „Silesia”, po³o¿onego na terenie miast i gmin: Czechowice-
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-Dziedzice i Pszczyna oraz gmin: MiedŸna, Gocza³kowice-Zdrój i Bestwina w województwie œl¹skim.
Decyzj¹ z dnia 14 marca 2003 r. Minister Œrodowiska potwierdzi³ przejœcie praw
i obowi¹zków wynikaj¹cych z przedmiotowej koncesji na Kompaniê Wêglow¹ SA w Katowicach.
Wnioskiem z dnia 8 czerwca 2010 r. Przedsiêbiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o.
i Kompania Wêglowa SA wyst¹pi³y do Ministra Œrodowiska o przeniesienie koncesji
nr 162/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. na rzecz Przedsiêbiorstwa Górniczego „SILESIA”
Sp. z o.o.
Przedsiêbiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o., na rzecz którego zosta³a przeniesiona koncesja (decyzj¹ Ministra Œrodowiska z dnia 9 grudnia 2010 r.) wyrazi³a zgodê na
wszystkie wynikaj¹ce z niej warunki oraz wykaza³a, i¿ jest w stanie spe³niæ wymagania
zwi¹zane z wykonywaniem zamierzonej dzia³alnoœci.
Minister Œrodowiska nie otrzyma³ dotychczas ¿adnych sygna³ów, by prowadzona
przez przedsiêbiorcê dzia³alnoœæ górnicza narusza³a warunki posiadanych przez niego
pozwoleñ.
Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e przedmiotowa koncesja, czyli pozwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci wydobywczej, o czym wspominam na wstêpie, zosta³a wydana
w 1994 r., czyli na d³ugo przed wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, czy te¿ jej zmiany z 2011 r.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 55 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2005 r.
Nr 228, poz. 1947 ze zm.) Minister Œrodowiska na wniosek Przedsiêbiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. zawiadomieniem z dnia 29 sierpnia 2011 r. przyj¹³ bez zastrze¿eñ Dodatek nr 4 do projektu zagospodarowania z³o¿a wêgla kamiennego „Silesia”.
Dokonuj¹c tej czynnoœci organ koncesyjny dzia³a³ w oparciu o przepisy ustawy szczególnej, jak¹ jest Prawo geologiczne i górnicze i uzyska³ wymagan¹ przepisami pozytywn¹ opiniê Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Katowicach, który nadzoruje równie¿
dzia³alnoœæ prowadzon¹ przez uzdrowisko w Gocza³kowicach-Zdroju.
W zwi¹zku z powy¿szym, nieuzasadnione jest twierdzenie, ¿e „zawiadomienie” (b³êdnie okreœlone jako „decyzja”) o przyjêciu przedmiotowego opracowania zosta³o wydane
z ra¿¹cym naruszeniem prawa, poniewa¿ organ dope³ni³ wszystkich wymogów prawnych podczas procedury jego wydawania.
Ponadto zauwa¿am, ¿e wspomniane „zawiadomienie” nie jest „decyzj¹ administracyjn¹”, a w konsekwencji odwo³anie czy te¿ inny odwo³awczy œrodek nadzwyczajny
(wniosek o stwierdzenie niewa¿noœci decyzji czy te¿ wstrzymanie wykonalnoœci decyzji)
nie przys³uguje do jego podwa¿enia.
Dodatkowo informujê, ze Przedsiêbiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. posiada
podpisane porozumienie z dnia 15 grudnia 2011 r. z Uzdrowiskiem Gocza³kowice-Zdrój w sprawie ustalenia warunków prowadzenia przez Przedsiêbiorstwo Górnicze
„Silesia” Sp. z o.o. dzia³alnoœci wydobywczej zapewniaj¹cej nale¿yt¹ ochronê z³o¿a borowiny „Rydu³towice”. Wspomniane przes³anki potwierdzaj¹ wiêc tezê, i¿ dzia³alnoœæ
górnicza prowadzona zarówno na z³o¿u wêgla kamiennego „Silesia” oraz z³o¿u borowiny „Rydu³towice” mo¿e byæ kontynuowana przez obydwa podmioty i wzajemnie sobie
nie zagra¿a.
Z uwagi na powy¿sze wyjaœnienia, Minister Œrodowiska nie mo¿e wszcz¹æ stosownej procedury zmierzaj¹cej do stwierdzenia niewa¿noœci zawiadomienia z dnia 29 sierpnia 2011 r. przyjmuj¹cego bez zastrze¿eñ Dodatek nr 4 do projektu zagospodarowania
z³o¿a wêgla kamiennego „Silesia” czy te¿ wstrzymania jego wykonalnoœci.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz WoŸniak
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Oœwiadczenie senatora Norberta Obryckiego
skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Wspó³praca przygraniczna i regionalna pozostaje wa¿n¹ p³aszczyzn¹ relacji polsko-niemieckich. Zasadniczym gremium co do tego obszaru, powo³anym przez oba rz¹dy zgodnie z zapisem traktatu z 1991 r., jest
Polsko-Niemiecka Komisja Miêdzyrz¹dowa do spraw Wspó³pracy Regionalnej i Przygranicznej. Dotychczas odby³y siê dwadzieœcia dwa spotkania tej
komisji, co oznacza, ¿e obraduje ona œrednio raz w roku.
Komisja wydaje istotne komunikaty dla kierunków wspó³pracy przygranicznej i transgranicznej, szczególnie istotne dla lokalnych samorz¹dów województw przygranicznych, czêsto powi¹zanych z samorz¹dami niemieckimi
wieloletnimi umowami partnerskimi.
Z moich licznych rozmów z samorz¹dowcami województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego wy³ania siê obraz braku dostatecznych informacji na
temat wyników prac tego wa¿nego gremium. Politycy lokalni w gminach
i miastach przygranicznych po polskiej stronie granicy nie otrzymuj¹ „z klucza” komunikatów przygotowywanych po posiedzeniach komisji i jej komitetów. Z drugiej strony przedstawiciele w³adz marsza³kowskich i wojewódzkich uczestnicz¹cy w pracach komisji i jej komitetów nie stworzyli ¿adnego
systemu komunikowania siê i przekazywania informacji podleg³ym sobie instytucjom. Komunikaty czêsto nie wychodz¹ poza œwiadomoœæ wy³¹cznie
cz³onków komisji i jej komitetów.
Tymczasem strona niemiecka stworzy³a w tym zakresie profesjonalny
system komunikacji, polegaj¹cy na automatycznym przekazywaniu informacji wed³ug rozdzielnika obejmuj¹cego dziesi¹tki urzêdników i instytucji. Co
wiêcej, z uzyskanych przeze mnie informacji od polskich i niemieckich cz³onków komisji wynika, ¿e niemieccy cz³onkowie spotykaj¹ siê w swoim gronie
pomiêdzy posiedzeniami komisji i ustalaj¹ swoje spójne stanowiska, czêsto
opieraj¹c siê na informacjach zwrotnych od swoich samorz¹dowców.
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie mi informacji, czy ministerstwo dostrzega potrzebê usprawnienia systemu przep³ywu informacji,
w tym w szczególnoœci ustaleñ i komunikatów Polsko-Niemieckiej Komisji
Miêdzyrz¹dowej do spraw Wspó³pracy Regionalnej i Przygranicznej, lub raczej zmobilizowania w³adz samorz¹dów wojewódzkich z województw przygranicznych do informowania samorz¹dów powiatowych i gminnych
o wynikach prac komisji.
Z wyrazami szacunku
Norbert Obrycki

OdpowiedŸ
Warszawa, 4 maja 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Norberta Obryckiego (pismo
nr BPS/043-09-343/12 z dnia 16 kwietnia br.) z³o¿one podczas 9. posiedzenia Senatu
w sprawie Polsko-Niemieckiej Komisji Miêdzyrz¹dowej do spraw Wspó³pracy Regionalnej i Przygranicznej, uprzejmie informujê.
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G³ównym zadaniem powo³anej w 1991 r. przez rz¹dy obydwu pañstw Polsko-Niemieckiej Komisji Miêdzyrz¹dowej ds. Wspó³pracy Regionalnej i Przygranicznej jest
koordynacja i okreœlanie kierunków wspó³pracy na polsko-niemieckim pograniczu.
Komisja stanowi wa¿n¹ platformê wymiany informacji i dyskusji, w szczególnoœci
o sprawach wymagaj¹cych pog³êbionego dialogu. Dzia³aj¹ce w ramach Komisji Komitety: ds. Wspó³pracy Przygranicznej, ds. Wspó³pracy Miêdzyregionalnej, ds. Gospodarki Przestrzennej, ds. Edukacji maj¹ charakter grup roboczych, zdefiniowanych w nocie
dyplomatycznej z dnia 17 czerwca 1991 r. dwa pierwsze istniej¹ od pocz¹tku, pozosta³e
utworzono w terminie póŸniejszym.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e KM nie jest cia³em decyzyjnym. Formu³uje ona zalecenia
z wykorzystaniem wyników posiedzeñ jej Komitetów i przedk³ada je rz¹dom Polski
i Niemiec, które podejmuj¹ stosown¹ decyzjê w kwestii dalszych dzia³añ. Sekretariat
Komisji po stronie polskiej umiejscowiony zosta³ w MSW. Sugerujemy, aby bli¿sze informacje o sposobie funkcjonowania KM i jej grup roboczych uzyskaæ w resorcie spraw
wewnêtrznych. Warto zauwa¿yæ, ¿e po stronie niemieckiej Sekretariat Komisji znajduje siê w MSZ. Wspó³przewodnicz¹cymi KM s¹ obecnie ze strony polskiej, Sekretarz Stanu w MSW, Piotr Stachañczyk i ze strony niemieckiej, Zastêpca Dyrektora
Departamentu Europy MSZ RFN, kieruj¹cy pionem wspó³pracy z pañstwami cz³onkowskimi UE, Peter Schoof.
Pragnê podkreœliæ, ¿e wspó³praca transgraniczna i regionalna stanowi integraln¹
czêœæ polityki zagranicznej pañstwa. Kszta³towanie jej kierunków znajduje siê w kompetencjach ministra w³aœciwego do spraw zagranicznych. Realizacja zadañ z zakresu
tej polityki odbywa siê na ró¿nych szczeblach i przez ró¿ne podmioty. Wobec nowych
wyzwañ, MSZ dostrzega potrzebê usprawnienia funkcjonowania obecnej formu³y funkcjonowania i komunikacji Komisji i jej Komitetów dla zapewnienia sprawnej koordynacji wspó³pracy na pograniczu. Sta³a wymiana informacji i konsultacje pomiêdzy
instytucjami szczebla rz¹dowego i samorz¹dowego s¹ szczególnie wa¿ne w sytuacjach
wymagaj¹cych analizy i w³aœciwych dzia³añ w celu wypracowania stosownych rozwi¹zañ. Kwestie dotycz¹ce wspó³pracy na pograniczu wymagaj¹ monitorowania przez
Komisjê Miêdzyrz¹dow¹ oraz stosownej koordynacji we wspó³pracy z MSZ i innymi
w³aœciwymi resortami w zale¿noœci od kwestii merytorycznych. Komisja powinna
spe³niaæ rolê pomocnicz¹ w zakresie rozwi¹zywania trudnoœci na polsko-niemieckim
pograniczu.
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e relacje na polsko-niemieckim pograniczu wymagaj¹ sta³ego
monitorowania, koordynacji i stosownego wsparcia. Wa¿na jest efektywna wymiana
informacji miêdzy cz³onkami Komisji. Komunikaty po posiedzeniach KM oraz Komitetów s¹ automatycznie przekazywane do sta³ych cz³onków Komisji (w³aœciwych resortów, wojewodów, marsza³ków) oraz uczestników posiedzeñ, np. przedstawicieli
euroregionów z tego pogranicza. Z uzyskanych informacji wynika ponadto, ¿e przyjête
komunikaty publikowane s¹ w wersji elektronicznej na stronach w³aœciwych podmiotów. Tym niemniej zgadzamy siê z sugesti¹ usprawnienia systemu w tym zakresie.
Z szacunkiem nale¿y odnieœæ siê do dzia³añ oraz inicjatyw w³adz lokalnych i regionalnych w realizowaniu zadañ z zakresu polityki zagranicznej pañstwa w dziedzinie
wspó³pracy z partnerami zagranicznymi. Wa¿ne jest jednak, aby by³y one wczeœniej
konsultowane z MSZ, w³aœciwymi resortami, wojewodami i w³adzami samorz¹dowymi,
szczególnie wojewódzkimi, w celu zachowania spójnoœci i jednolitego sposobu reprezentowania interesów kraju w relacjach zewnêtrznych oraz zagwarantowania zgodnoœci z kierunkami polityki zagranicznej pañstwa.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Gra¿yna Bernatowicz
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Oœwiadczenie senatora Norberta Obryckiego
skierowane do ministra sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z planowan¹ deregulacj¹ zawodów prawniczych, w tym zawodów adwokata, radcy prawnego i notariusza, w trakcie licznych spotkañ
ze œrodowiskami prawniczymi wyra¿ano w mojej obecnoœci zastrze¿enia do
tej zmiany w prawie. Zarówno œrodowisko prawników posiadaj¹cych ju¿ tytu³ zawodowego pe³nomocnika, jak i œrodowisko aplikantów zgodnie stoj¹ na
stanowisku, i¿ skrócony do dwóch lat czas odbywania aplikacji jest niewystarczaj¹cy, aby prawid³owo przygotowaæ aplikantów do zdania egzaminu
koñcowego i nastêpnie wykonywania zawodu pe³nomocnika zawodowego.
Ponadto podnoszony jest argument, ¿e zmiana ta tworzy dysproporcjê
w stosunku do pozosta³ych zawodów prawniczych, w tym prokuratora i sêdziego, których aplikacja trwaæ bêdzie niemal dwukrotnie d³u¿ej. Œrodowiska
podkreœlaj¹, ¿e dysproporcja w procesie szkolenia mo¿e siê prze³o¿yæ na dysproporcjê w jakoœci przygotowania do wykonywania konkretnego zawodu.
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê i ustosunkowanie siê do przedstawionych przeze mnie argumentów p³yn¹cych ze œrodowiska prawniczego dotycz¹cych planowanych zmian w ramach
deregulacji zawodów prawniczych, w szczególnoœci odnosz¹cych siê do nastêpuj¹cych kwestii.
Jakie korzyœci w za³o¿eniu ma przynieœæ skrócenie czasu aplikacji
z trzech do dwóch lat?
Czy zosta³y przeprowadzone badania i analizy dotycz¹ce tego, jak skrócenie czasu aplikacji mo¿e prze³o¿yæ siê na zdawalnoœæ egzaminu koñcowego
oraz na przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu?
Czy zosta³y przeprowadzone badania i analizy dotycz¹ce skutków dysproporcji w czasie szkolenia radców prawnych i adwokatów w stosunku do
prokuratorów i sêdziów?
Z wyrazami szacunku
Norbert Obrycki

OdpowiedŸ
Warszawa, 30 maja 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek!
Od po wiadaj¹c na pismo nr BPS/043-09-344712 z dnia 16 kwietnia 2012 r.,
uprzejmie przedk³adam odpowiedŸ na oœwiadczenie Pana Senatora Norberta Obryckiego w sprawie skrócenia czasu trwania aplikacji adwokackich, radcowskich i notarialnych z³o¿one podczas 9. posiedzenia Senatu RP, w dniu 12 kwietnia 2012 r.
Projekt ustawy o uchyleniu lub zmianie ustaw reguluj¹cych wykonywanie niektórych zawodów przes³any do konsultacji spo³ecznych przewidywa³ m.in. skrócenie czasu trwania aplikacji radcowskiej i adwokackiej. W trakcie konsultacji spo³ecznych
wiele organizacji i osób fizycznych np. Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, a tak¿e prezesi s¹dów apelacyjnych oraz aplikacji wyrazili swoje w¹tpli-
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woœci oraz sprzeciw wobec propozycji skrócenia aplikacji. Przedstawiono wa¿ne
argumenty odnoœnie do jakoœci kszta³cenia, mo¿liwej dezorganizacji systemu kszta³cenia i dysproporcji w d³ugoœci trwania poszczególnych aplikacji.
Analizuj¹c zasadnoœæ zg³oszonych uwag Minister Sprawiedliwoœci mia³ na uwadze,
¿e od 2010 r. zosta³ skrócony czas trwania aplikacji z 3 lat i 6 miesiêcy do 3 lat. Na potrzeby trzyletniej aplikacji, organy samorz¹dów zawodowych opracowa³y nowe programy szkolenia aplikantów. Programy te zostan¹ wkrótce wdro¿one, zatem ocena ich
funkcjonowania, jak podnosi³y organy samorz¹dów wymaga czasu.
Po analizie uwag i opinii dotycz¹cych skrócenia czasu aplikacji, Minister Sprawiedliwoœci oceni³, ¿e zas³uguj¹ one na uwzglêdnienie. W zawi¹zku z powy¿szym, projekt
ustawy o uchyleniu lub zmianie ustaw reguluj¹cych wykonywanie niektórych zawodów skierowany w dniu 21 maja 2012 r. do uzgodnieñ miêdzyresortowych, nie zawiera
przepisów dotycz¹cych skrócenia czasu trwania aplikacji.
Z wyrazami powa¿ania
z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Micha³ Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wszystkie szpitale w Polsce maj¹
obowi¹zek wykupiæ dodatkowe ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków na rzecz pacjentów. Ubezpieczenie to ma gwarantowaæ chorym
wyp³atê odszkodowañ za tak zwane zdarzenia medyczne.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e koniecznoœæ dodatkowego ubezpieczenia szpitali
wi¹¿e siê ze znacznymi kosztami – jego wykupienie spotêguje problemy finansowe polskich szpitali. Nowe ubezpieczenie kosztuje pojedynczy szpital –
zarówno prywatny, jak i publiczny – od 200 do 800 tysiêcy z³ rocznie. Dodatkowo od nowego roku znacznie wzros³a stawka OC. Ani szpitale, ani NFZ nie
przewidzia³y tego w swoich bud¿etach. Szacuje siê, ¿e oko³o 850 mln z³ pochodz¹cych g³ównie z kontraktów zostanie przeznaczone na ubezpieczenia
zamiast na leczenie i inwestycje.
Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, i¿ obecnie ubezpieczenie od zdarzeñ medycznych oferuje tylko jeden ubezpieczyciel, to jest PZU SA, gdy¿ pozosta³e firmy ubezpieczeniowe wycofa³y ze swoich ofert ubezpieczenie od
zdarzeñ medycznych dla szpitali. To doprowadzi³o do znacznego wzrostu ceny takiego ubezpieczenia.
Dodatkowe koszty najbardziej odczuj¹ placówki publiczne, które poza
kontraktem z NFZ nie maj¹ zwykle innych Ÿróde³ finansowania, jednak najwiêksze problemy bêd¹ mia³y ma³e szpitale, których przychody s¹ niewielkie. Efektem bêdzie te¿ zad³u¿anie siê publicznych szpitali,
a w niepublicznych placówkach podnoszone bêd¹ ceny za us³ugi medyczne.
Warto podkreœliæ, ¿e kluczowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wzrost kosztów ubezpieczeñ jest kolejna ustawa zdrowotna, na mocy której rozpoczê³y
dzia³alnoœæ wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Tym samym umo¿liwiono dochodzenie roszczenia przez pacjenta
w szybszym trybie. Zasady funkcjonowania komisji budz¹ jednak sporo kontrowersji, gdy¿ szpitale nie maj¹ mo¿liwoœci odwo³ania siê od decyzji komisji
do s¹du powszechnego. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym dziœ prawem komisje nie
musz¹ bowiem przeprowadzaæ postêpowania dowodowego, choæ jednoczeœnie zobligowane s¹ do wydania decyzji w ci¹gu zaledwie czterech miesiêcy.
W bardzo wielu przypadkach tak krótki okres nie jest wystarczaj¹cy na przygotowanie rzetelnych i wiarygodnych ekspertyz. Poza tym korzystna dla pacjenta decyzja komisji nie jest wi¹¿¹ca dla ubezpieczyciela, który powinien
przedstawiæ swoj¹ ofertê. W sytuacji, gdy pacjent nie zgodzi siê z zaproponowan¹ sum¹, pozostanie mu z³o¿enie pozwu do s¹du, dla którego orzeczenie
komisji nie ma ¿adnego znaczenia.
Stosowanie opisanych procedur doprowadzi do patologicznych sytuacji
i zapadania wielu niesprawiedliwych i krzywdz¹cych dla szpitali orzeczeñ,
od których nie maj¹ one prawa odwo³aæ siê do s¹du powszechnego, co jest
skrajn¹ niesprawiedliwoœci¹.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi zapytaniami.
Z jakich Ÿróde³ szpitale maj¹ pokryæ koszty tego dodatkowego ubezpieczenia?
Czy zosta³a przeprowadzona symulacja skutków wprowadzenia w ¿ycie
powy¿szej ustawy, a jeœli tak, to jakie s¹ jej wyniki?
Czy resort zamierza podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu zmianê przepisów
o dzia³alnoœci leczniczej?
Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.05.07
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana W³adys³awa Ortyla – Senatora RP, przekazane
przy piœmie znak BPS/043-09-345/12, dotycz¹ce ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szego stanowiska.
Wprowadzenie obowi¹zkowego ubezpieczenia podmiotów leczniczych prowadz¹cych szpitale z tytu³u zdarzeñ medycznych, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 417, z póŸn. zm.) stworzy³o now¹ drogê dochodzenia praw przez pacjenta, która
pozwala na tañsze, prostsze uzyskanie odszkodowania na podstawie stwierdzenia
przez komisjê wojewódzk¹, i¿ mia³o miejsce zdarzenie medyczne. Z drugiej strony kwoty, które pacjent (spadkobierca) mo¿e uzyskaæ z tego tytu³u s¹ znacz¹co ni¿sze od dochodzonych na drodze s¹dowej i ograniczone ustawowo. Zgodnie z art. 67k ust. 7
ustawy – maksymalna wysokoœæ œwiadczenia (odszkodowania i zadoœæuczynienia)
w 12-miesiêcznym okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do wszystkich zdarzeñ medycznych objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹, wynosi 1.200.000 z³, z tym ¿e w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku zaka¿enia, uszkodzenia cia³a lub rozstroju
zdrowia pacjenta – wynosi 100.000 z³, a w przypadku œmierci pacjenta – wynosi
300.000 z³. S¹ to zatem rozwi¹zania korzystne zarówno dla pacjenta, jak i szpitala.
Zgodnie z przepisami o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wojewódzkie
komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, zwane dalej „komisjami”,
przeprowadzaj¹ postêpowanie dowodowe na podstawie wniosków dowodowych wnoszonych przez strony postêpowania (podobnie jak s¹d powszechny, który w postêpowaniu cywilnym nie zastêpuje stron w zakresie wskazywania przez nie wniosków
dowodowych). W tym zakresie do postêpowania przed komisj¹ stosuje siê odpowiednio
przepisy art. 227–237, art. 240–242, art. 244–257 i art. 258–273 Kodeksu postêpowania administracyjnego. Komisja wydaje orzeczenie nie póŸniej ni¿ w terminie 4 miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dorêcza siê podmiotowi
sk³adaj¹cemu wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego prowadz¹cego szpital oraz
ubezpieczycielowi.
W terminie 14 dni od dnia dorêczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem podmiotowi
sk³adaj¹cemu wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego prowadz¹cego szpital oraz
ubezpieczycielowi, przys³uguje prawo z³o¿enia do wojewódzkiej komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy komisja rozpatruje w terminie 30 dni od
dnia jego otrzymania. W rozpatrywaniu tego wniosku nie mo¿e uczestniczyæ cz³onek
sk³adu orzekaj¹cego, który bra³ udzia³ w wydaniu zaskar¿onego orzeczenia.
Ponadto podmiot sk³adaj¹cy wniosek, podmiot leczniczy prowadz¹cy szpital oraz
ubezpieczyciel mog¹, po wykorzystaniu drogi odwo³awczej (wniosku o ponowne rozpat- rzenie sprawy albo po up³ywie terminu do z³o¿enia tego wniosku) wnieœæ skargê
o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji. Skargê mo¿na
oprzeæ wy³¹cznie na naruszeniu przepisów dotycz¹cych postêpowania przed wojewódzk¹ komisj¹. W sprawie skargi orzeka, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, wojewódzka komisja w sk³adzie 6-osobowym.
Zatem nie jest prawd¹, i¿ podmiot prowadz¹cy szpital nie ma wp³ywu na orzeczenie
komisji, mo¿e on bowiem w trakcie postêpowania przytaczaæ dowody wskazuj¹ce na
bezpodstawnoœæ twierdzeñ pacjenta, a w przypadku niekorzystnego rozstrzygniêcia
z³o¿yæ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654
z póŸn. zm.) wprowadzi³a obowi¹zek posiadania takiego ubezpieczenia od 1 stycznia
2012 r. W praktyce okaza³o siê, ¿e taki produkt ubezpieczeniowy oferuje tylko jeden
ubezpieczyciel – PZU SA, a proponowane przez niego sk³adki ubezpieczenia przekraczaj¹ mo¿liwoœci finansowe podmiotów. W zwi¹zku z tym wiêkszoœæ podmiotów leczniczych prowadz¹cych szpitale nie spe³ni³a dotychczas obowi¹zku ubezpieczenia.
W zwi¹zku z powy¿szym w opracowanym projekcie za³o¿eñ do projektu ustawy
o zmianie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, który by³ przedmiotem prac Komitetu Rady
Ministrów w dniu 15 marca i 13 kwietnia br. i Rady Ministrów w dniu 2 maja br., proponuje siê odejœcie od obligatoryjnoœci w zakresie ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych. Oznacza to, ¿e w przypadku braku polisy pe³n¹ odpowiedzialnoœæ z tytu³u
zdarzeñ medycznych bêd¹ ponosi³y podmioty lecznicze w granicach okreœlonych
w art. 67k ust. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Takie rozwi¹zanie pozwoli na swobodê w decydowaniu przez zarz¹dzaj¹cego podmiotem leczniczym, czy podmiot ten sam bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœæ wobec pacjentów, czy
bêdzie to ubezpieczyciel w ramach umowy ubezpieczenia zawartej z tym podmiotem.
Mo¿na zak³adaæ, i¿ w miarê up³ywu czasu i analizy sytuacji w sferze zdarzeñ medycznych (liczba wniosków, linia orzecznicza komisji) zwiêkszaæ siê bêdzie liczba produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez innych, ni¿ PZU SA, ubezpieczycieli.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Paj¹ka
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do dyrektora Centralnego Biura Œledczego Adama Maruszczaka
Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Dyrektorze!
W zwi¹zku z pisemn¹ interwencj¹ przekazan¹ na moje rêce przez mieszkañca Suchej Beskidzkiej, pana Jacka S., w której pisze on: „(…) poniewa¿
uwa¿am, ¿e moja sprawa nie zosta³a nale¿ycie potraktowana przez organy,
do których siê zwraca³em. Czujê siê bezsilny wobec funkcjonowania bezprawia, które bezpoœrednio dotyka mnie”. Dalej jest proœba o interwencjê i pomoc
oraz przekazanie materia³ów opisuj¹cych postêpowanie i decyzje organów
pañstwa oraz w³adz samorz¹dowych.
W œlad za tym oœwiadczeniem, zgodnie z proœb¹ interweniuj¹cego obywatela, otrzymane materia³y przeœlê na rêce Pana Prokuratora i Pana Dyrektora z nadziej¹, ¿e zostan¹ wnikliwie przeanalizowane i nale¿ycie ocenione.
W oczekiwaniu na informacje dotycz¹ce przedstawionego problemu pozostajê z powa¿aniem.
Andrzej Paj¹k

OdpowiedŸ
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 22.05.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 16 kwietnia 2012 r. (nr BPS/043-09-346/12) oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Andrzeja Paj¹ka podczas 9. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 kwietnia 2012 r. w sprawie pisemnej interwencji przekazanej na rêce senatora przez mieszkañca Suchej Beskidzkiej Jacka S. dotycz¹cej
nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu organów samorz¹du terytorialnego w Suchej Beskidzkiej a w szczególnoœci nieprawid³owoœci w dzia³aniach Burmistrza Miasta Sucha
Beskidzka Stanis³awa L., uprzejmie informujê, i¿ w zwi¹zku z treœci¹ przedmiotowego
oœwiadczenia polecono Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie zbadanie wszystkich
spraw karnych opisanych w korespondencji Jacka S. skierowanej do senatora Andrzeja Paj¹ka, które prowadzone by³y w jednostkach organizacyjnych prokuratury pod
k¹tem prawid³owoœci prowadzonych postêpowañ, zasadnoœci decyzji merytorycznych
podjêtych w tych sprawach oraz zasadnoœci zarzutów stawianych organom prokuratury przez Jacka S.
Odnosz¹c siê do poszczególnych spraw opisanych w korespondencji Jacka S.
uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.
Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej nadzorowa³a trzy postêpowania przygotowawcze opisane ³¹cznie przez Jacka S. jako tzw. „samowola budowlana”.
Pierwsze z tych postêpowañ prowadzone by³o pod sygnatur¹ Ds 436/11 (wczeœniej
Ds 430/10/D oraz Ds 1514/10/D) w sprawie wykonywania w bli¿ej nieustalonych
dniach, w okresie od 16 paŸdziernika 2009 r. do dnia 25 listopada 2009 r. w Suchej
Beskidzkiej robót budowlanych, polegaj¹cych na rozbudowie miejsc postojowych dla
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samochodów oraz rozbudowie kanalizacji wód opadowych na dzia³kach o nr ewidencyjnych 9673/43 oraz 9673/25 bez wymaganego pozwolenia na budowê, tj. o przestêpstwo z art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z póŸn. zm.).
Postanowieniem zatwierdzonym w dniu 29 wrzeœnia 2010 zawieszono dochodzenie
z uwagi na oczekiwanie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Krakowie w tocz¹cym siê postêpowaniu administracyjnym.
Powy¿sze orzeczenie zosta³o zaskar¿one przez pe³nomocnika pokrzywdzonych. S¹d
Rejonowy w Suchej Beskidzkiej postanowieniem z daty 6 grudnia 2010 r. sygn. II
Kp 281/10 uwzglêdni³ za¿alenie i zaskar¿one orzeczenie uchyli³ polecaj¹c kontynuowanie postêpowania albowiem stwierdzi³, ¿e sam fakt braku ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie, która siê toczy przed organami administracyjnymi, nie stanowi
innej powa¿nej przeszkody uniemo¿liwiaj¹cej kontynuowanie postêpowania karnego.
Postanowieniem z 31 grudnia 2010 r. sygn. Ds. 1514/10/D umorzono dochodzenie o wystêpek z art. 90 Prawa budowlanego – wobec stwierdzenia, i¿ czyn nie zawiera
ustawowych znamion czynu zabronionego.
S¹d Rejonowy w Suchej Beskidzkiej na skutek rozpoznania œrodka odwo³awczego
pe³nomocnika pokrzywdzonych, w tym Jacka S. postanowieniem z dnia 24 marca
2011 r. sygn. II Kp 56/11 zaskar¿one orzeczenie uchyli³, zlecaj¹c kontynuowanie postêpowania przygotowawczego.
Prokuratura Okrêgowa w Krakowie pod sygn. III Dsa 83/11 dokona³a badania akt
sprawy Ds. 1514/10/D Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej stwierdzaj¹c
bezzasadnoœæ podjêtej decyzji o zawieszeniu dochodzenia, jak te¿ przedwczesnoœæ
koñcowej decyzji merytorycznej w postaci umorzenia dochodzenia o wystêpek z art. 90
Prawa budowlanego oraz poleci³a objêcie postêpowania szczególnym wewnêtrznym
nadzorem s³u¿bowym ze strony Prokuratora Rejonowego. Stosown¹ odpowiedŸ z dnia
9 maja 2011 r. sygn. III Dsa 83/11 w tym zakresie przes³ano do pe³nomocnika pokrzywdzonych Jacka S. i innych.
Postêpowanie zarejestrowano pod sygn. Ds. 436/11.
Po dokonaniu ponownej analizy akt oraz uzyskaniu opinii bieg³ego z zakresu budownictwa Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej postanowieniem z dnia 5 wrzeœnia
2011 r. umorzy³a postêpowanie o wystêpek z art. 90 Prawa budowlanego – wobec
stwierdzenia, ¿e czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego.
W zwi¹zku z powy¿szym pe³nomocnik pokrzywdzonych Jacka S. i Katarzyny W.
w dniu 19 paŸdziernika 2011 r. skierowa³ do S¹du Rejonowego w Suchej Beskidzkiej
subsydiarny akt oskar¿enia przeciwko Stanis³awowi L. – Burmistrzowi Miasta Sucha
Beskidzka i Rafa³owi A. – Kierownikowi Referatu Rozwoju Miasta Sucha Beskidzka
o przestêpstwo z art. 90 §1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póŸn. zm.). Sprawa aktualnie zawis³a jest przed
S¹dem, który oceni zasadnoœæ zarzutów stawianych Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka i Kierownikowi Referatu Rozwoju Miasta Sucha Beskidzka przez skar¿¹cego
Jacka S. Tym niemniej w trakcie aktualnego badania akt umorzonej sprawy Prokuratura Apelacyjna w Krakowie uzna³a decyzjê o umorzeniu z dnia 5 wrzeœnia 2011 r. za
zasadn¹.
Drugie z postêpowañ opisanych w punkcie dot. tzw. „samowoli budowlanych”
wbrew twierdzeniom Jacka S. nie zosta³o jeszcze zakoñczone. Prowadzone jest bowiem
przez Prokuraturê Rejonow¹ w Suchej Beskidzkiej pod sygn. Ds 1455/11 (wczeœniej
pod sygn. Ds 682/11) i dotyczy wykonywania w bli¿ej nieustalonych dniach, w okresie
od wrzeœnia do paŸdziernika 2010 r. w Suchej Beskidzkiej robót budowlanych polegaj¹cych na budowie ruchomej zapory z zasilaniem elektrycznym na dzia³ce ewidencyjnej 9673/43 bez wymaganego pozwolenia na budowê oraz niezgodnie z dokonanym
zg³oszeniem.
Postanowieniem z dnia 5 wrzeœnia 2010 r. dochodzenie o przestêpstwo z art. 90
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z póŸn. zm.) umorzono – wobec stwierdzenia, ¿e czyn nie zawiera ustawowych znamion
czynu zabronionego.
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Z tym rozstrzygniêciem nie zgodzi³ siê pe³nomocnik pokrzywdzonego Jacka S. i zaskar¿y³ go.
S¹d Rejonowy w Suchej Beskidzkiej postanowieniem z dnia 25 listopada 2011 r.
sygn. II Kp 342/11 za¿alenie uwzglêdni³, orzeczenie prokuratorskie uchyli³ zlecaj¹c
kontynuowanie postêpowania. Postêpowanie zarejestrowano pod sygn. Ds. 1455/11
i nadal siê toczy.
Z tych te¿ wzglêdów, a zw³aszcza wobec faktu, i¿ Wyrokiem Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego w Krakowie z dnia 2 marca 2012 r. sygn. II SA/Kr 1954/11 uchylono decyzje administracyjne Starosty Powiatowego w Suchej Beskidzkiej i Wojewody
Ma³opolskiego stoj¹ce na stanowisku, ¿e przy³¹cze zasilania elektrycznego do wybudowanej zapory (szlabanu) wymagaj¹ pozwolenia na budowê, przedwczesne jest dokonywanie oceny postêpowania, w którym decyzja merytoryczna jeszcze nie zapad³a.
Kwestia podejmowania dzia³añ przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka maj¹cych na celu unikniêcia odpowiedzialnoœci by³a przedmiotem postêpowania prowadzonego pod sygn. Ds. 481/11/D przez Prokuraturê Rejonow¹ w Suchej Beskidzkiej,
która nadzorowa³a dochodzenie w sprawie utrudniania postêpowania przygotowawczego prowadzonego przez Komendê Powiatow¹ Policji w Suchej Beskidzkiej pod nadzorem miejscowej Prokuratury do sygn. RSD-203/10, poprzez zacieranie œladów
przestêpstwa w dniu 1 kwietnia 2011 r., przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka,
polegaj¹cego na wymianie czêœci nawierzchni z kostki brukowej na parkingu za budynkiem Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.
Postanowieniem zatwierdzonym przez prokuratora w dniu 28 czerwca 2011 r.
umorzono dochodzenie o wystêpek z art. 239 §1 kk – wobec stwierdzenia, ¿e czyn nie
zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego.
Z wymienionym rozstrzygniêciem nie zgodzi³ siê pe³nomocnik reprezentuj¹cy potencjalnych pokrzywdzonych i z³o¿y³ za¿alenie.
Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej zarz¹dzeniem z daty 18 sierpnia
2011 r. odmówi³a przyjêcia z³o¿onego œrodka zaskar¿enia jako wniesionego przez osobê nieuprawnion¹. Tak¿e to orzeczenie zosta³o zaskar¿one.
S¹d Rejonowy w Suchej Beskidzkiej postanowieniem z dnia 21 grudnia 2011 r.
sygn. II Kp 387/11 utrzyma³ w mocy niniejsze zarz¹dzenie.
Analiza akt tej sprawy przeprowadzona w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie
wykaza³a, ¿e postêpowanie prowadzone by³o prawid³owo, zebrano dostateczny materia³ dowodowy niezbêdny do podjêcia decyzji merytorycznej, któr¹ oceniono jako zasadn¹. Podzielono tak¿e stanowisko prokuratora, który odmówi³ przyjêcia w tej sprawie
œrodka odwo³awczego z uwagi na wniesienie go przez osobê nieuprawnion¹.
Prokuratura Apelacyjna w Krakowie odnosz¹c siê do zarzutów Jacka S. zawartych
w korespondencji skierowanej do senatora Andrzeja Paj¹ka wskaza³a jednoczeœnie, i¿
kwestie zamówieñ publicznych czy innego rodzaju przetargów nie by³y przedmiotem
wskazanych powy¿ej postêpowañ prokuratorskich oraz ¿e takich postêpowañ nie inicjowa³a ¿adna ze stron, w tym skar¿¹cy Jacek S.
Podnoszone przez Jacka S. kwestie zwi¹zane z naruszeniami praw pracowniczych
przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Stanis³awa L. by³y przedmiotem postêpowania prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej w Chrzanowie o sygn. 3Ds 533/10/D
(wczeœniej sygn. 3Ds 757/09/D).
Zarz¹dzeniem z dnia 28 sierpnia 2009 r. sygn. I Ko 335/09 Prokuratura Okrêgowa
w Krakowie przekaza³a sprawê dotycz¹c¹ z³oœliwego naruszania praw pracowniczych
do dalszego prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Chrzanowie.
Po przeprowadzeniu postêpowania dowodowego, Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie postanowieniem z dnia 16 lutego 2010 r. sygn. 3 Ds. 757/09/D umorzy³a dochodzenie w sprawie: 1/ stosowania w dniu 20 kwietnia 2009 r. w Suchej Beskidzkiej
groŸby karalnej w celu zmuszenia Sylwii B. do podpisania protoko³u z posiedzenia komisji powo³anej w celu rozpatrzenia ofert z³o¿onych w konkursie na realizacjê zadañ
publicznych Gminy Sucha Beskidzka z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej
i sportu, krajoznawstwa i turystki, ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej, tj. o wystêpek
z art. 191 §1 kk – wobec braku znamion czynu zabronionego, 2/ naruszenia w okresie
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od 1 kwietnia 2009 r. do dnia 4 lutego 2010 r. w Suchej Beskidzkiej praw pracowniczych wynikaj¹cych ze stosunku pracy wobec Sylwii B. zatrudnionej w Urzêdzie Miasta
w Suchej Beskidzkiej, tj. o przestêpstwo z art. 218 §1 kk – wobec braku znamion czynu
zabronionego.
S¹d Rejonowy w Suchej Beskidzkiej postanowieniem z 30 czerwca 2010 r. sygn. II
Kp 109/10 uwzglêdni³ za¿alenie pokrzywdzonej w czêœci dot. pkt II, a w pozosta³ym zakresie utrzyma³ w mocy zaskar¿one orzeczenie.
Po uzupe³nieniu postêpowania dowodowego w postaci zgromadzenia dokumentacji
oraz przes³uchania szeregu œwiadków Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie postanowieniem z dnia 29 wrzeœnia 2010 r. sygnatura 3 Ds. 533/10/D umorzy³a dochodzenie
o przestêpstwo z art. 218 §1 kk – wobec braku znamion czynu zabronionego.
W zwi¹zku z powy¿szym Sylwia B. reprezentowana przez pe³nomocnika wnios³a do
S¹du Rejonowego w Suchej Beskidzkiej subsydiarny akt oskar¿enia przeciwko Stanis³awowi L. o przestêpstwo z art. 218 §1 kk.
Postêpowanie w tej sprawie aktualnie zawis³e jest przed S¹dem, który oceni zasadnoœæ zarzutów stawianych Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.
Tym niemniej w trakcie aktualnego badania akt sprawy Prokuratura Apelacyjna
w Krakowie wskaza³a, i¿ nie zakwestionowano prawid³owoœci prowadzonego postêpowania przygotowawczego i decyzjê o umorzeniu dochodzenia uznano za zasadn¹.
Odrêbn¹ kwesti¹ jest postêpowanie przed s¹dem pracy. Jak wynika z analizy dokumentacji s¹dowej S¹d Rejonowy w Wadowicach IV Wydzia³ Pracy wyrokiem z dnia
29 lipca 2009 r. sygn. IV P 83/09 przywróci³ Sylwiê B. do pracy w pozwanym
zak³adzie – Urzêdzie Miasta w Suchej Beskidzkiej na dotychczasowych warunkach
pracy i p³acy. S¹d Okrêgowy w Krakowie Wydzia³ VI Pracy wyrokiem z 3 grudnia 2009 r.
sygn. VI PA 290/09 oddali³ apelacjê pozwanego Urzêdu Miasta w Suchej Beskidzkiej.
W tej sytuacji Sylwia B. zosta³a przywrócona do pracy w Urzêdzie Miasta w Suchej Beskidzkiej, natomiast w jaki sposób ani na jakich warunkach nie mo¿na ustaliæ albowiem prokuratura nie jest organem wykonuj¹cym wyroki s¹dowe. Natomiast ani sama
pokrzywdzona ani jej pe³nomocnik nie z³o¿yli w organach prokuratury ¿adnego kolejnego zawiadomienia w tym przedmiocie.
Podnoszone przez Jacka S. zarzuty niedope³nienia obowi¹zków i przekroczenia
uprawnieñ by³y przedmiotem trzech postêpowañ przygotowawczych.
Pod sygnatur¹ Ds 105/12/S Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej prowadzi³a œledztwo w sprawie przekroczenia uprawnieñ w dniu 26 kwietnia 2007 r. w Suchej Beskidzkiej przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Suchej
Beskidzkiej i pracowników Urzêdu Miasta polegaj¹ce na przeprowadzeniu oglêdzin
miejsca wyciêcia drzew na dzia³ce 8762/8 po³o¿onej przy ul. Role przez osobê nieuprawnion¹ oraz poœwiadczenia nieprawdy w protokole oglêdzin polegaj¹cym na nierzetelnym dokonaniu pomiaru drzew i ujêcia tych okolicznoœci w protokole, czym dzia³ano
na szkodê interesu publicznego.
Postanowieniem z dnia 30 marca 2012 r. œledztwo o przestêpstwo z art. 231 §1 kk
umorzono wobec stwierdzenia, i¿ czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego.
W dniu 18 kwietnia 2012 r. za¿alenie na wymienione rozstrzygniêcie merytoryczne
z³o¿y³ pe³nomocnik pokrzywdzonych, które nie zosta³o jeszcze rozpoznane.
Analiza akt przeprowadzona aktualnie w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie wykaza³a, i¿ w jej ocenie, decyzja merytoryczna jest s³uszna albowiem funkcjonariusze
Policji oraz urzêdnicy Urzêdu Miasta w Suchej Beskidzkiej dokonywali oglêdzin i pomiarów w ramach art. 67 i 75 Kpa. Wszystkie osoby uczestnicz¹ce w tej czynnoœci podpisa³y protokó³, a oglêdziny zosta³y przeprowadzone w oparciu o art. 11 ust. 1 ustawy
o Policji w zwi¹zku ze z³o¿eniem przez Burmistrza proœby o podjêcie dzia³añ zapobiegaj¹cych naruszeniu prawa, zw³aszcza, ¿e istnia³a obawa usuniêcia pni po wyciêtych
drzewach, a tym samym zosta³yby zniszczone dowody naruszenia prawa. Natomiast
jak zosta³y te protoko³y wykorzystane, ewentualnie jakie nastêpnie zosta³y podjête
dzia³ania b¹dŸ decyzje administracyjne nie by³o przedmiotem ¿adnego postêpowania
prowadzonego w organach prokuratury.
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Pod sygnatur¹ Ds 282/10/Sp (wczeœniejszej Ds 1214/09) Prokuratura Rejonowa
w Suchej Beskidzkiej nadzorowa³a postêpowanie w sprawie; niedope³nienia obowi¹zków s³u¿bowych przez Burmistrza Miasta w Suchej Beskidzkiej w okresie od marca do
paŸdziernika 2009 r. na szkodê Bogus³awa W. polegaj¹ce na opiesza³ym usuwaniu
awarii wodoci¹gu na jego dzia³ce nr 8771/9 oraz niedope³nienia obowi¹zków przez tego¿ Burmistrza podczas usuwania awarii wodoci¹gu na dzia³ce nr 8771/9 w okresie od
marca do miesi¹ca paŸdziernika 2009 r., w wyniku czego Gmina Miejska Sucha Beskidzka ponios³a szkodê w wysokoœci 180 tys. z³ spowodowan¹ wyciekiem wody w iloœci
ok. 4 tys. litrów na godzinê.
Postanowieniem zatwierdzonym w dniu 19 listopada 2009 r. odmówiono wszczêcia
œledztwa o przestêpstwa z art. 231 §1 kk i art. 296 §1 kk – wobec stwierdzenia, i¿ czyny
nie zawieraj¹ ustawowych znamion czynów zabronionych.
Powy¿sze rozstrzygniêcie merytoryczne zosta³o zaskar¿one przez pokrzywdzonego.
S¹d Rejonowy w Suchej Beskidzkiej postanowieniem z dnia 3 marca 2010 r. sygn. II
Kp 27/10 uwzglêdni³ z³o¿one za¿alenie i uchyli³ w ca³oœci orzeczenie prokuratorskie
zlecaj¹c kontynuowanie postêpowania przygotowawczego.
Po przeprowadzeniu postêpowania dowodowego, Prokuratura Rejonowa w Suchej
Beskidzkiej postanowieniem zatwierdzonym w dniu 14 czerwca 2010 r. umorzy³a œledztwo o przestêpstwa z art. 231 §1 kk oraz art. 231 §1 kk i art. 296 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk
– wobec stwierdzenia, i¿ czyny nie zawieraj¹ ustawowych znamion czynów zabronionych.
S¹d Rejonowy w Suchej Beskidzkiej postanowieniem z daty 15 paŸdziernika
2010 r. sygn. II Kp 214/10 utrzyma³ w mocy zaskar¿one rozstrzygniêcie merytoryczne
prokuratora jako zasadne.
Analiza akt tej sprawy przeprowadzona aktualnie w Prokuraturze Apelacyjnej
w Krakowie wykaza³a, i¿ decyzja o umorzeniu œledztwa z 14 czerwca 2010 r. jest zasadna oraz ¿e przyjêta kwalifikacja prawna oraz podstawy i przyczyny umorzenia nie nasuwaj¹ uwag krytycznych.
Trzecia ze spraw opisanych przez Pana Jacka S. w czêœci dotycz¹cej niedope³nienia
obowi¹zków i przekroczenia uprawnieñ by³a prowadzona w Prokuraturze Rejonowej
w Suchej Beskidzkiej pod sygnatur¹ Ds 206/10/Sp (wczeœniej Ds 1415/09/Sp).
Postêpowanie dotyczy³o niedope³nienia obowi¹zków s³u¿bowych przez Dyrektora
Zak³adu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej w okresie od marca do paŸdziernika
2009 r. na szkodê Bogus³awa W., polegaj¹ce na opiesza³ym usuwaniu awarii wodoci¹gu na jego dzia³ce nr 8771/9 oraz niedope³nienia obowi¹zków przez tego¿ Dyrektora
polegaj¹ce na wystosowaniu w dniu 25 wrzeœnia 2009 r. do Bogus³awa W. pisma informuj¹cego o odciêciu dostawy wody do jego posesji.
Postanowieniem zatwierdzonym w dniu 19 listopada 2009 r. odmówiono wszczêcia
œledztwa o przestêpstwa z art. 231 §1 kk – wobec stwierdzenia, i¿ czyny nie zawieraj¹
ustawowych znamion czynów zabronionych.
Powy¿sze rozstrzygniêcie merytoryczne zosta³o zaskar¿one przez pokrzywdzonego.
S¹d Rejonowy w Suchej Beskidzkiej postanowieniem z dnia 10 lutego 2010 r. sygn. II
Kp 399/09 uwzglêdni³ z³o¿one za¿alenie, uchyli³ w ca³oœci orzeczenie prokuratorskie
zlecaj¹c kontynuowanie postêpowania przygotowawczego.
Po przeprowadzeniu postêpowania dowodowego, w tym wykorzystaniu wniosków
zg³oszonych przez pe³nomocnika pokrzywdzonego, Prokurator Rejonowy w Suchej
Beskidzkiej postanowieniem z dnia 27 maja 2010 r. sygn. Ds 206/10/Sp umorzy³ œledztwo w tej sprawie o czyny stanowi¹ce przestêpstwo z art. 231 §1 kk – z uwagi na stwierdzenie, i¿ czyny nie zawieraj¹ ustawowych znamion czynów zabronionych.
S¹d Rejonowy w Suchej Beskidzkiej po rozpoznaniu za¿alenia postanowieniem
z 15 paŸdziernika 2010 r. sygn. II Kp 175/10 utrzyma³ w mocy zaskar¿one rozstrzygniêcie merytoryczne prokuratora jako zasadne.
Badanie akt tej sprawy przeprowadzone aktualnie w Prokuraturze Apelacyjnej
w Krakowie wykaza³o, ¿e postêpowanie prowadzone by³o prawid³owo i decyzja merytoryczna o umorzeniu œledztwa z 27 maja 2010 r. by³a zasadna.
Niezale¿nie od powy¿szych ustaleñ Prokuratura Apelacyjna w Krakowie przeanalizowa³a równie¿ akta innych spraw z doniesieñ sk³adanych na Burmistrza Miasta w Su-
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chej Beskidzkiej, jak te¿ i z jego doniesieñ, a dotycz¹ce osób bêd¹cych w zainteresowaniu postêpowañ opisywanych przez Jacka S. Badania aktowe tych spraw wykaza³y zasadnoœæ decyzji merytorycznych podejmowanych przez prokuraturê.
Lektura akt postêpowañ przygotowawczych, zdaniem Prokuratury Apelacyjnej
w Krakowie, wykaza³a w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci, i¿ miêdzy Burmistrzem Miasta Sucha Beskidzka a czêœci¹ osób powi¹zanych ze œwiatem biznesu istnieje konflikt,
generuj¹cy kolejne doniesienia sk³adane przez te same osoby na Burmistrza Miasta
w Suchej Beskidzkiej i jego urzêdników, funkcjonariuszy Policji i inne osoby. Przyczyn
tego konfliktu nie zdo³ano jednak ustaliæ.
Z powa¿aniem
Andrzej Seremet

OdpowiedŸ
DYREKTORA
CENTRALNEGO
BIURA ŒLEDCZEGO
KOMENDY G£ÓWNEJ POLICJI
Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.
Pani Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2012 roku ldz. BPS/043-09-347/12,
w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego w dniu 12 kwietnia 2012 roku przez Pana Senatora
RP Andrzeja Paj¹ka podczas 9. posiedzenia Senatu RP w sprawie memorandum Pana
Jacka S. dotycz¹cego nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu organów samorz¹du terytorialnego w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informujê, ¿e w dniu 26 kwietnia 2012 roku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 13 kwietnia 2012 roku, przes³a³em Panu Senatorowi RP
Andrzejowi Paj¹kowi pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie (w za³¹czeniu kopia pisma) z informacj¹, i¿ ca³oœæ materia³ów ze wzglêdu na w³aœciwoœæ miejscow¹
przekaza³em Panu insp. Mariuszowi D¹bkowi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
w Krakowie, celem dalszej analizy i podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do ustalenia, czy
przedstawiciele organów samorz¹dowych w Suchej Beskidzkiej prowadz¹ dzia³alnoœæ
przestêpcz¹.
Z wyrazami szacunku
DYREKTOR
CENTRALNEGO BIURA ŒLEDCZEGO
z up. Zastêpca Dyrektora
Centralnego Biura Œledczego
Komendy G³ównej Policji
insp. S³awomir Œwiat³owski
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Stanowisko
DYREKTORA
CENTRALNEGO
BIURA ŒLEDCZEGO
KOMENDY G£ÓWNEJ POLICJI
Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.
Pan Andrzej Paj¹k
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na pismo Pana Senatora z dnia 13 kwietnia 2012 roku, w sprawie
memorandum Pana Jacka S. dotycz¹cego nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu organów samorz¹du terytorialnego w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informujê, ¿e Centralne Biuro Œledcze Komendy G³ównej Policji nie jest w³aœciwe do oceny pracy organów
orzekaj¹cych w sprawach wymienionych przez Pana Jacka S. Powo³ane zosta³o do rozpoznawania i zwalczania przestêpczoœci zorganizowanej.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ka¿de z opisanych w memorandum przypadków by³o lub jest
przedmiotem postêpowañ karnych lub administracyjnych. Postêpowania zakoñczone
zosta³y prawomocnymi orzeczeniami, natomiast w prowadzonych aktualnie sprawach
nale¿y oczekiwaæ prawomocnego orzeczenia. Strony – uczestnicy tych postêpowañ maj¹ prawo do sk³adania wniosków dowodowych lub zaskar¿eñ wydanych orzeczeñ i winny aktywnie uczestniczyæ w postêpowaniu, w celu obiektywnego wyjaœnienia
okolicznoœci które s¹ przedmiotem postêpowania.
Pragnê podkreœliæ, ¿e ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku
z póŸniejszymi zmianami oraz inne ustawy szczegó³owe wskazuj¹ narzêdzia do sprawowania nadzoru oraz kontroli nad organami samorz¹dowymi i skoro spo³ecznoœæ
miejscowa niezadowolona jest z dzia³ania samorz¹du winna z nich skorzystaæ.
Jednoczeœnie informujê Pana Senatora, ¿e memorandum Pana Jacka S. przes³a³em zgodnie z w³aœciwoœci¹ miejscow¹ Panu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
w Krakowie, celem dalszej analizy oraz ewentualnego monitorowania dzia³alnoœci organów samorz¹dowych w Suchej Beskidzkiej i ustalenia, czy przedstawiciele tych organów prowadz¹ dzia³alnoœæ przestêpcz¹.
Z powa¿aniem
DYREKTOR
CENTRALNEGO BIURA ŒLEDCZEGO
Komendy G³ównej Policji
nadinsp. Adam Maruszczak
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Oœwiadczenie senatorów Bogdana Pêka,
Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, Beaty Gosiewskiej
oraz Bohdana Paszkowskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze!
Docieraj¹ do nas informacje, ¿e w dalszym ci¹gu trwa praktyka polegaj¹ca na kierowaniu przez Jednostki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa licznych zawiadomieñ o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
przeciw rolnikom w przypadku pope³nienia nawet najmniejszych pomy³ek,
uchybieñ lub omy³ek we wnioskach kierowanych do agencji.
Badanie tych spraw powoduje du¿e koszty administracyjne, a przede
wszystkim koszty spo³eczne. Rolnicy s¹ wzywani na przes³uchania, a w wiêkszoœci przypadków sprawy koñcz¹ siê umorzeniami ze wzglêdu na znikom¹
szkodliwoœæ czynu.
Prosimy w zwi¹zku z tym ministra rolnictwa i rozwoju wsi o nastêpuj¹ce
informacje.
Ile zawiadomieñ o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa jednostki agencji skierowa³y do prokuratury w okresie od 2008 r. do chwili obecnej – w rozbiciu na poszczególne lata i województwa – i jaka by³a efektywnoœæ tych
wniosków, to znaczy, jaka liczba skierowanych przez agencjê spraw zakoñczy³a siê wniesieniem aktu oskar¿enia i w jakiej liczbie spraw zapad³y wyroki skazuj¹ce?
Ministra rolnictwa i rozwoju wsi prosimy ponadto o odpowiedŸ na pytanie, czy ustala³ dla agencji jakieœ wytyczne w zakresie kierowania zawiadomieñ o przestêpstwie i czy ta dzia³alnoœæ agencji jest w jakiœ sposób przez
niego nadzorowana.
Z powa¿aniem
Bogdan Pêk
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Beata Gosiewska
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 16 maja 2012 r.
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Bogdana Pêka wspólnie z innymi senatorami podczas 9. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 kwietnia 2012 r., przes³ane przy piœmie nr BPS/043-09-348/12 z dnia 16 kwietnia 2012 r., w sprawie
kierowania do organów œcigania zawiadomieñ o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
przez rolników we wnioskach pomocowych sk³adanych do ARiMR, przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.
Zgodnie z art. 304 §2 Kodeksu postêpowania karnego, ARiMR jako instytucja pañstwowa ma obowi¹zek informowaæ organy œcigania o przestêpstwach œciganych z urzêdu. Przedmiotowy przepis stanowi bowiem: „Instytucje pañstwowe i samorz¹dowe,
które w zwi¹zku ze sw¹ dzia³alnoœci¹ dowiedzia³y siê o pope³nieniu przestêpstwa œci-
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ganego z urzêdu, s¹ obowi¹zane niezw³ocznie zawiadomiæ o tym prokuratora lub Policjê
oraz przedsiêwzi¹æ niezbêdne czynnoœci do czasu przybycia organu powo³anego do œcigania przestêpstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarz¹dzenia, aby
nie dopuœciæ do zatarcia œladów i dowodów przestêpstwa”.
Rolnicy sk³adaj¹c wnioski pomocowe podpisuj¹ oœwiadczenie, ¿e znane s¹ im skutki sk³adania fa³szywych oœwiadczeñ wynikaj¹cych z art. 297 §1 Kodeksu karnego, który stanowi, cyt.: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub
jednostki organizacyjnej prowadz¹cej podobn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponuj¹cych œrodkami publicznymi – kredytu,
po¿yczki pieniê¿nej, porêczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowi¹zania wynikaj¹cego z porêczenia lub z gwarancji lub podobnego œwiadczenia pieniê¿nego na okreœlony cel gospodarczy, elektronicznego
instrumentu p³atniczego lub zamówienia publicznego, przedk³ada podrobiony, przerobiony, poœwiadczaj¹cy nieprawdê albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oœwiadczenie dotycz¹ce okolicznoœci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu p³atniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5”.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ przepisy prawa nie uzale¿niaj¹ obowi¹zku zg³aszania podejrzenia przestêpstwa od jego szkodliwoœci spo³ecznej b¹dŸ oceny prawdopodobieñstwa, ¿e
postêpowanie zostanie umorzone z innych przyczyn, gdy¿ takiego rozstrzygniêcia mo¿e
dokonaæ wy³¹cznie upowa¿niony ustawowo organ. Oznacza to, ¿e ARiMR powinna kierowaæ do organów œcigania wszystkie sprawy, w których dosz³o do wy³udzenia lub próby wy³udzenia dotacji unijnych i krajowych.
Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z art. 231 §1 Kodeksu karnego „funkcjonariusz publiczny, który przekraczaj¹c swoje uprawnienia lub nie dope³niaj¹c obowi¹zków, dzia³a na szkodê interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze
pozbawienia wolnoœci do lat 3”.
Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Pana Tomasza Ko³odzieja, Prezesa
ARiMR, iloœæ spraw, w których ARiMR w latach 2008–2012 stwierdzi³a wyst¹pienie
nieprawid³owoœci (czyli zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 2988/95
jakiekolwiek naruszenia przepisów prawa wspólnotowego wynikaj¹cego z dzia³ania
lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które spowodowa³o lub mog³o spowodowaæ szkodê w ogólnym bud¿ecie Wspólnot, albo poprzez zmniejszenie lub utratê
przychodów, które pochodz¹ z zasobów w³asnych pobieranych bezpoœrednio w imieniu
Wspólnot, albo te¿ w zwi¹zku z obci¹¿eniem bud¿etu wspólnotowego nieuzasadnionym
wydatkiem), przedstawia poni¿sza tabela:
Lata
WOJEWÓDZTWO

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r. (wed³ug stanu
na dzieñ 27.04.2012 r.)

Dolnoœl¹skie

4794

10468

12773

8956

Kujawsko-Pomorskie

7662

12164

13382

9666

4962
5629

Lubelskie

16777

35542

14989

18837

11209

Lubuskie

6045

6591

2697

3572

2148

£ódzkie

9426

22688

27191

25645

8266

Ma³opolskie

9197

21183

16668

12261

8056

Mazowieckie

17475

33636

42123

30349

17112

Opolskie

5401

9163

4235

3891

2136

Podkarpackie

9049

21885

13833

11242

8748

14679

26173

24906

11075

4847

Pomorskie

6472

8703

13529

6108

4870

Œl¹skie

9279

10214

7793

6790

4038

Œwiêtokrzyskie

12440

18942

13603

14529

6096

Warmiñsko-Mazurskie

17999

24822

24366

12198

6355

Wielkopolskie

21872

47350

28606

18673

11223

Podlaskie

Zachodniopomorskie
£¹cznie

4224

6745

6116

5024

2773

172791

316269

266810

198816

108468
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Iloœæ skierowanych przez ARiMR w latach 2008–2012 zawiadomieñ o podejrzeniu
pope³nienia przestêpstwa przedstawia poni¿sza tabela:
Lata
WOJEWÓDZTWO
Dolnoœl¹skie

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2012 r. (wed³ug stanu
na dzieñ 27.04.2012 r.)

2011 r.

77

116

6

9

0

Kujawsko-Pomorskie

208

222

45

79

19

Lubelskie

152

271

60

42

1

Lubuskie

11

52

5

22

1

113

1757

2251

1783

754

£ódzkie
Ma³opolskie

29

14

47

7

0

Mazowieckie

170

164

89

35

9

Opolskie

62

38

29

40

0

Podkarpackie

14

4

24

7

0

Podlaskie

117

126

56

68

4

Pomorskie

145

157

135

115

34

Œl¹skie

161

193

306

160

346

Œwiêtokrzyskie

60

92

40

9

0

Warmiñsko-Mazurskie

75

52

22

30

11

218

207

54

32

2

41

48

138

138

16

1685

3626

3161

2762

1012

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
£¹cznie

Analiza ww. danych wskazuje, ¿e udzia³ spraw, w których Agencja skierowa³a do
organów œcigania zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa w stosunku do wszystkich spraw, w których stwierdzono nieprawid³owoœci kszta³tuje siê nastêpuj¹co:
w 2008 roku – 0,98%,
w 2009 roku – 1,15%,
w 2010 roku – 1,18%,
w 2011 roku – 1,39%,
w 2012 roku (wed³ug stanu na dzieñ 27.04.2012 r.) – 0,93%.
Z ogólnej liczby zawiadomieñ o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa, przekazanych przez ARiMR do organów œcigania, do s¹dów skierowane zosta³y 2482 akty oskar¿enia, z których zapad³o 1098 wyroków skazuj¹cych. Stanowi to odpowiednio:
20 i 8,9% wszystkich zg³oszeñ. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e nie we wszystkich sprawach Agencja jest informowana o wydanym przez wymiar sprawiedliwoœci rozstrzygniêciu.
Reasumuj¹c nale¿y podkreœliæ, i¿ bior¹c pod uwagê aktualne przes³anki
formalnoprawne nie ma mo¿liwoœci zwolnienia ARiMR z wynikaj¹cego z art. 304 §2
Kodeksu postêpowania karnego obowi¹zku kierowania zawiadomieñ w przypadku podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, bez wzglêdu na rozmiar jego szkodliwoœci spo³ecznej i ostateczne rozstrzygniêcie.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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OdpowiedŸ
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 23.05.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Bogdana Pêka wspólnie z innymi senatorami podczas 9. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 kwietnia 2012 roku,
przekazane przez Wicemarsza³ka Senatu Mariê Pañczyk-Pozdziej, uprzejmie informujê
Pana Marsza³ka, co nastêpuje w zakresie podlegaj¹cym kompetencji prokuratury.
Na podstawie informacji przekazanych przez podleg³e prokuratury apelacyjne mo¿na stwierdziæ, i¿ w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 14 maja 2012 roku prokuratury
prowadzi³y b¹dŸ nadzorowa³y ogó³em 7874 postêpowania prowadzone na podstawie
zawiadomieñ poszczególnych jednostek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym samym okresie zakoñczono ogó³em 7313 postêpowañ, w tym postanowieniem o odmowie wszczêcia – 4586 postêpowañ, postanowieniem o umorzeniu – 1686
postêpowañ, aktem oskar¿enia lub skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie
postêpowania ³¹cznie – 1041 spraw. S¹dy wyda³y 894 wyroki skazuj¹ce.
W 2008 roku prokuratury prowadzi³y b¹dŸ nadzorowa³y ogó³em 1074 postêpowania
na podstawie zawiadomieñ poszczególnych jednostek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym samym okresie zakoñczono ogó³em 1046 postêpowania, w tym
postanowieniem o odmowie wszczêcia – 370 postêpowañ, postanowieniem o umorzeniu
– 426 postêpowañ, aktem oskar¿enia lub skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie postêpowania ³¹cznie – 250 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 220 sprawach.
W 2009 roku prokuratury prowadzi³y b¹dŸ nadzorowa³y ogó³em 1877 postêpowañ
na podstawie zawiadomieñ poszczególnych jednostek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym samym okresie zakoñczono ogó³em 1842 postêpowania,
w tym postanowieniem o odmowie wszczêcia – 1058 postêpowañ, postanowieniem
o umorzeniu – 499 postêpowañ, aktem oskar¿enia lub skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie postêpowania ³¹cznie – 285 spraw. S¹dy wyda³y 250 wyroków
skazuj¹cych.
W 2010 roku prokuratury prowadzi³y b¹dŸ nadzorowa³y ogó³em 2322 postêpowania na podstawie zawiadomieñ poszczególnych jednostek Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. W tym samym okresie zakoñczono ogó³em 2264 postêpowania, w tym postanowieniem o odmowie wszczêcia – 1607 postêpowañ, postanowieniem
o umorzeniu – 401 postêpowañ, aktem oskar¿enia lub skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie postêpowania ³¹cznie – 256 spraw. S¹dy wyda³y 268 wyroków
skazuj¹cych.
W 2011 roku prokuratury prowadzi³y b¹dŸ nadzorowa³y ogó³em 1718 postêpowañ
na podstawie zawiadomieñ poszczególnych jednostek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym samym okresie zakoñczono ogó³em 1587 postêpowañ, w tym
postanowieniem o odmowie wszczêcia – 1144 postêpowania, postanowieniem o umorzeniu – 275 postêpowañ, aktem oskar¿enia lub skierowaniem wniosku o warunkowe
umorzenie postêpowania ³¹cznie – 168 spraw. S¹dy wyda³y 152 wyroki skazuj¹ce.
W 2012 roku do dnia 14 maja prokuratury prowadzi³y b¹dŸ nadzorowa³y ogó³em
883 postêpowania na podstawie zawiadomieñ poszczególnych jednostek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym samym okresie zakoñczono ogó³em
634 postêpowania, w tym postanowieniem o odmowie wszczêcia – 472 postêpowania,
postanowieniem o umorzeniu – 99 postêpowañ, aktem oskar¿enia lub skierowaniem
wniosku o warunkowe umorzenie postêpowania ³¹cznie – 63 sprawy. S¹dy wyda³y
17 wyroków skazuj¹cych.
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W poszczególnych prokuraturach apelacyjnych odnotowano nastêpuj¹cy uk³ad spraw.
I. Prokuratura Apelacyjna w Bia³ymstoku.
W jednostkach podleg³ych Prokuraturze Apelacyjnej w Bia³ymstoku zarejestrowano w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 14 maja 2012 roku ogó³em 363 postêpowania
objête oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 345 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 172 sprawy; postanowieniem o umorzeniu
postêpowania przygotowawczego – 104 sprawy; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 69 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 62 sprawach.
W 2008 roku zarejestrowano 109 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 109 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 55 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego –
33 sprawy; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 21 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 20 sprawach.
W 2009 roku zarejestrowano 98 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono
z tej kategorii 88 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 40 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego –
30 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 18 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 17 sprawach.
W 2010 roku zarejestrowano 67 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono
z tej kategorii 70 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 31 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego –
24 sprawy; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 15 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 13 sprawach.
W 2011 roku zarejestrowano 70 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono
z tej kategorii 70 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 39 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego –
17 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 14 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 12 sprawach.
W 2012 roku do dnia 14 maja prokuratury zarejestrowa³y 19 postêpowañ. W tym
samym okresie zakoñczono 8 postêpowañ, w tym postanowieniem o odmowie wszczêcia – 7; aktem oskar¿enia lub skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie postêpowania ³¹cznie – 1 sprawê. Nie odnotowano wyroków skazuj¹cych.
II. Prokuratura Apelacyjna w Gdañsku.
W jednostkach podleg³ych Prokuraturze Apelacyjnej w Gdañsku zarejestrowano
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 14 maja 2012 roku ogó³em 606 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 566 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 158 spraw; postanowieniem o umorzeniu
postêpowania przygotowawczego – 298 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia
lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 110 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 114 sprawach.
W 2008 roku zarejestrowano 205 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 193 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania 50 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego
– 103 sprawy; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 40 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 36 sprawach.
W 2009 roku zarejestrowano 222 postêpowania objête oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 224 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania 65 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego
– 120 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 39 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 31 sprawach.
W 2010 roku zarejestrowano 77 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono
z tej kategorii 74 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 20 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego –
41 sprawy; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 13 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 35 sprawach.
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W 2011 roku zarejestrowano 68 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono
z tej kategorii 57 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 17 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego –
26 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 14 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 11 sprawach.
W 2012 roku do dnia 14 maja zarejestrowano 34 postêpowania. W tym samym
okresie zakoñczono 18 postêpowañ, w tym postanowieniem o odmowie wszczêcia –
6 spraw; umorzeniem – 8 spraw; aktem oskar¿enia lub skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie postêpowania ³¹cznie – 4 sprawy. S¹d wyda³ wyrok skazuj¹cy
w 1 sprawie.
III. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie.
W jednostkach podleg³ych Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie zarejestrowano
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 14 maja 2012 roku ogó³em 425 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 410 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 165 spraw; postanowieniem o umorzeniu
postêpowania przygotowawczego – 120 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia
lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 125 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 97 sprawach.
W 2008 roku zarejestrowano 94 postêpowania objête oœwiadczeniem. Zakoñczono
z tej kategorii 93 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 20 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego –
38 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 35 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 30 sprawach.
W 2009 roku zarejestrowano 86 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono
z tej kategorii 84 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 18 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego –
30 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 36 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 28 sprawach.
W 2010 roku zarejestrowano 159 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono
z tej kategorii 149 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 81 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego –
34 sprawy; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 34 sprawy. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 30 sprawach.
W 2011 roku zarejestrowano 62 postêpowania objête oœwiadczeniem. Zakoñczono
z tej kategorii 60 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 34 sprawy; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego –
13 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 13 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 9 sprawach.
W 2012 roku do dnia 14 maja zarejestrowano 24 postêpowania. W tym samym
okresie zakoñczono 22 postêpowania, w tym postanowieniem o odmowie wszczêcia –
12 spraw; umorzeniem – 5 spraw; aktem oskar¿enia lub skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie postêpowania ³¹cznie – 5 spraw. Nie odnotowano wyroków skazuj¹cych.
IV. Prokuratura Apelacyjna w Katowicach.
W jednostkach podleg³ych Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach zarejestrowano
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 14 maja 2012 roku ogó³em 645 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 611 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 327 spraw; postanowieniem o umorzeniu
postêpowania przygotowawczego – 157 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia
lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 127 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 86 sprawach.
W 2008 roku zarejestrowano 39 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono
z tej kategorii 41 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 4 sprawy; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego –
22 sprawy; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 15 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 10 sprawach.
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W 2009 roku zarejestrowano 154 postêpowania objête oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 153 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania 88 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego
– 37 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 28 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 28 sprawach.
W 2010 roku zarejestrowano 130 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 129 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 79 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego –
28 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 22 sprawy. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 20 sprawach.
W 2011 roku zarejestrowano 159 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono
z tej kategorii 130 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania 64 sprawy; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego –
38 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie
³¹cznie – 28 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 22 sprawach.
W 2012 roku do dnia 14 maja zarejestrowano 163 postêpowania. W tym samym
okresie zakoñczono 158 postêpowañ, w tym postanowieniem o odmowie wszczêcia –
92 sprawy; umorzeniem – 32 sprawy; aktem oskar¿enia lub skierowaniem wniosku
o warunkowe umorzenie postêpowania ³¹cznie – 34 sprawy. S¹dy wyda³y 6 wyroków
skazuj¹cych.
V. Prokuratura Apelacyjna w Lublinie.
W jednostkach podleg³ych Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie zarejestrowano
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 14 maja 2012 roku ogó³em 574 postêpowania objête oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 492 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 63 sprawy; postanowieniem o umorzeniu
postêpowania przygotowawczego – 201 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia
lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 140 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 115 sprawach.
W 2008 roku zarejestrowano 84 postêpowania objête oœwiadczeniem. Zakoñczono
z tej kategorii 83 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 9 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego –
44 sprawy; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 30 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 25 sprawach.
W 2009 roku zarejestrowano 230 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 229 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 86 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 80 spraw;
skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie –
63 sprawy. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 54 sprawach.
W 2010 roku zarejestrowano 127 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 123 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 67 spraw;
postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 31 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie –
25 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 22 sprawach.
W 2011 roku zarejestrowano 112 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 109 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 51 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego –
39 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 19 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 12 sprawach.
W 2012 roku do dnia 14 maja zarejestrowano 21 postêpowañ. W tym samym okresie
zakoñczono 37 postêpowañ, w tym postanowieniem o odmowie wszczêcia – 3 sprawy;
umorzeniem – 31 spraw; aktem oskar¿enia lub skierowaniem wniosku o warunkowe
umorzenie postêpowania ³¹cznie – 3 sprawy. S¹dy wyda³y 3 wyroki skazuj¹ce.
VI. Prokuratura Apelacyjna w £odzi.
W jednostkach podleg³ych Prokuraturze Apelacyjnej w £odzi zarejestrowano
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 14 maja 2012 roku ogó³em 3886 postêpowañ
objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 3620 postêpowañ, w tym: postano-

88

9. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r.

wieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 3178 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 223 sprawy; skierowaniem do s¹du aktu
oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 219 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 192 sprawach.
W 2008 roku zarejestrowano 246 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 244 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia
postêpowania – 140 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 64 sprawy; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 40 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 35 sprawach.
W 2009 roku zarejestrowano 813 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 812 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 684 sprawy;
postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 79 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie –
49 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 43 sprawach.
W 2010 roku zarejestrowano 1363 postêpowania. Zakoñczono z tej kategorii 1350
postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 1231
spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 45 spraw;
skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie –
74 sprawy. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 70 sprawach.
W 2011 roku zarejestrowano 932 postêpowania. Zakoñczono z tej kategorii 872 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 798 spraw;
postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 29 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie –
45 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 40 sprawach.
W 2012 roku do dnia 14 maja zarejestrowano 532 postêpowania. W tym samym
okresie zakoñczono 342 postêpowania, w tym postanowieniem o odmowie wszczêcia –
325 spraw; umorzeniem – 6 spraw; aktem oskar¿enia lub skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie postêpowania ³¹cznie – 11 spraw. S¹dy wyda³y 4 wyroki skazuj¹ce.
VII. Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu.
W jednostkach podleg³ych Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu zarejestrowano
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 14 maja 2012 roku ogó³em 265 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 238 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 60 spraw; postanowieniem o umorzeniu
postêpowania przygotowawczego – 110 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia
lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 68 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 55 sprawach.
W 2008 roku zarejestrowano 50 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 45 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 7 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 22 sprawy; skierowaniem
do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 16 spraw.
S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 14 sprawach.
W 2009 roku zarejestrowano 66 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 65 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 6 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 30 spraw; skierowaniem
do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 29 spraw.
S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 24 sprawach.
W 2010 roku zarejestrowano 75 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 70 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 16 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 45 spraw; skierowaniem
do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 9 spraw. S¹dy
wyda³y wyroki skazuj¹ce w 8 sprawach.
W 2011 roku zarejestrowano 46 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 49 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 27 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 10 spraw; skierowaniem
do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 12 spraw.
S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 8 sprawach.
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W 2012 roku do dnia 14 maja zarejestrowano 28 postêpowañ. W tym samym okresie
zakoñczono 9 postêpowañ, w tym postanowieniem o odmowie wszczêcia – 4 sprawy;
umorzeniem – 3 sprawy; aktem oskar¿enia lub skierowaniem wniosku o warunkowe
umorzenie postêpowania ³¹cznie – 2 sprawy. S¹dy wyda³y 1 wyrok skazuj¹cy.
VIII. Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie.
W jednostkach podleg³ych Prokuraturze Apelacyjnej w Rzeszowie zarejestrowano
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 14 maja 2012 roku ogó³em 150 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 144 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 33 sprawy; postanowieniem
o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 55 spraw; skierowaniem do s¹du aktu
oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 56 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 56 sprawach.
W 2008 roku zarejestrowano 16 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 16 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 1 sprawê; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 9 spraw; skierowaniem do
s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 6 spraw. S¹dy
wyda³y wyroki skazuj¹ce w 6 sprawach.
W 2009 roku zarejestrowano 20 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 17 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 8 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 7 spraw; skierowaniem do
s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 2 sprawy. S¹dy
wyda³y wyroki skazuj¹ce w 2 sprawach.
W 2010 roku zarejestrowano 73 postêpowania. Zakoñczono z tej kategorii 71 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 16 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 18 spraw;
skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie –
37 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 37 sprawach.
W 2011 roku zarejestrowano 36 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 36 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 7 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 18 spraw; skierowaniem
do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 11 spraw.
S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 11 sprawach.
W 2012 roku do dnia 14 maja zarejestrowano 5 postêpowañ. W tym samym okresie
zakoñczono 4 postêpowania, w tym postanowieniem o odmowie wszczêcia – 1 sprawê;
umorzeniem – 3 sprawy; Nie odnotowano aktów oskar¿enia lub wniosków o warunkowe umorzenie postêpowania, ani wyroków skazuj¹cych.
IX. Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie.
W jednostkach podleg³ych Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 14 maja 2012 roku ogó³em 346 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 313 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 145 spraw; postanowieniem o umorzeniu
postêpowania przygotowawczego – 120 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia
lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 48 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 44 sprawach.
W 2008 roku zarejestrowano 62 postêpowania. Zakoñczono z tej kategorii 58 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 22 sprawy;
postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 16 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie –
20 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 18 sprawach.
W 2009 roku zarejestrowano 41 postêpowania. Zakoñczono z tej kategorii 33 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 18 spraw;
postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 13 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 2 sprawy. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 8 sprawach.
W 2010 roku zarejestrowano 103 postêpowania. Zakoñczono z tej kategorii 100 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 38 spraw; po-
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stanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 49 spraw;
skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie –
13 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 11 sprawach.
W 2011 roku zarejestrowano 113 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 101 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 52 sprawy;
postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 39 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie –
10 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 7 sprawach.
W 2012 roku do dnia 14 maja zarejestrowano 27 postêpowañ. W tym samym okresie zakoñczono 21 postêpowañ, w tym postanowieniem o odmowie wszczêcia –
15 spraw; umorzeniem – 3 sprawy; aktem oskar¿enia lub wnioskiem o warunkowe
umorzenie postêpowania – 3 sprawy. Nie odnotowano wyroków skazuj¹cych.
X. Prokuratura Apelacyjna w Warszawie.
W jednostkach podleg³ych Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie zarejestrowano
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 14 maja 2012 roku ogó³em 347 postêpowañ objêtych oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 323 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 88 spraw; postanowieniem o umorzeniu
postêpowania przygotowawczego – 180 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia
lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 55 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 45 sprawach.
W 2008 roku zarejestrowano 87 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 86 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 28 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 44 sprawy; skierowaniem
do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 14 spraw.
S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 13 sprawach.
W 2009 roku zarejestrowano 77 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 68 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 13 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 43 sprawy; skierowaniem
do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 12 spraw.
S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 10 sprawach.
W 2010 roku zarejestrowano 109 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 104 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 18 spraw;
postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 64 sprawy; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 22 sprawy. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 15 sprawach.
W 2011 roku zarejestrowano 56 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 52 postêpowania, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 23 sprawy; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 23 sprawy;
skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie –
6 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 5 sprawach.
W 2012 roku do dnia 14 maja zarejestrowano 18 postêpowañ. W tym samym okresie zakoñczono 13 postêpowañ, w tym postanowieniem o odmowie wszczêcia –
6 spraw; umorzeniem – 6 spraw; aktem oskar¿enia lub wnioskiem o warunkowe umorzenie postêpowania – 1 sprawê. Odnotowano 2 wyroki skazuj¹ce.
XI. Prokuratura Apelacyjna we Wroc³awiu.
W jednostkach podleg³ych Prokuraturze Apelacyjnej we Wroc³awiu zarejestrowano
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 14 maja 2012 roku ogó³em 267 postêpowañ objêtych
oœwiadczeniem. Zakoñczono z tej kategorii 251 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 109 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania
przygotowawczego – 108 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 34 sprawy. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 31 sprawach.
W 2008 roku zarejestrowano 82 postêpowania. Zakoñczono z tej kategorii 78 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 34 sprawy;
postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 31 spraw; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie –
13 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 13 sprawach.
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W 2009 roku zarejestrowano 70 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 69 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 32 sprawy; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 30 spraw;
skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie –
7 spraw. S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 5 sprawach.
W 2010 roku zarejestrowano 39 postêpowañ. Zakoñczono z tej kategorii 39 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 10 spraw; postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 22 sprawy; skierowaniem
do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 7 spraw. S¹dy
wyda³y wyroki skazuj¹ce w 7 sprawach.
W 2011 roku zarejestrowano 64 postêpowania. Zakoñczono z tej kategorii 61 postêpowañ, w tym: postanowieniem o odmowie wszczêcia postêpowania – 32 sprawy;
postanowieniem o umorzeniu postêpowania przygotowawczego – 23 sprawy; skierowaniem do s¹du aktu oskar¿enia lub wniosku o warunkowe umorzenie ³¹cznie – 6 spraw.
S¹dy wyda³y wyroki skazuj¹ce w 6 sprawach.
W 2012 roku do dnia 14 maja zarejestrowano 12 postêpowañ. W tym samym okresie zakoñczono 4 postêpowania, w tym postanowieniem o odmowie wszczêcia – 1 sprawê; umorzeniem – 2 sprawy; aktem oskar¿enia lub wnioskiem o warunkowe
umorzenie postêpowania – 1 sprawê. Nie odnotowano wyroków skazuj¹cych.
Przedstawiaj¹c Panu Marsza³kowi powy¿sze, uprzejmie informujê, ¿e obszary województw i prokuratur okrêgowych nie zawsze pokrywaj¹ siê, st¹d nie jest mo¿liwe
przedstawienie danych z podzia³em na poszczególne województwa, dlatego dane przedstawiono w rozbiciu na poszczególne prokuratury apelacyjne.
Z powa¿aniem
Andrzej Seremet
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Oœwiadczenie senatora Leszka Piechoty
oraz senatora Andrzeja Misio³ka
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z trwaj¹cym w wielu polskich miastach procesem przenoszenia oddzia³ów przedszkolnych dla dzieci piêcio- i szeœcioletnich do oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach podstawowych powstaj¹ w¹tpliwoœci co do uregulowañ prawnych zwi¹zanych z tym zabiegiem.
Gminy, przenosz¹c czêœæ zadañ przedszkolnych do szkó³ podstawowych, podejmuj¹ uchwa³y w sprawie ustalenia sieci publicznych oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach podstawowych prowadzonych przez gminê, poniewa¿ nastêpuje wówczas zmiana sieci przedszkoli i powstaj¹ nowe oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych. Zgodnie z art. 59 ust. 1
w powi¹zaniu z ust. 6 ustawy o systemie oœwiaty organ prowadz¹cy jest
obowi¹zany – co najmniej na szeœæ miesiêcy przed planowanym terminem
przekszta³cenia placówki – zawiadomiæ o planowanych zmianach rodziców
dzieci, w³aœciwego kuratora oœwiaty oraz organ wykonawczy jednostki samorz¹du terytorialnego w³aœciwej do prowadzenia szkó³ danego typu. Zastosowanie przepisów art. 59 ustawy o systemie oœwiaty w zwi¹zku z brakiem
ustawowej definicji przekszta³cenia rodzi problemy prawne.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê z zapytaniem, czy w sytuacji
przenoszenia czêœci oddzia³ów przedszkolnych do szkó³ podstawowych organ prowadz¹cy jest obowi¹zany zawiadomiæ – co najmniej szeœæ miesiêcy
przed planowanym terminem tych zmian – m.in. rodziców dzieci i kuratora
oœwiaty o planowanych zmianach.
Z wyrazami szacunku
Leszek Piechota
Andrzej Misio³ek

OdpowiedŸ
Warszawa, 25 kwietnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wspólne oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Leszka Piechotê
oraz Senatora Andrzeja Misio³ka (BPS/043-09-350/12), na 9. posiedzeniu Senatu RP
dnia 12 kwietnia 2012 r., dotycz¹ce przenoszenia oddzia³ów przedszkolnych dla dzieci
piêcio- i szeœcioletnich do szkó³ podstawowych, uprzejmie wyjaœniam.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, zadania dotycz¹ce administrowania i finansowania przedszkoli, szkó³/placówek nale¿¹ do zadañ realizowanych przez jednostkê samorz¹du terytorialnego.
Równoczeœnie, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.), do zadañ w³asnych
gminy nale¿y zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej wspólnoty w zakresie edukacji publicznej, a tak¹ potrzeb¹ jest m.in. organizacja wychowania przedszkolnego dla dzieci
w wieku 3–6 lat tj. zak³adanie, prowadzenie przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych
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w szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego, które zapewni¹
miejsca edukacji przedszkolnej dla dzieci zamieszka³ych na jej terenie.
Na terenie dzia³ania gminy za sieæ prowadzonych przez ni¹ publicznych przedszkoli
oraz oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych odpowiada rada gminy, która tê sieæ ustala [art. 14a ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.)].
To od rady gminy zale¿y, w jaki sposób bêdzie realizowane to zadanie. Sam sposób
realizacji zale¿y od wielu czynników, m.in. potrzeb wielu grup spo³ecznych w szerokim
ujêciu, w tym zarówno dzieci 3-, 4-, jak i 5-, 6-letnich, mo¿liwoœci finansowych gminy/miasta/dzielnicy oraz ogólnego bilansu miejsc w przedszkolach.
Oddzia³ przedszkolny umieszczony w budynku szko³y podstawowej jest nadal podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ przedszkola i w œwietle art. 61 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty nie wchodzi w sk³ad struktury organizacyjnej (klas) szko³y podstawowej.
Realizacja przygotowania przedszkolnego piêcio- i szeœciolatków w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej jest równie¿ zgodna z §5 ust. 6 za³¹cznika nr 2 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.), który wskazuje, ¿e „w szkole mog¹ byæ tworzone oddzia³y
przedszkolne realizuj¹ce program wychowania przedszkolnego”.
Powy¿sza realizacja programu wychowania przedszkolnego wymaga dostosowania
bazy szko³y i warunków realizacji tego obowi¹zku, do potrzeb ma³ych dzieci.
Umieszczenie oddzia³u przedszkolnego w szkole podstawowej nie jest wiêc przekszta³ceniem, a oznacza jedynie zmianê miejsca realizacji programu wychowania
przedszkolnego i odbywa siê zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem oœwiatowym w tym zakresie.
Plan zajêæ w oddziale przedszkolnym powinien byæ dostosowany do potrzeb dzieci
w niej przebywaj¹cych, a czas pracy – do potrzeb rodziców. Ponadto art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oœwiaty zobowi¹zuje organ prowadz¹cy szko³ê lub placówkê do zapewnienia bezpiecznych i higie nicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz
wyposa¿enia szko³y lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzêt niezbêdny do pe³nej
realizacji programów nauczania i programów wychowawczych. Zarówno w szkole podstawowej jak i w przedszkolu obowi¹zuj¹ przepisy rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szko³ach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69,
z póŸn. zm.).
Z powa¿aniem
w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Miros³aw Sielatycki

94

9. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r.

Oœwiadczenie senatora Mariana Poœlednika
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W ca³ej Polsce pacjenci chorzy na raka maj¹ problem z otrzymywaniem
leków potrzebnych do chemioterapii. Produkuj¹ca je firma farmaceutyczna
uzna³a, ¿e sprzeda¿ w Polsce jest nieop³acalna i wycofa³a czêœæ produktów.
Takie dzia³anie zagra¿a ¿yciu wielu osób w Polsce, a w takich chorobach czas
jest na wagê z³ota.
W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy ministerstwo dostrzega przedstawiony problem?
2. Kiedy i w jaki sposób zamierza go rozwi¹zaæ?
Z powa¿aniem
Marian Poœlednik

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.05.23
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Mariana Poœlednika, przekazane
przy piœmie Pani Marii Pañczyk-Pozdziej, Wicemarsza³ek Senatu znak: BPS/043-09-351/12, w sprawie braku leków stosowanych w chemioterapii, uprzejmie przesy³am
informacje w tej sprawie.
Pocz¹tkowa informacja, jaka mia³a miejsce w paŸdzierniku 2011 r. mówi³a o mo¿liwych przejœciowych k³opotach z dostêpnoœci¹ leków onkologicznych firmy EBEWE
(czêœæ grupy Sandoz) na terytorium Polski, które to ograniczenia pocz¹tkowo mia³y
trwaæ do koñca pierwszego kwarta³u 2012 r. Nastêpnie pod koniec tego terminu firma
poinformowa³a Ministra Zdrowia, i¿ nie jest mo¿liwe utrzymanie wskazanego wczeœniej
terminu i problemy z dostêpnoœci¹ do produktów leczniczych onkologicznych wprowadzanych do obrotu przez firmê EBEWE/Sandoz bêd¹ dotyczy³y dalszej czêœci roku.
Bezpoœredni¹ przyczyn¹ tego stanu s¹ k³opoty z produkcj¹, które wyst¹pi³y w firmie
Ebewe a nie wejœcie w ¿ycie ustawy refundacyjnej.
Z uwagi na fakt, ¿e problem nie dotyczy jedynie naszego kraju, ale ma on znacznie
szerszy charakter dnia 19 kwietnia br. spraw¹ zainteresowa³a siê Komisja Europejska,
która poprosi³a pañstwa cz³onkowskie o informacjê o sytuacji na rynkach w poszczególnych krajach. Informacja o sytuacji w Polsce zosta³a przekazana niezw³ocznie tj. nastêpnego dnia – 20 kwietnia. Z informacji zebranych z 21 pañstw cz³onkowskich
wynika, ¿e w 15 pañstwach (Austrii, Belgii, Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Francji,
Wêgrzech, Irlandii, W³oszech, Holandii, Polsce, Portugalii, Rumunii, S³owenii i S³owacji) wystêpuj¹ problemy z ci¹g³oœci¹ dostaw cytostatyków spowodowany bardzo ograniczonymi dostawami leków przez firmê Sandoz/Ebewe. Problem ma charakter jeszcze
szerszy, gdy¿ k³opoty z dostêpnoœci¹ leków onkologicznych wystêpuj¹ tak¿e w USA
i Kanadzie.
24 kwietnia br. odby³a siê audiokonferencja Komisji Europejskiej z przedstawicielami 18 pañstw cz³onkowskich, na której omówiono problem niewystarczaj¹cych dostaw leków onkologicznych na rynek europejski. Konkluzje s¹ takie, ¿e KE ma
ograniczone mo¿liwoœci wp³yniêcia czy na to na firmê Sandoz (z któr¹ jest w kontakcie)
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czy te¿ na innych producentów leków w celu zwiêkszenia produkcji. Pañstwom cz³onkowskim wskazana zosta³a mo¿liwoœæ, wykorzystywana ju¿ przez Polskê, zastosowania procedury importu docelowego leków. Strona polska zg³osi³a potrzebê wspó³pracy
na poziomie europejskim w zakresie przekazywania informacji o ewentualnym wystêpowaniu nadwy¿ek leków onkologicznych na wybranych rynkach oraz rozwa¿enia budowy systemu wczesnego ostrzegania.
Zgodnie z projektem zarz¹dzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia produkty
sprowadzane w ramach importu docelowego bêd¹ finansowane.
Minister Zdrowia jak i inne zainteresowane podmioty, w szczególnoœci placówki
medyczne, zosta³y poinformowane o k³opotach z dostêpnoœci¹ niektórych leków stosowanych w chemioterapii. W trybie pilnym podjêto dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie dostêpnoœci produktów leczniczych.
1. Minister Zdrowia wyst¹pi³ do Prezesa Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych
z proœb¹ o piln¹ analizê i przekazanie informacji na temat wielkoœci obrotu i ewentualnych odpowiedników niedostêpnych produktów leczniczych.
2. Minister Zdrowia wydaje zgody na sprowadzenie z zagranicy odpowiedników niedostêpnych, potwierdzaj¹c wnioski przesy³ane przez szpitale w trybie tzw. Importu docelowego.
3. Podjête zosta³y decyzje o sprowadzeniu z zagranicy hurtowych iloœci odpowiedników niedostêpnych produktów leczniczych zainteresowanym podmiotom w szczególnoœci hurtowniom farmaceutycznym, które dziêki temu bêd¹ mog³y sprzedawaæ ww.
produkty lecznicze do szpitali. Ogranicza to znacznie czas realizacji potrzebny na przygotowanie i wydanie pojedynczych zgód placówkom medycznym. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia ukaza³y siê komunikaty informuj¹ce o wydaniu zgód.
4. Przeprowadzono rozmowy z podmiotami odpowiedzialnymi, które posiadaj¹
w swoim portfolio odpowiedniki niedostêpnych produktów leczniczych. Ma to na celu
powziêcie informacji, czy obecne na rynku polskim podmioty s¹ w stanie zwiêkszyæ poda¿ swoich leków, tym samym zapewniæ dostêpnoœæ produktów leczniczych w zaistnia³ej sytuacji.
Procedura tzw. Importu docelowego pozwala na sprowadzanie z zagranicy produktów leczniczych nieposiadaj¹cych pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie
RP. Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2012 r. Dz.U. 12.349 w sprawie
sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadaj¹cych pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbêdnych dla ratowania ¿ycia lub zdrowia pacjenta. Procedura ta dotyczy szpitali i pacjentów indywidualnych.
W przypadku wniosków pilnych sprawy za³atwiane s¹ w ci¹gu kilku godzin drog¹
elektroniczn¹.
W przypadku zgód dla hurtowni lub podmiotów odpowiedzialnych zastosowanie
ma art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa S³onia
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Proszê Pana Premiera o podjêcie zdecydowanych i pilnych dzia³añ zmierzaj¹cych do zwiêkszenia œrodków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizacjê osób bezrobotnych. Œrodki przeznaczone na ten cel w 2012 r. zosta³y
ju¿ w wiêkszoœci wykorzystane przez urzêdy pracy, szczególnie na wspieranie sta¿y m³odych Polaków.
W najbli¿szym czasie na rynku pracy pojawi siê kilkaset tysiêcy absolwentów ró¿nego rodzaju szkó³. Istnieje realne niebezpieczeñstwo, ¿e wobec
braku mo¿liwoœci znalezienia pracy lub uzyskania sta¿u du¿a ich czêœæ wybierze wyjazd do innych krajów Unii Europejskiej w poszukiwaniu zatrudnienia. Wielu tych dobrze wykszta³conych i ambitnych m³odych ludzi pozostanie
tam na sta³e, zasilaj¹c tamtejszy rynek pracy, wspieraj¹c zagraniczne systemy emerytalne. Tam te¿ za³o¿¹ swoje rodziny i zdecyduj¹ siê na posiadanie
dzieci.
Tylko zdecydowane dzia³ania rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej mog¹
zmniejszyæ skalê tego niezwykle niebezpiecznego zjawiska. Podjêcie sta¿u
po ukoñczeniu szko³y to dla wielu akceptowalna i alternatywna mo¿liwoœæ
wejœcia na rodzimy rynek pracy. W wielu przypadkach jest to tak¿e argument
za pozostaniem w kraju.
Na nic zda siê wyd³u¿anie wieku emerytalnego Polaków, jeœli nie bêdziemy wspieraæ zatrudnienia m³odych ludzi i dawaæ im szansy na pozostanie
w kraju. Problem dotyczy szczególnie województw z najwy¿szym wskaŸnikiem bezrobocia. M³odzi Polacy chc¹ pracowaæ w Polsce, a zadaniem
rz¹dz¹cych jest im to skutecznie umo¿liwiæ.
Krzysztof S³oñ

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ
Warszawa, 8 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie BPS-043-09-352/12 z dnia 16.04.12 r.
oœwiadczeniem senatorskim Krzysztofa S³onia, z³o¿onym podczas 9. posiedzenia Senatu RP w sprawie podjêcia dzia³añ do zwiêkszenia œrodków Funduszu Pracy na aktywizacjê bezrobotnych w 2012 r., na proœbê Prezesa Rady Ministrów o ustosunkowanie
siê do sprawy, uprzejmie informujê.
Ustalanie wielkoœci kwot ujmowanych w planie finansowym Funduszu Pracy nie
nale¿y do wy³¹cznej decyzji Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej. Wysokoœæ œrodków
Funduszu Pracy mo¿liwych do wydatkowania w danym roku bud¿etowym ustala Parlament RP uchwalaj¹c ustawê bud¿etow¹, której integraln¹ czêœæ stanowi plan finansowy tego Funduszu. W projekcie planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 rok
przed³o¿onego Sejmowi 6 grudnia ub.r. przez Radê Ministrów przyjêto, ¿e wydatki na
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aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu wynios¹ 3.435.080 tys. z³, co stanowi
106,2% w stosunku do planu na rok 2011. Sejm RP uchwalaj¹c w dniu 27 stycznia br.
ustawê bud¿etow¹ na rok 2012 nie zmieni³ wielkoœci w planie finansowym Funduszu
Pracy. Poprawek nie wniós³ tak¿e Senat RP. Ustawa bud¿etowa na rok 2012 z dnia
2 marca br. opublikowana zosta³a 15 marca br. (poz. 273).
W latach 2008–2010 nast¹pi³ znaczny wzrost wydatków na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu (wykonanie 2008 r. – 3.362.509 tys. z³, wykonanie 2009 r. –
6.204.847 tys. z³, wykonanie 2010 r. – 6.627.365 tys. z³). Tak istotny przyrost wydatków na aktywizacjê bezrobotnych by³ uzasadniony, gdy¿ by³ to okres kryzysu gospodarczego.
Uzasadniaj¹c niemo¿noœæ przywrócenia w bie¿¹cym roku nak³adów z Funduszu
Pracy na aktywizacjê zawodow¹ bezrobotnych do poziomu z roku 2010, nale¿y w szczególnoœci zwróciæ uwagê, ¿e plan finansowy Funduszu Pracy na rok 2012 stanowi element ustawy bud¿etowej a jego œrodki zaliczane s¹ do œrodków publicznych.
W zwi¹zku z powy¿szym wydatki tego Funduszu podlegaj¹ ograniczeniom wynikaj¹cym z rekomendacji Rady Ecofin z dnia 7 lipca 2009 r. (zobowi¹zani jesteœmy do korekty deficytu sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych poni¿ej 3% PKB do
2012 r. w wiarygodny i trwa³y sposób). Podzia³ œrodków na województwa dokonywany
jest zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot œrodków Funduszu Pracy na finansowane zadañ w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019 z póŸn. zm.).
Wydatkowanie œrodków Funduszu Pracy na finansowanie aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu w okresie pierwszego kwarta³u 2012 r. wynios³o 11,5% planu
rocznego. Z puli 3.435.080 tys. z³ œrodki w kwocie 2.091.734 tys. z³ s¹ przekazywane
urzêdom pracy. W ubieg³ym roku kwota ta by³a ni¿sza i wynosi³a 1.970.600 tys. z³.
Ponadto pragnê poinformowaæ, ¿e z istniej¹cej rezerwy Funduszu Pracy (170,4 mln z³)
znaczna czêœæ œrodków przeznaczona jest na finansowanie/dofinansowanie realizowanych przez urzêdy pracy programów specjalnych skierowanych do osób bezrobotnych
i poszukuj¹cych pracy do 30 roku ¿ycia oraz powy¿ej 50 roku ¿ycia. Pula œrodków rezerwy jest zabezpieczona na finansowanie programów zwi¹zanych z aktywizacj¹ bezrobotnych na terenach, na których mia³y miejsce klêski ¿ywio³owe oraz na realizacjê
wniosków starostów o finansowanie programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych
zwolnionych z pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników.
Jeœli w kolejnych miesi¹cach br. sytuacja na rynku pracy pogorszy siê, Minister
Pracy i Polityki Spo³ecznej mo¿e w trybie przewidzianym w art. 29 ust. 12 ustawy o finansach publicznych (…) wyst¹piæ do Ministra Finansów o wyra¿enie zgody na zwiêkszenie wydatków zapisanych w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2012.
Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Czes³awa Ostrowska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Edmunda Wittbrodta
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza
Istotn¹ kwesti¹ dla systemu zdrowia jest struktura jego podmiotów.
Wi¹¿e siê to z finansowaniem ochrony zdrowia w Polsce. Wydaje siê konieczne umo¿liwienie organom pañstwowym wp³ywu na rejestracjê podmiotów
medycznych.
W obecnej sytuacji ka¿dy podmiot medyczny, który spe³nia warunki,
zw³aszcza stawiane przez sanepid, musi byæ zarejestrowany przez w³aœciwego co do obszaru dzia³ania wojewodê. Pozwala to takiemu podmiotowi staraæ siê o kontakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ostatnim czasie
mo¿na jednak zaobserwowaæ, ¿e rejestrowane s¹ podmioty wspierane czêsto przez zagraniczne firmy z du¿ym kapita³em, które przyci¹gaj¹ do
wspó³pracy wielu znanych wysokiej klasy specjalistów lekarzy. Taki podmiot bez problemu uzyskuje kontrakt z NFZ. Dzieje siê to kosztem innych podmiotów, które na konkretnym terenie s¹ bardzo potrzebne, ale czêsto
udzielaj¹ œwiadczeñ gorzej op³acanych, lecz niezbêdnych. Przyjête regu³y
przeprowadzania konkursów na udzielanie œwiadczeñ medycznych nie pozwalaj¹ NFZ na odrzucanie ofert z przyczyn pozamerytorycznych.
Przyk³adem jest sytuacja w województwie pomorskim sprzed niespe³na
roku, kiedy fundusz przeprowadzi³ konkurs na œwiadczenia kardiologiczne.
W konkursie nie by³o podzia³u na kardiologiê inwazyjn¹ (dobrze wycenian¹)
i kardiologiê zachowawcz¹, dotycz¹c¹ ludzi przewlekle chorych, najczêœciej
w podesz³ym wieku. We wspomnianym konkursie znaczn¹ kwotê poch³onê³a
kardiologia inwazyjna, bowiem na Pomorzu rozpoczê³y dzia³alnoœæ nowe silne
prywatne podmioty. W zwi¹zku z tym nie starczy³o ju¿ œrodków finansowych
na normalne us³ugi kardiologiczne dla kilku szpitali, w tym pomorskiego centrum traumatologii w Gdañsku, dawnego szpitala wojewódzkiego.
Wprowadzenie mo¿liwoœci odmowy przez wojewodê rejestracji podmiotów chc¹cych œwiadczyæ us³ugi, których nie brakuje w danym rejonie, wp³ynê³oby z pewnoœci¹ na poprawê sytuacji wielu pacjentów. Byæ mo¿e by³oby
mo¿liwe wprowadzenie kategoryzacji rejestrowanych podmiotów w zale¿noœci od zapotrzebowania na oferowane przez nie na konkretnym terenie
œwiadczenia medyczne.
Panie Ministrze, problem wydaje siê byæ powa¿ny. Wielu osób w naszym
kraju nie staæ na op³acanie drogich wizyt w prywatnych placówkach medycznych, a przy obecnej sytuacji trac¹ mo¿liwoœæ dostêpu do bardzo wa¿nych
dla zdrowia, a co za tym idzie – dla ¿ycia, œwiadczeñ medycznych. Bêdê
wdziêczny za odniesienie siê do tego problemu.
Z powa¿aniem
Edmund Wittbrodt

OdpowiedŸ
Warszawa, 2012.05.10
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Edmunda Wittbrodta – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, przes³ane przy piœmie Pani Marii Pañczyk-Pozdziej – Wicemarsza³ka
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. (znak: BPS/043-09-
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-353/12), dotycz¹ce rejestracji podmiotów leczniczych, uprzejmie wyjaœniam, i¿ zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹ reguluje
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654,
z póŸn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Zgodnie z art. 100 ww. ustawy, podmiot który zamierza wykonywaæ dzia³alnoœæ lecznicz¹, sk³ada organowi prowadz¹cemu rejestr wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹.
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. W przypadku podmiotu leczniczego, zaœwiadczenie o wpisie
obejmuje równie¿ nadane przez organ prowadz¹cy rejestr podmiotowi leczniczemu
oraz jednostkom i komórkom organizacyjnym jego przedsiêbiorstwa, resortowe kody
identyfikacyjne, zgodnie z zakresem udzielanych œwiadczeñ zdrowotnych. Dzia³alnoœæ
lecznicz¹ mo¿na rozpocz¹æ jedynie po uzyskaniu wpisu do rejestru, co oznacza, ¿e ww.
wpis ma charakter konstytutywny. Sam wpis do rejestru jednak¿e nie determinuje
sposobu finansowania udzielanych œwiadczeñ przez podmiot wykonuj¹cy dzia³alnoœæ
lecznicz¹. Kwestie te reguluje umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia. Celem utworzonego rejestru jest m.in. udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci leczniczej oraz wzmocnienie praw pacjenta, przez zapewnienie szerszego i ³atwiejszego
dostêpu do informacji o wszystkich podmiotach prowadz¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹.
Odnosz¹c siê do propozycji odmowy rejestracji podmiotów leczniczych, uprzejmie
informujê, i¿ przedmiotowe kwestie mog³yby stanowiæ ograniczenie swobody prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz prowadzi³oby to do nierównego traktowania
œwiadczeniodawców ubiegaj¹cych siê o zawarcie umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej. Tymczasem zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.), Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowi¹zany
zapewniæ równe traktowanie wszystkich œwiadczeniodawców ubiegaj¹cych siê o zawarcie umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej i prowadziæ postêpowanie
w sposób gwarantuj¹cy zachowanie uczciwej konkurencji. Wszelkie wymagania, wyjaœnienia, informacje, a tak¿e dokumenty zwi¹zane z postêpowaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej udostêpniane s¹ œwiadczeniodawcom na takich samych zasadach.
Minister Zdrowia dostrzega natomiast problemy zwi¹zane z zarz¹dzaniem jednostkami ochrony zdrowia oraz du¿¹ konkurencj¹ podmiotów leczniczych na rynku us³ug
medycznych oraz potrzebê usprawnienia zarz¹dzania ww. jednostkami. W tym zakresie w procedowanym w Ministerstwie Zdrowia projekcie ustawy o zdrowiu publicznym,
proponuje siê wprowadzenie mechanizmów przep³ywu informacji o potrzebach zdrowotnych spo³eczeñstwa, zmniejszenie nierównoœci w zdrowiu spo³eczeñstwa oraz
wprowadzenie systemu wsparcia dla finansowania najistotniejszych zadañ z zakresu
zdrowia publicznego. Ponadto w procedowanym projekcie ustawy o jakoœci w ochronie
zdrowia zak³ada siê wdro¿enie systemu rozliczania jakoœci, którego celem jest skorelowanie jakoœci œwiadczeñ opieki zdrowotnej udzielnych w ramach œrodków publicznych
z wysokoœci¹ ich finansowania.
Z powa¿aniem
z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Agnieszka Pachciarz
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Zbigniewa Derdziuka
Szanowny Panie Prezesie!
W nawi¹zaniu do odpowiedzi prezesa ZUS na moje oœwiadczenie senatorskie z dnia 16 lutego 2012 r. (odpowiedŸ z dnia 1 marca 2012 r.) dotycz¹ce
postêpowañ upad³oœciowych zainicjowanych przez ZUS dziêkujê za udzielon¹ mi odpowiedŸ, ale zwracam siê o jej uzupe³nienie.
Z treœci odpowiedzi wynika, ¿e w 2010 r. na wniosek ZUS og³oszono dwadzieœcia upad³oœci, a w roku 2011 – dwadzieœcia jeden. Orzeczone upad³oœci
obejmowa³y w sumie niewielkie kwoty: 9,7 miliona z³ w 2010 r. i 8,1 miliona z³ w 2011 r. Jak te kwoty maj¹ siê do ogólnej kwoty zaleg³oœci przedsiêbiorców w p³atnoœciach na rzecz ZUS?
Jaka jest liczba d³u¿ników ZUS i ogólna suma zaleg³oœci odpowiednio na
koniec 2010 r. i na koniec 2011 r.? Jakimi kryteriami kieruje siê ZUS, skoro jedynie oko³o dwudziestu spraw rocznie kierowane jest z wnioskami o upad³oœæ, a zaleg³oœci pozosta³ych d³u¿ników s¹ tolerowane b¹dŸ œci¹gane w inny
sposób bez wszczynania procedury upad³oœciowej? Czy w tej sprawie prowadzona jest jakaœ polityka prezesa ZUS, stosowane s¹ jakieœ wytyczne ujednolicaj¹ce praktykê ZUS, czy te¿ pozostawione to jest dowolnoœci urzêdników
zajmuj¹cych siê z ramienia ZUS windykacj¹ nale¿noœci?
Prosimy równie¿ o informacje, jakie sumy nale¿noœci ZUS uleg³y przedawnieniu w roku 2010 i 2011 oraz ilu d³u¿ników to dotyczy. Proszê o podanie
tych danych zbiorczo dla ca³ego kraju oraz w rozbiciu na poszczególne oddzia³y ZUS i placówki terenowe.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ
Warszawa, 10 maja 2012 r.
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na wyst¹pienie Pani Marsza³ek z dnia 16.04.2012 r., znak:
BPS/043-09-354/12 doty cz¹ce stanowiska Prezesa ZUS wobec treœci wspólnego
oœwiadczenia senatorów: Pana Grzegorza Wojciechowskiego oraz Pana Wojciecha
Skurkiewicza zawieraj¹cego pytania z zakresu postêpowañ upad³oœciowych zainicjowanych przez ZUS, zad³u¿enia p³atników sk³adek oraz nale¿noœci, które uleg³y przedawnieniu, uprzejmie informujê.
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W przypadku niewywi¹zania siê przez p³atnika sk³adek z obowi¹zku op³acenia
w terminie nale¿noœci z tytu³u sk³adek, przepisy obowi¹zuj¹cego prawa przewiduj¹
stosowanie mechanizmów zmierzaj¹cych do przymusowego zaspokojenia wierzyciela
nale¿noœci publicznoprawnych. Czynnoœci zmierzaj¹ce do przymusowego œci¹gniêcia
nale¿noœci rozpoczynaj¹ siê od poinformowania d³u¿nika o wysokoœci zad³u¿enia. Dalsze dzia³ania Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych s¹ uzale¿nione od sposobu reakcji
d³u¿nika. Je¿eli d³u¿nik nie jest w stanie dokonaæ jednorazowej sp³aty zad³u¿enia, Zak³ad na jego wniosek mo¿e udzieliæ pomocy w sp³acie w formie uk³adu ratalnego. Dopiero w przypadku, gdy zobowi¹zany uchyla siê od dobrowolnej sp³aty zad³u¿enia,
podejmowane s¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do wdro¿enia dzia³añ egzekucyjnych. Co do zasady zobowi¹zania z tytu³u sk³adek s¹ dochodzone w pierwszej kolejnoœci w drodze egzekucji administracyjnej lub egzekucji s¹dowej. Rozwi¹zanie takie wynika z realizacji
dyspozycji normy prawnej zawartej w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 paŸdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
która stanowi, ¿e nieop³acone w terminie nale¿noœci z tytu³u sk³adek podlegaj¹ œci¹gniêciu w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji
s¹dowej.
Postêpowanie egzekucyjne, chocia¿ zak³ada element zastosowania przymusu wobec d³u¿nika, to jednak jest mniej dotkliw¹ form¹ sp³aty zobowi¹zañ ni¿ wszczêcie postêpowania upad³oœciowego. Podkreœliæ nale¿y, i¿ og³oszenie upad³oœci przez s¹d
niejednokrotnie wi¹¿e siê z utrat¹ przez zobowi¹zanego prawa do zarz¹dzania swoim
maj¹tkiem lub znacznym ograniczeniem tego prawa. Dlatego te¿, wniosek o og³oszenie
upad³oœci, jako najbardziej restrykcyjna dla d³u¿nika forma przymusowego dochodzenia nale¿noœci, jest kierowany przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych dopiero wówczas, gdy wczeœniej podjête dzia³ania zmierzaj¹ce do przymusowego zaspokojenia
nale¿noœci z tytu³u sk³adek okaza³y siê nieskuteczne i jednoczeœnie zachodzi niewyp³acalnoœæ p³atnika sk³adek, a wiêc w sytuacji braku mo¿liwoœci samodzielnego wykonania zobowi¹zañ pieniê¿nych przez podmiot prawa.
Nale¿y równie¿ mieæ na uwadze, i¿ na przestrzeni lat 2010–2011 Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych skierowa³ 501 wniosków o og³oszenie upad³oœci, z czego odnoœnie do
41 d³u¿ników s¹dy wyda³y postanowienia o og³oszeniu upad³oœci. W pozosta³ych sprawach nast¹pi³o oddalenie wniosku (m.in. z uwagi na brak maj¹tku wystarczaj¹cego do
pokrycia kosztów postêpowania) lub umorzenie postêpowania na wniosek Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych w zwi¹zku z ca³kowit¹ b¹dŸ czêœciow¹ sp³at¹ zad³u¿enia
(przy jednoczesnym roz³o¿eniu na raty sp³aty pozosta³ej kwoty).
Pragnê ponadto wskazaæ, i¿ oprócz kierowania wniosków o upad³oœæ, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych przy³¹cza siê równie¿ do postêpowañ upad³oœciowych wszczynanych na wniosek innych wierzycieli.
Dodatkowo w poni¿szych tabelach przedstawiam informacje dotycz¹ce zad³u¿enia
oraz nale¿noœci, które uleg³y przedawnieniu.
Skala zaleg³oœci p³atników z tytu³u sk³adek
kwoty w mln z³
wed³ug stanu na:
Wyszczególnienie
31.12.2010 r.
Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych

31.12.2011 r.

13 100

14399

Ubezpieczenie zdrowotne

4 320

4052

Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych

1 101

860

5

6

Fundusz Emerytur Pomostowych

Wed³ug informacji dostêpnej na poziomie Centrali ZUS, na koniec wrzeœnia 2011 r.
zaleg³oœci z tytu³u nieop³aconych sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne (nale¿noœci nieprzedawnione) wyst¹pi³y na 801,2 tys. kont.
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Przedawnienia nale¿noœci na FUS, UZ, FPiFGŒP, FEP
kwoty w tys. z³
w 2010 r.
L.p.

Oddzia³ ZUS

Liczba

w 2011 r.

odpis sk³adek
i dodatkowych op³at

0

1

Ogó³em

36 584

91 641

2

Liczba

odpis sk³adek
i dodatkowych op³at

4

5

72 164

113 215

1

Bia³ystok

460

268

605

464

2

Bielsko-Bia³a

301

281

1 312

1 455

3

Bi³ogoraj

529

287

449

422

4

Bydgoszcz

635

737

1 140

1 470

5

Chorzów

2 777

1 464

12 806

4 338

6

Chrzanów

511

619

548

322

7

Czêstochowa

274

268

192

134

8

Elbl¹g

656

1 638

924

1 426

9

Gdañsk

533

894

2 613

5 890

10

Gorzów Wlkp.

106

124

633

789

11

Jas³o

162

90

1 103

713

12

Kielce

953

2 039

2 371

3 404

13

Koszalin

457

527

724

1 120

14

Kraków

1 302

2 769

1 787

2 519

15

Legnica

1 745

1 016

4 725

4 833

16

Lublin

2 230

2 330

6 585

8 094

17

£ódŸ I

1 161

15 521

1 486

4 158

18

£ódŸ II

691

1 007

530

276

19

Nowy S¹cz

3 889

999

6 212

1 319

20

Olsztyn

760

1 169

1 293

2 093

21

Opole

377

560

239

232

22

Ostrów Wlkp.

994

2 275

1 763

4 111

23

Pi³a

531

659

743

1 125

24

P³ock

1 392

10 514

1 021

2 028

25

Poznañ I

1 144

3 954

1 523

4 457

26

Poznañ II

1 002

1 869

707

738

27

Radom

662

7 605

765

2 056

28

Rybnik

29

Rzeszów

30

872

2 173

1 687

6 495

1 330

837

1 524

1 290

Siedlce

225

3 039

478

1 141

31

S³upsk

788

1 015

1 185

2 291

32

Sosnowiec

130

286

268

917

33

Szczecin

177

185

149

192

34

Tarnów

x

x

860

88

35

Tomaszów Maz.

366

1 375

387

393

36

Toruñ

633

823

755

937

37

Wa³brzych

877

4 003

2 606

18 127

38

Warszawa I

39

Warszawa II

40

642

3 456

518

2 526

1 403

3 487

2 163

4 183

Warszawa III

270

994

493

4 587

41

Wroc³aw

476

791

674

967

42

Zabrze

1 550

3 085

2 617

7 568

43

Zielona Góra

611

4 610

1 001

1 528

Zak³ad monitoruje powy¿sz¹ informacjê w podziale na Oddzia³y ZUS, natomiast nie
gromadzi danych w podziale na podleg³e Oddzia³om terenowe jednostki organizacyjne.
Z powa¿aniem
z up. PREZESA ZAK£ADU
Cz³onek Zarz¹du
Miros³aw Boryczka
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza oraz Bogdana Pêka
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Micha³a Boniego
Szanowny Panie Ministrze!
W ramach mojej dzia³alnoœci senatorskiej zapozna³em siê ze spraw¹ firmy „Justas” w Leœnej, województwo dolnoœl¹skie, prowadzonej przez braci
Józefa i Stanis³awa Sikorskich. Firma ta zosta³a zrujnowana bezprawnymi
dzia³aniami burmistrza miasta i gminy Leœna, który na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych udzieli³ braciom zgody na budowê du¿ej inwestycji przemys³owej, a gdy wymienieni poczynili na tê inwestycjê wielomilionowe nak³ady,
ten sam burmistrz wstrzyma³ dalsz¹ realizacjê inwestycji z tego powodu, ¿e
by³a ona realizowana na terenie zalewowym.
Prosimy, aby minister odpowiedzialny za sprawy z zakresu administracji
publicznej wnikliwie zapozna³ siê z t¹ spraw¹ i wskaza³ sposób, w jaki ewidentna krzywda, wyrz¹dzona niesprawiedliwymi i bezprawnymi dzia³aniami podejmowanymi wobec w³aœcicieli firmy „Justas”, mog³aby zostaæ
sprawiedliwie naprawiona. Nie wskazujemy sygnatur, bo sprawa jest doskonale znana zarówno burmistrzowi miasta i gminy Leœna, jak i wojewodzie
dolnoœl¹skiemu.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Bogdan Pêk

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 29 maja 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Pani Marii Pañczyk-Pozdziej, Wicemarsza³ka Senatu RP
z dnia 16 kwietnia br. (znak: BPS/043-09-355/12) przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia
z³o¿onego przez senatora RP pana Grzegorza Wojciechowskiego wraz z innymi senatorami podczas 9. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 kwietnia br. w sprawie firmy „Justas”
w Leœnej, na podstawie wyjaœnieñ uzyskanych z Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego, informujê co nastêpuje.
Wojewoda Dolnoœl¹ski, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej
prowadzi³ w trybie nadzorczym dwa postêpowania administracyjne, które dotyczy³y
wydanej na rzecz Józefa Sikorskiego (wspó³w³aœciciela Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ „PPHU JUSTAS”) decyzji Kierownika Urzêdu Rejonowego w Lubaniu z dnia
13 listopada 1991 roku (Nr 218/91), któr¹ zatwierdzono plan realizacyjny i udzielono
pozwolenia na budowê dla inwestycji polegaj¹cej na budowie warsztatu œlusarskiego –
I etap (obejmuj¹cy wykonanie budynków warsztatowych z zapleczem socjalnym), przewidzianej do realizacji w Leœnej przy ul. Baworowo, na dzia³ce gruntu nr 381/7.
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Pierwsze postêpowanie prowadzone by³o w trybie stwierdzenia niewa¿noœci przedmiotowej decyzji i w jego wyniku decyzj¹ z dnia 28 lipca 2005 roku (Nr IXa-75/05) odmówiono stwierdzenia niewa¿noœci ww. decyzji Kierownika Urzêdu Rejonowego
w Lubaniu z dnia 13 listopada 1991 roku (Nr 218/91).
Drugie postêpowanie prowadzone by³o natomiast w trybie wznowienia i zakoñczone zosta³o decyzj¹ z dnia 23 listopada 2005 roku (Nr IXa-102/05), któr¹ stwierdzono,
¿e decyzja Kierownika Urzêdu Rejonowego w Lubaniu z dnia 13 listopada 1991 roku
(Nr 218/91), zosta³a wydana z naruszeniem prawa, lecz z uwagi na up³yw piêcioletniego okresu od dnia jej wydania, nie mo¿na jej uchyliæ.
Ponadto Wojewoda Dolnoœl¹ski, w odpowiedzi na skargê pe³nomocnika Spó³ki
JUSTAS sp. z o.o. na bezczynnoœæ organów Gminy Leœna w zakresie wyw³aszczenia
nieruchomoœci po³o¿onej w Leœnej przy ul. Baworowo, oznaczonej jako dzia³ka
nr 381/7, pismem z dnia 8 listopada 2004 roku udzieli³ stronie skar¿¹cej wyjaœnieñ
wskazuj¹c, ¿e w przypadku po³o¿enia nieruchomoœci na terenie przeznaczonym w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne (lub w przypadku
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), nieruchomoœæ taka mo¿e zostaæ wyw³aszczona na rzecz Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego,
przy czym w przypadku jednostki samorz¹du terytorialnego wszczêcie postêpowania
nastêpuje na wniosek organu wykonawczego tej jednostki. Wyjaœniono równie¿, ¿e
kwestia wyw³aszczenia powinna byæ podnoszona bezpoœrednio przed Gmin¹ Leœna i jej
organami, które dzia³aj¹ niezale¿nie od Wojewody. Pouczono tak¿e, ¿e w przypadku,
gdy wyst¹pienie strony w sprawie z³o¿enia wniosku o wyw³aszczenie spotka siê z odmow¹ realizacji postulatu, strona ma prawo z³o¿enia do rady gminy skargi powszechnej na podstawie art. 227 Kodeksu postêpowania administracyjnego. Zwrócono uwagê,
¿e wyw³aszczenie stanowi wyj¹tkowy, w³adczy, administracyjno-prawny instrument
regulacji stosunków cywilnoprawnych. Pouczono przy tym, ¿e strona, która uwa¿a, ¿e
jej interes zosta³ naruszony i z tego tytu³u ponios³a szkodê, a jednoczeœnie brak jest porozumienia miêdzy stron¹ a gmin¹, mo¿e dochodziæ swoich praw przed s¹dem w drodze powództwa cywilnoprawnego.
Z powa¿aniem
W³odzimierz Karpiñski
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza oraz Bogdana Pêka
skierowane do ministra œrodowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie pojawia siê coraz wiêcej kontrowersji zwi¹zanych ze
z³o¿ami gazu ³upkowego w Polsce. W zwi¹zku z wieloma niejasnoœciami w tej
sprawie chcielibyœmy prosiæ Pana Ministra o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy przydzielaj¹c koncesje, analizowano mo¿liwe zagro¿enie dla
zbiorników naziemnych i podziemnych wody pitnej?
2. Jakimi wzglêdami kierowano siê podczas wydawania koncesji na poszukiwanie gazu ³upkowego i kto wyda³ decyzjê o zniesieniu obowi¹zku przeprowadzenia przetargu na te koncesje?
3. Czy sporz¹dzono oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla poszczególnych wierceñ? Czy te raporty s¹ publicznie dostêpne?
4. Czy wy³¹czono jakieœ obszary ze wzglêdu na strefy ochronne wód powierzchniowych lub podziemnych?
5. Jak w przydzielonych koncesjach na wydobycie gazu ³upkowego zabezpieczono siê na wypadek wyp³ywu do innych warstw wodonoœnych i na
powierzchniê wód zanieczyszczonych chemikaliami oraz niekontrolowanych
emisji gazu poza systemem zorganizowanego odbioru?
6. Czy warunki koncesji obejmuj¹ odpowiedzialnoœæ inwestora za uczynione szkody w œrodowisku, zdrowiu ludzi?
7. Jaki jest system zabezpieczeñ pokrycia kosztów szkód zgodnie z zasad¹ „zanieczyszczaj¹cy p³aci” (kaucje, ubezpieczenia)?
8. Czy s³u¿by resortu na bie¿¹co monitoruj¹ wiercenia prowadzone przez
koncerny, które przywioz³y do nas technologie szczelinowania hydraulicznego? Jakie s¹ efekty tego monitoringu?
9. Czy chemiczne œrodki toksyczne u¿ywane do poszukiwañ i wydobycia
gazu ³upkowego w Polsce s¹ zarejestrowane do tego celu zgodnie z obowi¹zuj¹cym w Polsce unijnym rozporz¹dzeniem REACH? Chodzi o rejestracjê w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), która pe³ni g³ówn¹ rolê
w zarz¹dzaniu oraz we wdra¿aniu dzia³añ i procesów wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia. Jak wiadomo, agencja ta z siedzib¹ w Helsinkach w Finlandii zarz¹dza procesami rejestracji i oceny chemikaliów, udzielania zezwoleñ na ich
stosowanie, wprowadzania ograniczeñ ich stosowania, wydawania rozporz¹dzeñ w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleñ i stosowanych
ograniczeñ w zakresie chemikaliów. Niniejsze rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie
1 czerwca 2007 r. w celu ulepszenia i usprawnienia wczeœniej obowi¹zuj¹cego w Unii Europejskiej systemu prawnego w zakresie chemikaliów.
10. Czy planowane s¹ poszukiwania i wydobycie gazu ³upkowego
w strefach uzdrowiskowych miejscowoœci Muszyna i Piwniczna, a tak¿e na
obszarach wodonoœnych zaopatruj¹cych w wodê aglomeracjê gdañsk¹ (lasy
oliwskie)?
Z góry dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienie powy¿szych kwestii.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Bogdan Pêk
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Stanowisko
Warszawa, 16 maja 2012 r.
Pan Bogdan Micha³ Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha
Skurkiewicza oraz Bogdana Pêka, z³o¿onego 12 kwietnia br. na 9. posiedzeniu Senatu,
przekazanego pismem z dnia 16.04.2012 r., znak: BPS/043-09-356/12, uprzejmie informujê, ¿e dotrzymanie wyznaczonego terminu udzielenia odpowiedzi nie jest mo¿liwe
ze wzglêdu na potrzebê przeprowadzenia dodatkowych konsultacji.
Dlatego te¿ zwracam siê z proœb¹ o prolongatê terminu i zapewniam, ¿e odpowiedŸ
zostanie udzielona niezw³ocznie po otrzymaniu niezbêdnych informacji.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz WoŸniak

OdpowiedŸ
Warszawa, 15 czerwca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-09-356/12 z dnia 16 kwietnia br. przekazujê stanowisko w sprawie oœwiadczenia senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha
Skurkiewicza oraz Bogdana Pêka, z³o¿onego 12 kwietnia br. na 9. posiedzeniu Senatu.
1. Organ koncesyjny ocenia wniosek koncesyjny na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³ó¿ gazu ziemnego pod k¹tem spe³nienia kryteriów okreœlonych w art. 44 ust. 1
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Pgg), tj. na podstawie technicznych i finansowych mo¿liwoœci oferenta, proponowanej technologii prowadzenia
prac oraz proponowanej wysokoœci wynagrodzenia z tytu³u ustanowienia u¿ytkowania
górniczego. Jednak wœród elementów, które nale¿y zawrzeæ w takim wniosku i które
podlegaj¹ sprawdzeniu przez organ koncesyjny, znajduj¹ siê tak¿e informacje na temat
œrodowiska, m.in.:
· sposób przeciwdzia³ania ujemnym wp³ywom zamierzonej dzia³alnoœci na œrodowisko (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 6 Pgg);
· decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach, je¿eli wymagaj¹ tego przepisy Ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko.
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Przy wydawaniu koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³ó¿ ropy naftowej
i gazu ziemnego organ koncesyjny, poza uzyskaniem przewidzianych ustaw¹ Pgg opinii
organów wspó³dzia³aj¹cych, w przypadkach skomplikowanych ma równie¿ mo¿liwoœæ
zasiêgniêcia opinii organów doradczych Ministra Œrodowiska, np. Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych.
Ponadto, art. 29 Pgg mówi, ¿e je¿eli zamierzona dzia³alnoœæ sprzeciwia siê interesowi publicznemu, zwi¹zanemu m.in. z ochron¹ œrodowiska, to organ koncesyjny mo¿e
odmówiæ udzielenia koncesji.
2. Udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³ó¿ gazu ziemnego typu
shale gas, na podstawie zarówno ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z póŸn. zm. – obowi¹zuj¹cej do dnia 31 grudnia
2011 r.), jak i ustawy Pgg z 2011 r. (obowi¹zuj¹cej od dnia 1 stycznia 2012 r.), ma na celu przede wszystkim zdobycie dla Skarbu Pañstwa bezp³atnej, bo uzyskanej na koszt
przedsiêbiorców, informacji geologicznej oraz umo¿liwienie precyzyjnego okreœlenia zasobów gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych w Polsce. Nie bez znaczenia jest równie¿ wynikaj¹ce z postêpów rozpoznania i póŸniejszego wydobywania wêglowodorów zwiêkszenie
niezale¿noœci energetycznej kraju i dywersyfikacja Ÿróde³ energii.
W czasie obowi¹zywania poprzedniej ustawy Pgg (tj. do dnia 31 grudnia 2011 r.),
ustanowienie u¿ytkowania górniczego zwi¹zanego z koncesj¹ na poszukiwanie, rozpoznawanie albo wydobywanie wêglowodorów ze z³ó¿ by³o mo¿liwe w drodze przetargu.
Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawne nakazuj¹ przeprowadzenie przetargu dla uzyskania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie albo wydobywanie wêglowodorów.
Odst¹pienie od przetargu na ustanowienie u¿ytkowania górniczego zwi¹zanego
z koncesj¹ na poszukiwanie, rozpoznawanie albo wydobywanie wêglowodorów ze z³ó¿,
zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi do dnia 31 grudnia 2011 r., mo¿liwe by³o w sytuacji, gdy spe³niony by³ co najmniej jeden z nastêpuj¹cych warunków:
a. organ koncesyjny poda³ do publicznej wiadomoœci oraz opublikowa³ w Dzienniku
Urzêdowym Unii Europejskiej wykaz obszarów, w których u¿ytkowanie górnicze
mog³o byæ ustanowione w trybie bezprzetargowym;
b. obszar objêty projektowanym u¿ytkowaniem górniczym by³ w przesz³oœci przedmiotem przetargu, który nie zakoñczy³ siê ustanowieniem u¿ytkowania górniczego.
W obecnym porz¹dku prawnym, tj. od daty wejœcia w ¿ycie ustawy Pgg z dnia
9 czerwca 2011 r., udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie albo wydobywanie wêglowodorów ze z³ó¿ wymaga przeprowadzenia przetargu – poza przypadkami
opisanymi w art. 47 Pgg, czyli poza sytuacjami, gdy:
a. obszar, którego bêdzie dotyczyæ koncesja, jest stale dostêpny i znajduje siê w wykazie obszarów, na których udzielenie koncesji nie wymaga poprzedzenia przetargiem (wykaz do publicznej wiadomoœci podaje organ koncesyjny);
b. obszar, którego bêdzie dotyczyæ koncesja, by³ przedmiotem przetargu, w wyniku
którego koncesja nie zosta³a udzielona;
c. dotyczy obszaru objêtego koncesj¹, z której podmiot zrezygnowa³, a który nie jest
obszarem wymienionym w pkt a;
d. przestrzeñ jest objêta pierwszeñstwem do ustanowienia u¿ytkowania górniczego.
3. Ustawa z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko mówi, ¿e przedsiêwziêcia mog¹ce potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, wymagaj¹ przeprowadzenia oceny oddzia³ywania
przedsiêwziêcia na œrodowisko tylko pod warunkiem stwierdzenia takiego obowi¹zku
przez organ w³aœciwy do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach na
podstawie art. 63 tej ustawy. Do przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko zalicza siê poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ kopalin metod¹ otworów wiertniczych g³êbszych ni¿ 1000 m, prowadzone z robotami geologicznymi
wykonywanymi przy u¿yciu materia³ów wybuchowych oraz inne wymienione w przepisach wykonawczych do ww. ustawy.
Zgodnie z art. 21 ust. 2, pkt 16 wspomnianej ustawy raporty o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na œrodowisko s¹ dokumentami zawieraj¹cymi informacje o œrodowis-
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ku i jego ochronie, które zamieszcza siê w publicznie dostêpnych wykazach. Dane na
ich temat mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Centrum Informacji o Œrodowisku, jednostki podleg³ej Ministrowi Œrodowiska – http://www.ekoportal.gov.pl.
4. Przy udzieleniu koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³ó¿ ropy naftowej
i gazu ziemnego (w tym ze z³ó¿ niekonwencjonalnych) nie wy³¹czono ¿adnych obszarów
ze wzglêdu na strefy ochronne wód powierzchniowych lub podziemnych. Ustawa z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne zawiera obostrzenia zwi¹zane ze strefami ochronnymi
ujêæ wody. Zgodnie z art. 53 tej ustawy na terenie ochrony bezpoœredniej ujêæ wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest u¿ytkowanie gruntów do celów niezwi¹zanych z eksploatacj¹ ujêcia wody. Z uwagi na fakt, ¿e koncesje na poszukiwanie
lub rozpoznawanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego (w tym ze z³ó¿ niekonwencjonalnych), zgodnie z art. 30 ustawy Pgg, nie zwalniaj¹ z koniecznoœci przestrzegania dalszych wymagañ okreœlonych przepisami, w tym dotycz¹cych ochrony wód, nie
zachodzi potrzeba dodatkowego wy³¹czania stref ochronnych ujêæ wód w wydawanych
decyzjach.
Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e dotychczasowe doœwiadczenia zwi¹zane z poszukiwaniem gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych w Polsce pokazuj¹, ¿e zagro¿enie dla wód powierzchniowych i podziemnych wynikaj¹ce z prac poszukiwawczych – oczywiœcie przy
zachowaniu ostro¿noœci i stosowaniu najlepszych praktyk – jest bardzo niewielkie.
Fakt ten potwierdzi³ m.in. raport œrodowiskowy Pañstwowego Instytutu Geologicznego
– Pañstwowego Instytutu Badawczego, wykonany na zlecenie Ministra Œrodowiska
podczas procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w jednym z otworów
wiertniczych na Pomorzu (£ebieñ), o którym mowa dalej w odpowiedzi na pytanie nr 8.
5. Nie udzielono do tej pory ani jednej koncesji na wydobywanie gazu ziemnego typu shale gas. Zgodnie z art. 44 ustawy Pgg, przetarg na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów albo na ich wydobywanie powinien
dawaæ pierwszeñstwo najlepszym systemom ich poszukiwania lub rozpoznawania albo wydobywania oraz opieraæ siê m.in. na nastêpuj¹cych kryteriach: technicznych
mo¿liwoœciach oferenta oraz proponowanej technologii prowadzenia prac. Organ koncesyjny ocenia wiêc doœwiadczenie i umiejêtnoœci wszystkich oferentów i wybiera tego,
który daje najlepsz¹ gwarancjê stosowania najlepszych praktyk, tak¿e w odniesieniu
do ochrony œrodowiska (wód podziemnych czy powietrza).
6–7. Zgodnie z zapisami zawartymi w koncesjach na poszukiwanie, rozpoznawanie
lub wydobywanie kopalin ze z³ó¿ udzielonymi przez Ministra Œrodowiska, koncesje te
nie mog¹ naruszaæ praw w³aœcicieli nieruchomoœci gruntowych i nie zwalniaj¹ z koniecznoœci przestrzegania dalszych wymagañ okreœlonych przepisami, zw³aszcza Pgg oraz
dotycz¹cych zagospodarowania przestrzennego, ochrony œrodowiska, gruntów rolnych
i leœnych, przyrody, wód i odpadów. Ponadto Dzia³ VIII ustawy Pgg odnosi siê do kwestii odpowiedzialnoœci za wyrz¹dzone szkody powodowane prowadzeniem przez przedsiêbiorców dzia³alnoœci regulowanej t¹ ustaw¹. Rozwi¹zania ustawy Pgg dotycz¹ce
odszkodowañ odsy³aj¹ do przepisów Kodeksu cywilnego i zapewniaj¹ mo¿liwoœæ ubiegania siê o pe³ne odszkodowanie.
W przypadku wyst¹pienia szkody spowodowanej prowadzeniem przez przedsiêbiorców dzia³alnoœci regulowanej ustaw¹ Pgg, w³aœciciel terenu mo¿e ¿¹daæ naprawienia wyrz¹dzonej szkody na zasadach okreœlonych ustaw¹. Odpowiedzialnoœæ za
szkodê ponosi przedsiêbiorca prowadz¹cy dzia³alnoœæ regulowan¹ ustaw¹, na skutek
której wyst¹pi³a szkoda. O sposobie naprawienia szkody bêdzie decydowa³a wola poszkodowanego. Naprawienie szkody mo¿e nast¹piæ poprzez przywrócenie stanu poprzedniego lub przez zap³atê odszkodowania. Osoby, które dozna³y szkód, mog¹
dochodziæ przed s¹dami powszechnymi ich naprawienia przez przedsiêbiorcê.
Przedsiêbiorca, który uzyska³ koncesjê na dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na wydobywaniu kopalin ze z³ó¿, jest zobowi¹zany utworzyæ fundusz likwidacji zak³adu górniczego. W ramach
likwidacji zak³adu górniczego przedsiêbiorca jest obowi¹zany przedsiêwzi¹æ niezbêdne
œrodki w celu ochrony œrodowiska oraz rekultywacji gruntów po dzia³alnoœci górniczej.
8. Wojewódzcy inspektorzy ochrony œrodowiska, jako organy inspekcji ochrony
œrodowiska, czuwaj¹ nad przestrzeganiem przepisów o ochronie œrodowiska w trakcie
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procesu wydobywania surowców ze z³ó¿ w Polsce. Do ustawowych zadañ inspekcji
ochrony œrodowiska nale¿¹: kontrola przestrzegania przepisów prawa o ochronie œrodowiska, monitorowanie stanu œrodowiska i przeciwdzia³anie powa¿nym awariom oraz
nadzór nad usuwaniem ich skutków. Przy realizacji tych dzia³añ inspekcja wspó³dzia³a
m.in. z innymi organami kontrolnymi, œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci.
Organy inspekcji ochrony œrodowiska w przypadku stwierdzenia naruszeñ lub niezgodnoœci mog¹ zastosowaæ ró¿nego rodzaju sankcje, w tym kary pieniê¿ne i zarz¹dzenie usuniêcia nieprawid³owoœci i negatywnych skutków dla œrodowiska.
Nadzór i kontrolê nad zak³adami prowadz¹cymi poszukiwania niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu oraz monitoring prowadzonych przez nie robót prowadz¹ tak¿e okrêgowe urzêdy górnicze, które s¹ organami nadzoru górniczego.
Zabiegi szczelinowania hydraulicznego do tej pory przeprowadzone w Polsce nie
mia³y negatywnego wp³ywu na œrodowisko, co potwierdzi³ m.in. raport Pañstwowego
Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego (PIG–PIB). Na zlecenie
Ministra Œrodowiska PIG–PIB przeprowadzi³ w 2011 r. badanie œrodowiskowych
aspektów procesu szczelinowania hydraulicznego na odwiercie poszukiwawczym gazu
ze z³ó¿ niekonwencjonalnych na Pomorzu. W ramach tego przedsiêwziêcia specjaliœci
wykonali monitoring sejsmiczny, pomiar emisji gazowych i ha³asu, a tak¿e badanie powietrza, p³ynu szczelinuj¹cego oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
Naukowcy wykazali, ¿e przy zastosowaniu wszystkich wymaganych prawem procedur
i œrodków ostro¿noœci szczelinowanie hydrauliczne jest bezpieczne dla œrodowiska naturalnego. W ¿adnym z badanych elementów nie stwierdzono zagro¿enia dla œrodowiska.
Szczelinowanie nie wp³ynê³o na stan czystoœci atmosfery. Zaobserwowano jedynie czasowo podwy¿szony poziom ha³asu (podczas szczelinowania). Nie zaobserwowano wp³ywu
prac zwi¹zanych ze szczelinowaniem na jakoœæ wód powierzchniowych i podziemnych,
a sam pobór wody nie wp³yn¹³ na zmniejszenie zasobów wód podziemnych w rejonie wiertni. Zabieg szczelinowania nie wywo³a³ te¿ ¿adnych drgañ lub wstrz¹sów mog¹cych stwarzaæ zagro¿enie dla budynków czy infrastruktury. Pe³ny raport jest dostêpny na stronie
PIG-PIB: www.pgi.gov.pl. Zachêcam do zapoznania siê z nim.
9. Jeœli wprowadza siê do obrotu na terenie Unii Europejskiej substancjê w iloœci
poni¿ej 10 t/rok, to podczas rejestracji w systemie REACH nie ma obowi¹zku wskazywania szczegó³owych celów, do jakich bêdzie siê jej u¿ywaæ. Dopiero gdy substancja
jest produkowana lub importowana w iloœci co najmniej 10 ton rocznie przez jednego
producenta/importera oraz gdy zosta³a sklasyfikowana jako niebezpieczna, nale¿y
przygotowaæ scenariusz nara¿enia. Scenariusz nara¿enia musi zostaæ opracowany
z uwzglêdnieniem wszystkich zastosowañ zidentyfikowanych przez rejestruj¹cego.
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wyda³a w kontekœcie rejestracji bardzo
szerokie wytyczne, w których okreœli³a, w jaki sposób nale¿y okreœlaæ zastosowanie zidentyfikowane danej substancji. Zgodnie ze „Wskazówkami dotycz¹cymi wymagañ
w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeñstwa chemicznego” zastosowania te s¹
okreœlane z wykorzystaniem systemu deskryptorów. Deskryptory opisuj¹ kategorie –
szerokie albo bardzo w¹skie – zastosowañ substancji.
Zgodnie z informacj¹ Biura ds. Substancji Chemicznych, przy rejestracji substancji stosowanych w wysokim tona¿u podczas poszukiwania i wydobywania gazu ze z³ó¿
niekonwencjonalnych wœród zastosowañ zidentyfikowanych dla szeregu z nich wskazano nastêpuj¹ce deskryptory opisuj¹ce zastosowania zidentyfikowane lub sektory zastosowañ koñcowych substancji: mining chemicals, mining (without offshore
industries), use as pH-regulator, flocculant, precipitant, neutralization agent, etc. (in the
mining & offshore ind.), use in/as functional fluids (industrial).
Deskryptor odnosz¹cy siê bezpoœrednio do gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych typu
shale gas, np. shale gas mining, nie zosta³ przewidziany w wytycznych – nie oznacza to
jednak, ¿e stosowanie substancji do zastosowañ niezidentyfikowanych jest niezgodne
z wymaganiami. Mo¿na stosowaæ tak¹ substancjê pod warunkiem spe³nienia warunków opisanych w scenariuszu nara¿enia.
10. W przypadku z³o¿onych przez spó³kê Mazovia Energy Resources Sp. z o.o.
wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego na
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obszarach Muszyna i Piwniczna, w zwi¹zku z ewentualnym zagro¿eniem dla zasobów
wód powierzchniowych i podziemnych, organ koncesyjny zasiêgn¹³ opinii Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych. Do chwili obecnej nie zosta³a jeszcze podjêta decyzja
co do mo¿liwoœci udzielenia tych koncesji.
Wydana zosta³a natomiast koncesja na poszukiwanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu
ziemnego na terenie aglomeracji gdañskiej (koncesja nr 52/2011/p z dnia 7.11.2011 r.
na poszukiwanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Gdynia”) – na rzecz
spó³ki Mac Oil (Poland) Sp. z o.o. Jednoczeœnie informujê, ¿e na obszarze aglomeracji
gdañskiej znajduj¹ siê dwa G³ówne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP nr 110
i GZWP 111) w utworach czwartorzêdowych. Jednak poziomy wodonoœne wód u¿ytkowych s¹ po³o¿one p³ytko i nie bêd¹ mia³y kontaktu z poziomami, w których bêd¹ prowadzone poszukiwania gazu wystêpuj¹cego w ³upkach.
Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz WoŸniak
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Bogdana Pêka,
Beaty Gosiewskiej oraz Alicji Zaj¹c
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze,
„Gazeta Wyborcza” w wydaniu z 10 kwietnia 2012 r, w publikacji pod tytu³em „Co im kaza³o l¹dowaæ” poinformowa³a, powo³uj¹c siê na informacje
uzyskane z prokuratury, ¿e prowadz¹ca œledztwo w sprawie katastrofy smoleñskiej Wojskowa Prokuratura Okrêgowa w Warszawie powo³a³a 3 sierpnia
2011 r. zespó³ bieg³ych kilkunastu specjalnoœci, który ma okreœliæ „okolicznoœci, przyczyny i przebieg katastrofy Tu-154M nr 101 10 kwietnia 2010 r.”.
Zespo³owi dwudziestu jeden bieg³ych przekazano do rozstrzygniêcia kilkanaœcie zagadnieñ maj¹cych fundamentalne znaczenie dla œledztwa. Biegli
maj¹: zrekonstruowaæ lot prezydenckiego tupolewa; sprawdziæ, czy by³ sprawny technicznie; oceniæ, czy w trakcie lotu wszystkie urz¹dzenia i systemy pok³adowe by³y sprawne; ustaliæ, czy samolot by³ odpowiednio wyposa¿ony,
a lot prawid³owo przygotowany; ustaliæ, czy za³oga, która zginê³a w Smoleñsku, mog³a byæ wyznaczona do tego lotu; przyjrzeæ siê procesowi szkolenia
i uprawnieniom pilotów; oceniæ, czy pilotowali tupolewa zgodnie z instrukcj¹
i przepisami o ruchu lotniczym oraz czy ich zachowanie podczas lotu by³o
adekwatne do sytuacji. Dodatkowo psychologowie oceni¹ kondycjê psychofizyczn¹ cz³onków za³ogi, a inni specjaliœci oceni¹ „zabezpieczenie meteorologiczne” oraz „zabezpieczenie nawigacyjne” prowadzone przez odpowiednie
s³u¿by.
Gdyby biegli wykryli nieprawid³owoœci, oceniæ maj¹, „czy mia³o to wp³yw
na bezpieczeñstwo i lotu zaistnienie katastrofy”. Zadaniem bieg³ych jest te¿
analiza pracy s³u¿b zabezpieczenia lotów lotniska Smoleñsk Pó³nocny i uprawnieñ rosyjskich kontrolerów, a w koñcu odpowiedŸ na pytanie: czy kontrolerzy – kto konkretnie – powinni byli zamkn¹æ lotnisko i przekazaæ tê informacjê
pilotom oraz czy, gdyby tak siê sta³o, za³oga musia³aby odlecieæ na inne lotnisko.
Pragniemy w zwi¹zku z tym zapytaæ: dlaczego te kluczowe dla œledztwa
kwestie zosta³y zlecone bieg³ym dopiero w sierpniu 2011 r., czyli w rok i cztery miesi¹ce po katastrofie? Dlaczego prokuratura nie zleci³a tej kluczowej opinii wczeœniej, na przyk³ad 11 kwietnia 2010 r?
Prosimy te¿ o wyjaœnienie, czy w ramach œledztwa w sprawie katastrofy
polscy eksperci powo³ani przez prokuraturê badali wrak samolotu, czy badali
oryginalne zapisy czarnych skrzynek, a tak¿e czy dokonali bezpoœrednich
oglêdzin brzozy, która wed³ug ustaleñ komisji ministra Millera spowodowa³a
oderwanie siê fragmentu skrzyd³a samolotu wskutek zderzenia.
Prosimy te¿ o wyjaœnienie, czy prokuratura dysponuje ekspertyzami
prof. Biniendy, Nowaczyka i Szuladziñskiego, przekazanymi jej przez zespó³
poselski do spraw wyjaœnienia katastrofy i czy te ekspertyzy stanowi¹ dowód w prowadzonym œledztwie.
Prosimy tak¿e o odpowiedŸ, kiedy orientacyjnie mo¿na spodziewaæ siê
zakoñczenia œledztwa w sprawie katastrofy.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Bogdan Pêk
Beata Gosiewska
Alicja Zaj¹c
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OdpowiedŸ
Warszawa, 30.04.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
Uprzejmie przedstawiam odpowiedŸ na przekazane za pismem Wicemarsza³ka Senatu RP Marii Pañczyk-Pozdziej z dnia 16 kwietnia 2012 r. oœwiadczenie Pañstwa Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, Bogdana Pêka, Beaty
Gosiewskiej oraz Alicji Zaj¹c, z³o¿one na 9. posiedzeniu Senatu w dniu 9 kwietnia
2012 r., nawi¹zuj¹ce w swej treœci do tez zawartych w artykule „Co im kaza³o l¹dowaæ”,
opublikowanego w Gazecie Wyborczej w dniu 10 kwietnia 2012 r.
Termin zasiêgniêcia opinii bieg³ych w sprawie katastrofy smoleñskiej uzale¿niony
by³ od uprzedniego zgromadzenia przez organ procesowy wystarczaj¹cego materia³u
dowodowego, w oparciu o który biegli mogliby wydaæ opiniê. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ,
¿e bieg³y b¹dŸ biegli, opiniuj¹c w postêpowaniu karnym, wypowiadaj¹ siê co do okolicznoœci maj¹cych istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy, okreœlonych w pytaniach zawartych w postanowieniu o zasiêgniêciu opinii, na podstawie posiadanej
wiedzy specjalistycznej, w oparciu o zgromadzony w toku postêpowania materia³ dowodowy. Zasiêgniêcie opinii bieg³ych wymaga wiêc uprzedniego zgromadzenia przez
organ procesowy materia³u, w oparciu o który opinia ma byæ wydana. W realiach postêpowania w sprawie katastrofy smoleñskiej, zasiêgniêcie opinii zespo³u bieg³ych,
obejmuj¹cej kwestie najistotniejsze z punktu widzenia przedmiotu postêpowania, to
jest miêdzy innymi: rekonstrukcjê przebiegu lotu, weryfikacjê sprawnoœci technicznej
statku powietrznego, jego wyposa¿enia, weryfikacjê prawid³owoœci wyznaczenia za³ogi
do lotu, weryfikacji przebiegu szkolenia lotniczego cz³onków za³ogi, posiadanych uprawnieñ i dopuszczeñ, prawid³owoœci czynnoœci za³ogi w trakcie lotu, prawid³owoœci pracy
s³u¿b i urz¹dzeñ naziemnego zabezpieczenia lotów, wymaga³o uprzedniego zgromadzenia materia³u dowodowego, pozwalaj¹cego na ocenê wskazanych wy¿ej kwestii. W ocenie prokuratorów prowadz¹cych postêpowanie zgromadzony materia³ dowodowy
uznany móg³ byæ za wystarczaj¹cy do powo³ania zespo³u bieg³ych dopiero po uzyskaniu Raportu koñcowego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego, co nast¹pi³o w lipcu 2011 r.
W odniesieniu do pytania dotycz¹cego czynnoœci dowodowych podejmowanych
w œledztwie z udzia³em powo³anych bieg³ych nale¿y stwierdziæ, i¿ biegli brali udzia³
w czynnoœciach na terenie Federacji Rosyj skiej. Polega³y one na badaniu wraku samolotu oraz elementów z niego pochodz¹cych, badaniu rejestratorów parametrów
lotu oraz rejestratora zapisu dŸwiêko wego korespondencji radio wej oraz dŸwiêków
w kabinie za³ogi, badaniu oryginalnych noœników danych z tych rejestratorów (dodatko wo wskazaæ nale¿y, i¿ opiniowanie co do zapisów pochodz¹cych ze wskazanych rejestratorów prowadzono w oparciu o kopie zapisów wykonane przy
osobi stym udziale opiniuj¹cych bieg³ych), oglêdzinach wszystkich przeszkód terenowych wystêpuj¹cych na trasie podejœcia do lotniska Smoleñsk – Pó³nocny, w tym
uszkodzonych drzew.
Odnosz¹c siê do kolejnego pytania zawartego w treœci przedmiotowego oœwiadczenia, nale¿y wskazaæ, i¿ Wojskowa Prokuratura Okrêgowa w Warszawie nie dysponuje
„ekspertyzami prof. Biniendy, Nowaczyka i Szuladziñskiego”. Zespó³ Parlamentarny
ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 r., pomimo kierowanych kilkukrotnie przez prokuraturê próœb o udostêpnienie posiadanych materia³ów,
przekaza³ jedynie audiowizualny zapis prezentacji wyst¹pieñ ekspertów. W przekazanych materia³ach brak jest jednak jakichkolwiek ekspertyz. Wskazany zapis prezentacji w³¹czony zosta³ do materia³u aktowego sprawy. W przypadku przekazania przez
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wymieniony Zespó³ jakichkolwiek materia³ów zwi¹zanych z przedmiotem postêpowania, zostan¹ one równie¿ w³¹czone do akt œledztwa i przekazane bieg³ym.
Przechodz¹c do ostatniego z pytañ zawartego w oœwiadczeniu, nale¿y stwierdziæ, i¿
aktualny stan œledztwa nie pozwala na wskazanie, choæby przybli¿onego, terminu jego
zakoñczenia. Zakoñczenie tego œledztwa uzale¿nione jest bowiem od otrzymania wszystkich dowodów i materia³ów, o które polska prokuratura zwraca³a siê do Federacji
Rosyjskiej, jak równie¿ od opracowania koñcowej opinii zespo³u bieg³ych.
Z powa¿aniem
w z. Pierwszy Zastêpca
Prokuratora Generalnego
Marek Jamrogowicz
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Oœwiadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza oraz Bogdana Pêka
skierowane do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Artura Brzóski
oraz do G³ównego Inspektora Pracy Anny Tomczyk
Szanowny Panie Prezesie! Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi problemami rolników w zakresie uzyskiwania i respektowania uprawnieñ do obs³ugi kombajnów i pras wysokiego zgniotu
zwracamy siê do Pana Prezesa i do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jakie uprawnienia do obs³ugi sprzêtu zmechanizowanego takiego jak
kombajn zbo¿owy, sieczkarnia, ³adowacz, ci¹gnik agregatowany z maszyn¹
itp. musi posiadaæ rolnik prowadz¹cy w³asne indywidualne gospodarstwo?
2. Jakie przepisy prawa nak³adaj¹ obowi¹zek posiadania takich uprawnieñ?
3. Czy osoba wynajêta do pracy maszynami w gospodarstwie musi posiadaæ uprawnienia na obs³ugê maszyn, a je¿eli tak, to jakich maszyn to dotyczy i o jakie uprawnienia chodzi?
4. Czy przed przyst¹pieniem do pracy w indywidualnym gospodarstwie
rolnym osoba wynajêta do pracy musi zostaæ przeszkolona w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy, a je¿eli tak, to przez kogo i w jakim zakresie?
Czy osoba przeprowadzaj¹ca takie szkolenie musi posiadaæ jakieœ uprawnienia do prowadzenia tego typu szkoleñ?
5. Czy podczas tak zwanej pomocy s¹siedzkiej rolnika wykonuj¹cego
pracê obowi¹zuj¹ inne wymagania co do uprawnieñ do obs³ugi maszyn rolniczych?
6. Jakie obowi¹zki w zakresie BHP podczas pomocy s¹siedzkiej spoczywaj¹ na rolniku wykonuj¹cym pracê, a jakie na rolniku, u którego praca jest
wykonywana?
7. Które instytucje maj¹ prawo do sprawdzania prewencyjnego, czy rolnik indywidualny posiada uprawnienia do pracy na przyk³ad kombajnem
zbo¿owym i czy podczas pracy przestrzega zasad BHP? Jaka jest podstawa
prawna tych kontroli? W jakie dokumenty i przez kogo wydane musi byæ zaopatrzony kontroler i jakie dane te dokumenty musz¹ zawieraæ?
Pragniemy nadmieniæ, i¿ sprawa ta by³a poruszana w poprzedniej kadencji Sejmu przez Wojciecha Szczêsnego Zarzyckiego, interpelacja nr 15768.
Uprzejmie dziêkujemy za szybk¹ odpowiedŸ.
Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Bogdan Pêk

OdpowiedŸ
PREZESA KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO
Warszawa, 2012.05.08
Pani
Maria Pañczyk-Pozdziej
Wicemarsza³ek Senatu
Szanowna Pani Marsza³ek,
po zapoznaniu siê z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza i Bogdana Pêka na 9. posiedzeniu Senatu w dniu
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12 kwietnia 2012 roku uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
o ruchu drogowym, aby rolnik móg³ kierowaæ ci¹gnikiem lub pojazdem wolnobie¿nym,
w tym kombajnem zbo¿owym, sieczkarni¹, b¹dŸ innymi maszynami rolniczymi wolnobie¿nymi, musi posiadaæ prawo jazdy jednej z kat. B, C, D lub T, natomiast aby móg³
kierowaæ ci¹gnikami z przyczepami lub zagregowanymi z maszynami rolniczymi – prawo jazdy kat. T. Prawo jazdy jest jedynym dokumentem wymaganym do prowadzenia
wy¿ej wymienionych pojazdów.
Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej z dnia 12 stycznia
1998 roku w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy obs³udze ci¹gników, maszyn,
narzêdzi i urz¹dzeñ technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. z dnia 26 stycznia
15
1998 roku na podstawie art. 237 §2 Kodeksu pracy) w rozdziale 1 w przepisach ogólnych §2.1 wskazuje, ¿e „przy obs³udze sprzêtu rolniczego nale¿y przestrzegaæ zasad
okreœlonych przez producentów w instrukcjach obs³ugi” i w §3, ¿e „obs³uga samojezdnych lub stacjonarnych maszyn rolniczych i melioracyjnych powinna byæ wykonywana przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje i stosowne przeszkolenie
wymagane przy obs³udze tych maszyn”. Rozporz¹dzenie to dotyczy osób pozostaj¹cych
w stosunku pracy (zatrudnionych na umowê o pracê).
Przepisom prawa pracy w tym zakresie nie podlegaj¹ rolnicy indywidualni, którzy
prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na w³asny rachunek i nie zatrudniaj¹ pracowników do
pracy w gospodarstwie.
W celu zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia rolników, mimo braku obligatoryjnoœci stosowania przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy przez rolników indywidualnych, na mocy ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników z dnia
20 grudnia 1990 roku (Dz. U. 2008 r. Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.) Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego prowadzi dzia³alnoœæ na rzecz zapobiegania wypadkom
przy pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, polegaj¹c¹ na badaniu przyczyn i okolicznoœci wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz upowszechnianiu
wœród rolników wiedzy o zagro¿eniach zwi¹zanych z prac¹ w gospodarstwie rolnym
i zasad bezpiecznego wykonywania tej pracy.
Miêdzy innymi Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego na mocy art. 63
ustêp 2 ww. ustawy w porozumieniu z Rad¹ Ubezpieczenia Spo³ecznego Rolników, ministrem w³aœciwym do spraw rozwoju wsi, ministrem w³aœciwym do spraw zabezpieczenia spo³ecznego oraz ministrem w³aœciwym do spraw zdrowia okreœla „zasady
ochrony zdrowia i ¿ycia w gospodarstwie rolnym”.
Zasady te maj¹ charakter zaleceñ w celu zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.
Kombajny, sieczkarnie i inne maszyny specjalistyczne stosowane w rolnictwie s¹
maszynami (urz¹dzeniami) skomplikowanymi i aby mo¿na je by³o obs³ugiwaæ nale¿y
posiadaæ odpowiedni¹ wiedzê i umiejêtnoœci ich obs³ugi, które mo¿na zdobywaæ
w szko³ach i uczelniach rolniczych o ile program nauczania taki zakres przewidywa³
oraz w Oœrodkach i Centrach Doradztwa Rolniczego, Zak³adach Doskonalenia Zawodowego na organizowanych kursach po ukoñczeniu których placówki te mog¹ wydawaæ zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu na podstawie §6 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupe³niania
przez osoby doros³e wiedzy ogólnej, umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych w formach
pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
Dokszta³canie w przypadku rolników indywidualnych jest dobrowolne i le¿y w gestii zainteresowanych a ukoñczenie kursu obs³ugi kombajnu czy innej maszyny rolniczej jest traktowane jako podwy¿szenie kwalifikacji.
Je¿eli rolnik zatrudni pracownika, któremu powierzy obs³ugê w³asnego sprzêtu
specjalistycznego np. kombajnu, sieczkarni samojezdnej itp. ma obowi¹zek zapewniæ
mu przeszkolenie w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go
do pracy. Rolnik jako pracodawca jest zobowi¹zany zaznajomiæ pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy dotycz¹cymi wykonywanych prac, wydaæ
szczegó³owe instrukcje i wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pracy, oraz poinformowaæ o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagro¿eniami. Zakres me-
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rytoryczny szkoleñ oraz podmioty upowa¿nione do przeprowadzania szkoleñ z zakresu
BHP szczegó³owo okreœla rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 180, poz. 1860, z póŸn. zm.).
Obowi¹zek znajomoœci i przestrzegania przepisów i zasad bhp ci¹¿y na ka¿dym
uczestniku procesu pracy, niezale¿nie od tego na jakiej podstawie j¹ wykonuje. Wynika to z Kodeksu Pracy, który reguluje obowi¹zki w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa i higieny pracy zarówno w odniesieniu do przedsiêbiorców nie bêd¹cych
pracodawcami organizuj¹cych pracê wykonywan¹ przez osoby fizyczne na innej podstawie ni¿ stosunek pracy np. prace podejmowane w ramach tzw. czynów spo³ecznych,
wolontariatów, pomocy s¹siedzkiej. Pracodawca jest obowi¹zany równie¿ zapewniæ
bezpieczne i higieniczne warunki zajêæ odbywanych na terenie zak³adu pracy przez
studentów i uczniów niebêd¹cych jego pracownikami (art. 304 §2 Kodeksu pracy).
Uprawnienia do sprawowania kontroli w zakresie przestrzegania zapisów Ustawy
Prawo o ruchu drogowym przys³uguj¹ podmiotom okreœlonym w art. 129 tej ustawy
(miêdzy innymi Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Stra¿y Gminnej i Miejskiej,
Stra¿nikom Leœnym), przestrzegania przepisów prawa pracy sprawuje Pañstwowa Inspekcja Pracy a nadzór i kontrolê przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków œrodowiska pracy sprawuje Pañstwowa Inspekcja Sanitarna.
Art. 45.1. pkt 4 Ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników nak³ada na KRUS
obowi¹zek ustalania okolicznoœci i przyczyn wypadków przy pracy rolniczej. Osoby posiadaj¹ce upowa¿nienie wydane przez Prezesa KRUS do prowadzenia postêpowania
powypadkowego maj¹ prawo dokonywaæ oglêdzin miejsca i przedmiotów zwi¹zanych
z wypadkiem oraz przeprowadziæ dowody z zeznañ poszkodowanego i œwiadków,
sprawdzaj¹ czy poszkodowani obs³uguj¹c maszyny przestrzegali zasad BHP, szczególnie zawartych w instrukcjach obs³ugi tych maszyn.
Z powa¿aniem
PREZES
KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO
Artur Brzóska

OdpowiedŸ
G£ÓWNEGO INSPEKTORA PRACY
Warszawa, 9.05.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 16 kwietnia 2012 r., znak: BPS/043-09-359/12 dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza i Bogdana Pêka, uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 404) kontroli Pañstwowej Inspekcji Pracy podlegaj¹ pracodawcy – a w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz kontroli legalnoœci zatrudnie-
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nia tak¿e niebêd¹cy pracodawcami przedsiêbiorcy i inne jednostki organizacyjne – na
rzecz których jest œwiadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonuj¹ce na w³asny rachunek dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bez wzglêdu na podstawê œwiadczenia tej pracy. Przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) nie stosuje siê do dzia³alnoœci
wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa, warzywnictwa, leœnictwa i rybactwa œródl¹dowego (art. 3 ustawy o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej). Rolnicy indywidualni nie s¹ zatem przedsiêbiorcami ani jednostkami organizacyjnymi, które mog³yby podlegaæ kontroli PIP.
Je¿eli jednak rolnik indywidualny zatrudni pracownika na podstawie stosunku
pracy (na podstawie przepisów Kodeksu pracy), to staje siê pracodawc¹. Jako pracodawca podlega kontroli PIP. Jest obowi¹zany (art. 207 §1 Kodeksu pracy) chroniæ zdrowie i ¿ycie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy, a tak¿e zapewniæ (art. 2373 §2 Kp) pracownikom m.in. szkolenie w zakresie bhp
przed dopuszczeniem do pracy (szkolenie wstêpne) oraz okresowe.
Szkolenie wstêpne obejmuje szkolenie wstêpne ogólne (instrukta¿ ogólny) oraz
szkolenie wstêpne na stanowisku pracy (instrukta¿ stanowiskowy). Instrukta¿ ogólny
powinien zapewniæ pracownikowi zapoznanie siê z podstawowymi przepisami i zasadami bhp obwi¹zuj¹cymi w jego zak³adzie pracy (gospodarstwie rolnym), a tak¿e z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instrukta¿ ogólny prowadzi
pracownik s³u¿by bhp, osoba wykonuj¹ca u pracodawcy zadania tej s³u¿by albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcê posiadaj¹cy zasób wiedzy i umiejêtnoœci zapewniaj¹cy w³aœciw¹ realizacjê
programu instrukta¿u, maj¹cy aktualne zaœwiadczenie o ukoñczeniu wymaganego
szkolenia w dziedzinie bhp.
Instrukta¿ stanowiskowy powinien zapewniæ pracownikom zapoznanie siê z czynnikami œrodowiska pracy wystêpuj¹cymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym zwi¹zanym z wykonywan¹ prac¹ sposobami ochrony przed zagro¿eniami, jakie
mog¹ powodowaæ te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tych stanowiskach pracy. Instrukta¿ stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez
pracodawcê osoba kieruj¹ca pracownikami lub pracodawca, je¿eli osoby te posiadaj¹
odpowiednie kwalifikacje i doœwiadczenie zawodowe oraz s¹ przeszkolone w zakresie
metod prowadzenia instrukta¿u stanowiskowego.
Szkolenie okresowe mo¿e byæ organizowane i prowadzone przez pracodawców lub,
na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadz¹ce dzia³alnoœæ szkoleniow¹
w dziedzinie bhp.
Je¿eli chodzi o uprawnienia do obs³ugi samojezdnych maszyn rolniczych (np. kombajnów zbo¿owych, sieczkarñ), to przepis §3 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny
pracy przy obs³udze ci¹gników, maszyn, narzêdzi i urz¹dzeñ technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. Nr 12, poz. 51) stanowi jedynie, ¿e obs³uga samojezdnych lub
stacjonarnych maszyn rolniczych i melioracyjnych powinna byæ wykonywana przez
osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje i stosowne przeszkolenie wymagane przy
obs³udze takich maszyn. Przepisy nie precyzuj¹ trybu nabywania tych kwalifikacji
i prowadzenia szkoleñ. Szkolenia w zakresie obs³ugi kombajnów rolniczych organizowane s¹ przez oœrodki doradztwa rolniczego, oœrodki szkolenia praktycznego, oœrodki
szkolenia ustawicznego oraz szko³y rolnicze. Ponadto w przypadku obs³ugiwania tych
maszyn przez pracowników (w sytuacji, gdy w³aœciciel gospodarstwa jest pracodawc¹
w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy) powinni byæ oni przeszkoleni w dziedzinie bhp.
Z powa¿niem
Anna Tomczyk
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Oœwiadczenie senatora Adama Zdzieb³y
skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora
dróg krajowych i autostrad Lecha Witeckiego
Szanowny Panie Dyrektorze!
W zwi¹zku z proœb¹ o interwencjê z³o¿on¹ w moim biurze senatorskim
przez przedstawicieli samorz¹du miasta £aziska Górne uprzejmie proszê
o pomoc w realizacji inwestycji niezbêdnych do poprawy bezpieczeñstwa
mieszkañców powiatu miko³owskiego.
1. Budowa zjazdu drogowego z DK-81 do planowanego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy drodze krajowej DK-81 przewidziany zosta³ teren dzia³ki
nr 1124/7 o powierzchni 1,53 ha pod budowê Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego. Teren ten jest stycznie po³o¿ony do pobocza DK-81 z uwagi na koniecznoœæ bezpoœredniego, bezkolizyjnego wyjazdu jednostek transportowych
ratownictwa medycznego, ratownictwa przeciwpo¿arowego oraz pojazdów
policyjnych. Teren planowanego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego znajduje siê poza dostêpem do sieci lokalnych dróg gminnych, dlatego zaproponowano po³¹czenie bezpoœrednim zjazdem publicznym z DK-81. Miasto £aziska
Górne deklaruje wykonanie stosownego projektu budowlanego zjazdu, a nastêpnie jego realizacjê z bud¿etu gminy.
2. Budowa sygnalizacji œwietlnej na skrzy¿owaniu DK-81 z ulicami Górnicz¹ i Klonow¹.
Skrzy¿owanie drogi krajowej DK-81 z lokalnymi ulicami Górnicz¹ i Klonow¹ jest miejscem bardzo ruchliwym, gdy¿ stanowi ono wyjazd z £azisk Górnych. Jest równie¿ g³ównym skrzy¿owaniem zapewniaj¹cym dojazd do:
stadionu miejskiego, oœrodka sportów wodnych oraz stacji paliw. Z uwagi na
du¿e natê¿enie ruchu na skrzy¿owaniu tym dochodzi do wielu wypadków.
Od d³u¿szego czasu w³adze miasta czyni¹ starania o budowê w tym miejscu
sygnalizacji œwietlnej, niestety bezskutecznie. Gmina, tak¿e w przypadku tej
inwestycji, deklaruje sfinansowanie jej czêœci z gminnego bud¿etu.
3. Budowa sygnalizacji œwietlnej na po³¹czeniu ulicy Leœnej z DK-81.
Po³¹czenie lokalnej gminnej ulicy Leœnej z tras¹ DK-81 obs³uguje mieszkañców oko³o 150 domów jednorodzinnych z terenu £azisk Górnych oraz oko³o 20 domów jednorodzinnych z terenu Miko³owa. Przy ulicy Leœnej trwaj¹
koñcowe prace przy budowie kolejnych 170 domów jednorodzinnych. Po³¹czenie ulicy Leœnej z DK-81 od kilku lat posiada sygnalizacjê œwietln¹ jedynie na przejœciu dla pieszych. Brak sygnalizacji œwietlnej do obs³ugi
samochodów wyje¿d¿aj¹cych z ulicy Leœnej na DK-81 prowadzi do niebezpiecznej sytuacji, zw³aszcza w godzinach porannych przy skrêcie w lewo
w kierunku Katowic. W tym miejscu w³adze miasta postuluj¹ budowê sygnalizacji œwietlnej, której dzia³anie by³oby zharmonizowane z dzia³aniem przysz³ej
sygnalizacji œwietlnej na skrzy¿owaniu DK-81 z ulicami Górnicz¹ i Klonow¹.
Gmina deklaruje sfinansowanie tej inwestycji ze swojego bud¿etu.
Szanowny Panie Dyrektorze, uprzejmie proszê o przeanalizowanie mo¿liwoœci wsparcia przedstawionych inwestycji, koniecznych do poprawy bezpieczeñstwa osób poruszaj¹cych siê drog¹ krajow¹ DK-81. Obecna sytuacja
generuje wiele kolizji i wypadków drogowych, którym mo¿na by zapobiec
dziêki realizacji przedstawionych przeze mnie zadañ.
£¹czê wyrazy szacunku
Adam Zdzieb³o
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OdpowiedŸ
Warszawa, 22.05.12
Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2012 r., znak: BPS/043-09-360/12,
przy którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Adama Zdzieb³y, dotycz¹ce podjêcia dzia³añ poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo ruchu drogowego na drodze krajowej
nr 81 w miejscowoœci £aziska Górne w powiecie miko³owskim, poni¿ej uprzejmie
przedstawiam wyjaœnienia w przedmiotowej sprawie.
Uprzejmie informujê, i¿ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
dok³ada wszelkich starañ, aby poprawiæ bezpieczeñstwo ruchu drogowego na drogach
krajowych. Celem oceny stanu bezpieczeñstwa drogowego GDDKiA prowadzi analizy
bezpieczeñstwa ruchu drogowego na drogach krajowych, których jest zarz¹dc¹ i podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ca do jego poprawy. Jednak¿e nale¿y podkreœliæ, i¿ zakres zadañ przeznaczanych do realizacji jest ka¿dorazowo uzale¿niony od wysokoœci przyznanych œrodków finansowych.
Odnosz¹c siê do pierwszego pytania Pana Senatora, dotycz¹cego lokalizacji zjazdu
z dzia³ki nr 1124/7 na drogê krajow¹ nr 81, uprzejmie informujê, o dokonaniu analizy
dokumentacji w tej sprawie i ustalono, i¿ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego dla £azisk Górnych z 2008 r., dzia³ka o numerze 1124/7 oznaczona jako 1U posiada zapewnion¹ obs³ugê komunikacyjn¹ z lokalnego uk³adu dróg,
bez mo¿liwoœci wykonania bezpoœredniego zjazdu na ni¹ z drogi krajowej nr 81.
Uprzejmie informujê, i¿ Oddzia³ GDDKiA w Katowicach dotychczas nie otrzyma³ od
samorz¹du m. £aziska Górne ¿adnej aktualizacji ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika³oby, i¿ dzia³ka nr 1124/7 (1U) nie posiada obs³ugi komunikacyjnej ze strony sieci dróg lokalnych lub zmieniaj¹cej w jakikolwiek
sposób obs³ugê komunikacyjn¹ przedmiotowej nieruchomoœci.
Maj¹c na uwadze ocenê stanu faktycznego i prawnego w niniejszej sprawie, uprzejmie informujê, i¿ na dzieñ dzisiejszy GDDKiA nie ma podstaw do wykonania zjazdu
bezpoœredniego z drogi krajowej nr 81 na dzia³kê nr 1124/7 (1U).
W odpowiedzi na drugie pytanie, dotycz¹ce budowy sygnalizacji œwietlnej na skrzy¿owaniu drogi krajowej nr 81 z lokalnymi ul. Górnicz¹ i ul. Klonow¹, uprzejmie informujê, i¿ Oddzia³ GDDKiA w Katowicach, po analizie bezpieczeñstwa ruchu drogowego
na przedmiotowym odcinku, potwierdzi³ zasadnoœæ wybudowania sygnalizacji œwietlnej na tym skrzy¿owaniu. W opinii GDDKiA realizacja tego zadania wp³ynie pozytywnie
na poprawê bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Zadanie to zosta³o zg³oszone do planu, jednak¿e w obecnej perspektywie finansowej GDDKiA nie posiada œrodków na jego
realizacjê. W sytuacji uzyskania dodatkowego finansowania zadanie to zostanie zrealizowane.
Warto nadmieniæ, i¿ potrzeby dotycz¹ce dzia³añ, których podstawowym celem jest
poprawa bezpieczeñstwa ruchu drogowego zosta³y zebrane i ustalone wed³ug hierarchii wa¿noœci w Programie Redukcji Liczby Ofiar Œmiertelnych oraz Programie Budowy
Chodników. Kolejnoœæ realizacji wszystkich zg³oszonych do ww. Programów zadañ
w skali ca³ego kraju zosta³a ustalona wed³ug œciœle okreœlonych kryteriów, którymi s¹:
liczba zabitych, liczba rannych oraz œredni dobowy ruch na danym odcinku drogi. Tak
sklasyfikowane zadania pozwalaj¹ na podejmowanie dzia³añ poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo ruchu drogowego w tych miejscach i na tych odcinkach dróg krajowych, na
których ten problem jest najwiêkszy.
Jednak¿e termin realizacji poszczególnych zadañ jest uzale¿niony od wysokoœci
przyznanych œrodków finansowych. Ze wzglêdu na ograniczenia finansowe nie wszyst-
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kie inwestycje mog¹ byæ realizowane w bie¿¹cej perspektywie finansowej. Okreœlone limity finansowe przeznaczane na inwestycje i remontowanie na sieci dróg w ca³ym
kraju s¹ dalece niewystarczaj¹ce aby zrealizowaæ wszystkie zadania, nawet bardzo istotne z punktu widzenia uwarunkowañ regionalnych.
Odpowiadaj¹c na trzecie pytanie, dotycz¹ce budowy sygnalizacji œwietlnej na
skrzy¿owaniu drogi krajowej nr 81 z ul. Leœn¹, uprzejmie informujê, i¿ Oddzia³
GDDKiA w Katowicach informowa³ w³adze m. £azisk Górnych o braku mo¿liwoœci wykonania sygnalizacji œwietlnej na skrzy¿owaniu drogi krajowej nr 81 z ul. Leœn¹
w zwi¹zku z planowan¹ budow¹ sygnalizacji œwietlnej na skrzy¿owaniu z ul. Górnicz¹
i ul. Klonow¹.
Dodatkowo, na kolejnym skrzy¿owaniu z ul. Fitelberga w Miko³owie tak¿e planowana jest budowa sygnalizacji œwietlnej z mo¿liwoœci¹ zawracania.
Celem poprawy bezpieczeñstwa na drodze krajowej nr 81, Oddzia³ GDDKiA w Katowicach podj¹³ dzia³ania, maj¹ce ograniczyæ liczbê skrzy¿owañ na tej drodze, poza opracowywaniem rozwi¹zañ technicznych, podj¹³ rozmowy z przedstawicielami Urzêdu
Miasta £aziska Górne. Przedstawiciele Urzêdu Miasta £aziska Górne zadeklarowali, i¿
skanalizuj¹ ruch pojazdów w taki sposób, by by³ on kierowany nie jak dotychczas do
ul. Leœnej, a do skrzy¿owania drogi krajowej nr 81 z ul. Górnicz¹ i ul. Klonow¹. Taki
uk³ad ruchu lokalnego zwiêkszy bezpieczeñstwo w³¹czaj¹cych siê do ruchu oraz poruszaj¹cych siê drog¹ krajow¹ nr 81 na przedmiotowym odcinku.
Z szacunkiem
GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. Andrzej Maciejewski
Dyrektor Biura
Generalnego Dyrektora

